
تفاعلــت وزارة االســكان مــع التقريــر المنشــور فــي “البالد” 
بعددها الصادر أمس بشأن وضع الشقق االسكانية المؤقتة 
فــي مدينــة عيســى وعــدم أهليتهــا للســكن، وقالــت وزارة 
اإلســكان إن األراضــي المخصصــة للشــقق المؤقتــة التــي 
قامت بتأسيســها في أواخر عقد الســبعينات وبداية حقبة 
ثمانينــات القــرن الماضــي تدخــل جميعهــا ضمــن مشــروع 
شريط العمارات السكنية الذي تعتزم الوزارة تنفيذه ضمن 
خططهــا اإلســكانية، والــذي يوفر نحو 4000 شــقة تمليك، 
مشيرة إلى وجود مساع من قبل اللجنة المختصة إلخالء 
تلــك العمــارات منــذ 4 ســنوات عــن طريــق إيجــاد البدائــل 
والحلــول الفوريــة، إال أن تعنت بعــض القاطنين واالمتناع 
عــن تنفيــذ أحــكام قضائيــة بإخــالء الشــقق، ومحــاوالت 
الــوزارة إقناعهــم بالحلــول البديلــة يحول دون بــدء العمل 

المشروع الطموح.
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 أشــادت فعاليــات بحرينيــة وعربيــة برســالة رئيــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة خــالل إطالق اليوم 
العالمي للضمير، وقالت إن “رســالة ســموه تُعد وثيقة تاريخية إلرســاء 
قواعــد الســالم واســتنهاض الضمائــر لمواجهــة أســباب زعزعــة األمــن 

واالستقرار العالمي”.

الــوزراء  الملكــي رئيــس  الســمو  الفعاليــات أن “رعايــة ودعــم صاحــب  وأكــدت 
لالحتفــال بإطــالق يــوم الضميــر العالمــي تؤكــد أن العالــم بحاجــة إلــى مثل هذه 
المبــادرات الداعمــة لالســتقرار ومناهضــة العنــف والصراعات وانتشــار الفوضى 
والحــروب فــي العديــد من بقاع األرض، وشــددت على أهمية رســالة ســموه وما 

تضمنته من أفكار وتصورات تدعو للسالم واالستقرار”.

أعلــن رئيــس المجلس األعلــى للصحة، رئيس 
الفريــق طبيــب  البحرينيــة  الســكري  جمعيــة 
الشــيخ محمــد بــن عبــد هللا آل خليفــة، فــي 
فــي  الجمعيــة نجحــت  أن  لـ”البــالد”  تصريــح 
مبــادرة  خــالل  مــن  الســكري  علــى  الحــرب 
الجمعيــة  أن  وأوضــح  المشــي”.   “تحــدي 
نجحــت فــي خلــق مبــادرة صحيــة توعويــة 
عمــل  صلــب  فــي  تصــب  هادفــة،  مجتمعيــة 
الجمعيــة ودورهــا، مؤكــدا أن االقبال الواســع 

المرضــى  مــن  المبــادرة  فــي  المشــاركة  علــى 
واألصحــاء، والتفاعــل الكبيــر واالهتمــام مــن 
الشركاء كافة من القطاع الحكومي والخاص 
حقــق أهــداف المبادرة فــي انخفاض معدالت 
المشــاركين، مضيفــا  بيــن  والســمنة  الســكري 
وخطــط  برامــج  لديهــا  الســكري  جمعيــة  أن 
قادمــة الســتكمال حربها على مرض الســكري 

ومضاعفاته في البحرين.

يعــد رضا البســتاني أحد أكبر متعهــدي الخضراوات 
والفواكــه فــي البحرين والمنطقة، ومــن بين الثالثة 
الكبــار فــي مجاله، والذين يعتمد عليهم الســوق في 
توفير مختلف أنواع الفواكه والخضراوات بكميات 

وفيرة طوال العام.

المشي نجح في محاربة السكري

رضا البستاني... متعهد 
الخضراوات والفواكه بالبحرين

رغــم مــرور أكثــر مــن 15 عاما على زيــارة وزير البلديات والزراعة األســبق 
محمد الستري قرية شهركان؛ للوقوف على األضرار التي أحدثتها األمطار 
فــي القريــة حينهــا، ال تــزال القريــة وعلــى وجــه الخصــوص بيوتهــا اآليلة 

للسقوط تقع تحت رحمة األمطار الغزيرة.

بعــد  أهلهــا  المنــازل هجرهــا  تلــك  أحــد 
أمطــار الخيــر التي هطلت علــى المملكة 
فــي الفتــرة القليلة الماضية، مما تســبب 
فــي إحــداث أضــرار بليغة بالمنــزل الذي 
لــم ينله نصيــب من مشــاريع الترميم أو 
إعادة البناء رغم حالته المأســاوية التي 

تشكل خطرا كبيرا على قاطنيه.
المنــازل  ضمــن  مــن  كان  المنــزل  ذلــك 
التــي تقاطــر عليهــا العديــد مــن الــوزراء 
والمســؤولين خــالل الســنوات الماضيــة 
فــي مختلف األجهــزة التنفيذيــة، ووعد 
بعضهــم بإعــادة بنائــه حتى قبــل إطالق 
المكرمــة الملكيــة إلعــادة بنــاء البيــوت 

اآليلــة للســقوط، إال أنــه لــم يقــدر لــه أن 
برامــج  مــن  برنامــج  أي  ضمــن  يــدرج 

الصيانة أو إعادة التأهيل والبناء.
ويقطــن المنــزل فــي الوقــت الحالي رب 
األسرة وزوجته و3 بنات إلى جانب ابنه 
المتــزوج وأبنائــه الثالثــة، الذيــن لجــأوا 
إلــى بعــض أقاربهــم مؤقتــا بعــد موجــة 
األمطــار األخيــرة التــي أحدثــت أضــرارا 
“البــالد”  عبــر  وناشــد  بالمنــزل.  بليغــة 
الملكــي األميــر خليفــة  الســمو  صاحــب 
بــن ســلمان آل خليفة لتوجيــه المعنيين 
بتوفيــر الحلــول التــي تكفل إعــادة بناء 

المنزل وإنهاء معاناتهم.

15 عاًما و شهركان مازالت تغرق 4000 شقة تمليك ضمن شريط العمارات
تفاعالً مــع “^”...“اإلســكان” تؤكد تعنت قاطني الشــقق

أحد نماذج الجيل الجديد من تصميم العمارات السكنية الذي سيتم تنفيذه في مشروع شريط العمارات السكنية
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 المنامة - مكتب وزير الكهرباء والماء 

قام وزير الكهرباء والماء عبدالحسين 
المعتمــدة  الشــهادات  بمنــح  ميــرزا 
الشمســية  الطاقــة  أنظمــة  لتركيــب 
المقاوليــن  مــن  الخامســة  للدفعــة 
عــدد  بلــغ  حيــث  واالستشــاريين، 
التدريبــي  البرنامــج  اجتــازوا  الذيــن 
42 مقــاوال واستشــاريا مــن أصــل 55 
البرنامــج  هــذا  فــي  المشــاركين  مــن 
علــى  أقيــم  الــذي  المكثــف  التدريبــي 
مــن   11 7 وحتــى  مــن  أســبوع  مــدى 
شــهر أبريــل الجاري بتنظيــم من مركز 
مــع  بالتعــاون  المســتدامة  الطاقــة 
هيئــة الكهرباء والمــاء وبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي.
وفــي هذا الصدد صرح ميرزا بأن هذا 
البرنامــج التدريبــي يعد أحــد العناصر 
األساســية التي تتضمنها إستراتيجية 
تنفيــذ وتشــجيع اســتخدامات الطاقة 
المتجــددة في مملكة البحرين؛ بهدف 
مجــاالت  فــي  االســتثمارات  جــذب 
الطاقــة المتجددة لتســهم بدفع عجلة 

النماء االقتصادي في المملكة.

42 مقاوال 
لـ “الطاقة 

الشمسية”
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المنامة - مودا مول

“تمكين” شريك استراتيجي
أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر  «

ومعرض البحرين لالستثمار الصحي 
والسياحة العالجية 2019 الذي يقام 

تحت رعاية رئيس المجلس األعلى 
للصحة في 25-24 يونيو المقبل عن 

انضمام صندوق العمل )تمكين( 
كشريك إستراتيجي للمؤتمر.

07

افتتاح خليجية أندية السلة
حقق فريق المنامة بداية جيدة إثر  «

فوزه على نظيره السيب العماني 
بنتيجة )72/85( في افتتاح  البطولة 

الخليجية لألندية 39 لكرة السلة 
ضمن منافسات المجموعة الثانية 
والتي تستضيفها مملكة البحرين 

حتى 27 الجاري.

17

4 فائزين بجوائز “ادخار الوطني”

)10( )02(
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أثناء تسلم الجوائز

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

بدور المالكي من فندق الخليج

علي الفردان من المنامة

رسالة سمو 
رئيس الوزراء 

تضمنت أفكارا 
وتصورات 

تدعو للسالم 
واالستقرار
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أشادت فعاليات بحرينية وعربية برسالة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة خالل إطالق اليوم العالمي للضمير، وقالت 
إن “رســالة ســموه تُعــد وثيقــة تاريخيــة إلرســاء قواعــد الســالم واســتنهاض 

الضمائر لمواجهة أسباب زعزعة األمن واالستقرار العالمي”. 
وأكــدت الفعاليــات أن “رعايــة ودعــم صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
لالحتفــال بإطــالق يــوم الضميــر العالمي تؤكــد أن العالم بحاجــة إلى مثل هذه 
المبادرات الداعمة لالســتقرار ومناهضة العنف والصراعات وانتشــار الفوضى 
والحروب في العديد من بقاع األرض، وشــددت على أهمية رســالة ســموه وما 

تضمنته من أفكار وتصورات تدعو للسالم واالستقرار”.

زايد: الرسالة أسست آلطر إزالة 

العنف واإلرهاب والفوضى

الثانــي  النائــب  أكــد  الســياق،  هــذا  وفــي 
لرئيس مجلس النواب علي زايد أن “رسالة 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
فــي إطالق اليــوم العالمــي للضمير، حملت 
للســالم  صريحــة  ودعــوة  ســامية  معانــي 
واالســتقرار”، ونوه بدعوة ســموه للتمســك 
بالطرق السلمية في حل النزاعات ودعوته 
إلعــالء قيــم الحــوار المجتمعــي وتكريــس 
الســالم ثقافة مجتمعيــة قادرة علي إيجاد 
جيــل لــه رؤى وأفــكار داعمــة لالســتقرار، 
ورافضــة لجميــع أشــكال العنــف والتطرف 

الذي حان وقت مكافحته والقضاء عليه.
وأضــاف أن رســالة ســموه أسســت ألطــر 
واإلرهــاب  العنــف  إزالــة  علــى  قــادرة 
والفوضــى وإحــالل الســالم والرخــاء، فــال 
يمكــن للمجتمعــات النهــوض دون تحقيــق 
إن  وقــال  واالســتقرار،  واألمــن  الســالم 
الوقت قد حان لبلورة رؤى سموه الداعمة 
لالســتقرار فــي تشــريعات وقوانيــن دولية 

رادعة لجميع أشكال العنف والتطرف.
وأوضــح أن كلمــات صاحــب الســمو رئيس 
الدوليــة  المحافــل  مختلــف  فــي  الــوزراء 
األهميــة  فــي غايــة  أيضــا رســائل  حملــت 
للنهــوض  واالســتقرار  الســالم  عنوانهــا 
بالتنميــة وتحقيــق أهدافها، وأن شــخصية 
وثيًقــا  ارتباًطــا  مرتبطــة  وأفعالــه  ســموه 
بدعم االستقرار وإحالل السالم ليس فقط 
في المجتمعــات العربية بل في مجتمعات 

العالم.

السيسي: نموذج للتسامح 

واحترام االختالف وصون التنوع

مــن ناحيتــه، أثنــى رئيــس لجنــة العالقات 
الخارجية بمجلس النواب محمد السيســي 
على رســالة صاحــب الســمو الملكي رئيس 
العالمــي  اليــوم  تدشــين  خــالل  الــوزراء 
للضميــر، وأكــد أنها رســمت مالمح جديدة 
للتفاعــل مــع قضيــة الســالم، وأنهــا تشــكل 
نهًجا للعالم أجمع وميثاًقا عالمًيا للتســامح 
يشــهده  مــا  ولوقــف  والســالم  والتعايــش 
العالــم من حروب وصراعات والســعي إلى 

نشر قيم السالم والعيش المشترك.
رئيــس  الســمو  صاحــب  رســالة  إن  وقــال 
الوزراء شــكلت نموذجا للتسامح واحترام 
االختالف وصون التنوع في بيئة منفتحة 
التطــرف  ونبــذ  االحتــرام  علــى  وقائمــة 
وتقبــل اآلخــر ورســخت مفهــوم التعايــش 
بيــن الشــعوب وعملــت علــى إزالــة أســباب 
التوتــر التي تعيق جهود التنمية في العالم 
وما تعانيه بعض دول العالم من مشكالت، 
إلســتراتيجية  أساســية  مبــادئ  وحملــت 
دوليــة قــادرة علــى إزالــة العنــف واإلرهاب 
والفوضــى وإحــالل الســالم والرخــاء بــداًل 

عنها.
وأضاف السيســي أن رؤية ســموه ودعوته 
لالســتنهاض بالضميــر العالمــي جــاءت في 
الوقــت المناســب في ظل ما يمــر به العالم 
مــن صراعــات وتحديــات تواجه البشــرية، 
ســموه  وضعهــا  متكاملــة  بــرؤى  وبعثــت 
للعالــم أجمــع عــن طبيعــة التحديــات التــي 
يواجههــا المجتمــع الدولــي وآليــات العمــل 
للتغلــب علــي تلــك التحديــات للعيــش في 

سالم واستقرار وبال حروب أو صراعات.

الذوادي: إشاعة روح المحبة 
والتعايش بين شعوب العالم 

ومــن جهتــه، أشــاد رئيــس اللجنــة النوعيــة 
النــواب  بمجلــس  اإلنســان  لحقــوق  الدائمــة 
الســمو  صاحــب  برعايــة  الــذوادي  عبــدهللا 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة 
مشــيدا  للضميــر،  الدولــي  اليــوم  لفعاليــة 
بفحــوى رســالة ســموه، مؤكــدا أنهــا تعبر عن 
رؤيــة إســتراتيجية متقدمــة لتعزيــز مبــادئ 
العالمــي  الضميــر  بإيقــاظ  واألمــن  الســالم 
وتوجيهــه إلشــاعة روح المحبــة والتعايــش 
بين شعوب العالم وهي إحد الركائز األساس 
للمشــروع اإلصالحــي لعاهــل البــالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة. 
ودعــا الــذوادي مراكــز البحــوث والدراســات 
لتحليل ودراسة مضمون رسالة سمو رئيس 
الــوزراء واســتخالص الــرؤى واألفــكار التي 
يمكن أن تســاهم في دعم وتعزيز االستقرار 

العالمي وحقوق اإلنسان.

القطري: سموه يحمل على عاتقه 
هموم األمة ويناصر قضايا 

السالم 

وبدورهــا، قالــت النائــب فاطمــة القطــري إن 
رســالة صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
حــدث  العالمــى  الضميــر  ليــوم  رعايتــه  فــي 
تاريخــي ال يصنعــه إال رجل يؤمن بالتســامح 
كلغــة  والرحمــة  للعــدل  ويرســخ  والســالم 
مفتقــدة فــي المجتمعــات الدوليــة المعاصرة 
ومــا يشــهده العالــم مــن صراعــات مــن أجــل 
الريادة دون النظر إلى الشــعوب التي تتضرر 
رســالة  أن  موضحــة  الصراعــات،  تلــك  مــن 
ســموه تعــد األهــم فــي الوقــت الحاضــر فيما 
يتعلــق بعملية الســالم، إذ إنها جمعت العديد 
للســالم ووظفتهــا  الداعمــة  مــن الخصائــص 
فــي موطنها الصحيح لنبــذ العنف والكراهية 
اإلرهاب والتطرف لحالل السالم واالستقرار.

وأضافت أن ســموه يحمل علي عاتقه الكثير 
مــن هموم األمه ويناصر دوًما قضايا الســالم 
مــن أجــل إحالل االســتقرار إليمانــه وقناعته 
الكاملــة بــان التنمية واالســتقرار جــزء واحد 
وجســد واحــد، وهــذا مــا وضــح جلًيــا حينمــا 
قال سموه في إحدى المناسبات أنه ال تنمية 
مــن دون ســالم وال ســالم دون تنميــة وهــذه 
هــي قناعــات ســموه للنهــوض بالمجتمعــات 

وتوفير حياة كريمة للشعوب.

السفير السعودي: رؤية شاملة 
لمعالجة التحديات األمنية 

والسياسية واالقتصادية

ومــن ناحيتــه، أكــد ســفير خــادم الحرميــن 

بــن  عبــدهللا  المملكــة  لــدى  الشــريفين 
رئيــس  رســالة  أن  الشــيخ  آل  عبدالملــك 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
بمناســبة  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
إطــالق اليوم العالمي للضمير مبادرة تؤكد 
ما تحظى به مملكة البحرين الشــقيقة من 
مكانة مرموقة على المستوى الدولي على 
الرؤيــة الحكيمــة الثاقبــة لصاحــب الجاللة 
الملــك وجهــود ســمو رئيــس الــوزراء فــي 
األمــن  وإرســاء  الدولــي  المجتمــع  خدمــة 
والســالم من جهــة والتنمية وبنــاء قدرات 
الشعوب من جهة أخرى في إنحاء العالم.

وثيقــة  تعتبــر  ســموه  رســالة  أن  وأضــاف 
ســالم تاريخية نحو إرســاء دعائم الســالم 
واألمــن والرخــاء وإزالــة العنــف واإلرهاب 
والفوضــى فــي العالــم، إذ حملــت الرســالة 
مبادئ أساســية إلستراتيجية دولية قادرة 
والفوضــى  واإلرهــاب  العنــف  إزالــة  علــى 
الســالم  ونشــر  والرخــاء  الســالم  وإحــالل 
والتســامح والتعايش، مؤكــدة أهمية دعم 
كل الجهود على جميع مستوياتها في نشر 
ثقافــة الســالم واالســتقرار وقيــم االنفتاح 
واالعتــدال والتســامح فــي إنحــاء العالــم 
كافــة، ومد جســور التواصل والتالقي بين 

شعوب العالم.
ونوه السفير السعودي إلى أن رسالة سموه 
داعمة لجهود الدولية الداعية لنشر السالم 
بمــا يعــزز من أهميــة دور المجتمــع الدولي 
بالطــرق  والتمســك  الســالم  قضايــا  تجــاه 
الســلمية فــي حــل المشــكالت والنزاعــات 
فــي  التنميــة  تعيــق جهــود  التــي  الدوليــة 
شــاملة  رؤيــة  وضــع  وتضمنــت  العالــم، 
والسياســية  األمنيــة  التحديــات  لمعالجــة 
بالتنميــة  فالنهــوض  واالقتصاديــة، 
االقتصادية واإلنسان يبدأ بإحالل السالم، 
وتوفيــر مســببات األمــن واالســتقرار لــكل 

الدول.
الكبيــر  الــدور  الرســالة جســدت  وقــال إن 
الــذي تقــوم بــه البحريــن في دعــم الجهود 
واألمــن  الســالم  لنشــر  الداعيــة  الدوليــة 
وأهمية التمســك بالطرق الســلمية في حل 
المشــكالت والنزاعــات الدوليــة التي تعيق 
جهــود التنمية في العالــم. وأن المملكة بلد 

السالم والتعايش السلمي.

المحمود: سموه رجل دولة يدرك 
أن الضمير والسالم وجهان 

لعملة واحدة

كمــا أشــاد رئيــس تجمــع الوحــدة الوطنيــة 
صاحــب  برســالة  المحمــود  عبداللطيــف 
الســمو الملكــي رئيس الوزراء في تدشــين 
اليــوم العالمــي للضميــر، مؤكــًدا أن ســموه 
رجــل دولة من طــراز فريد يدرك ما يحمله 
مــن خبــرات أن الضميــر والســالم وجهــان 

لعملــة واحــدة ال يمكن فصــل أي منهما عن 
اآلخــر؛ لكــي تنعــم المجتمعات باالســتقرار 
أن ســموه  إلــى  والرخــاء، الفًتــا  والتنميــة 
أفشــل العديــد مــن المؤامــرات التــي كانت 

تستهدف أمن واستقرار البحرين.
وقال إن رســالة ســموه في تدشــين اليوم 
العالمــي للضميــر حملــت مبــادئ إن ُفعلت 
ســوف تنهــض بالمجتمــع العالمي وتنشــئ 
بيــن الجميــع المــودة والمحبــة والســالم، 
رســالته  خــالل  ســموه  رؤيــة  أن  مضيًفــا 
كانــت واضحــة بأنــه ال مــالذ للعالــم غيــر 
الدعــوة للســالم واالســتقرار ونبــذ العنــف 
والتطــرف واإلرهــاب حتــى ينعــم الجميع 
بالرفــاء والتنميــة واالزدهــار، منوًهــا بأنــه 
من المتعارف عليه دينا وعرفا وشــرعا أن 
اإلنســان هو األساس في عمارة األرض أو 
إفســادها، وأن اإلنســان ينطلــق من خالل 
قيمــة تدعــو إلــى أعمــال الخيــر أو الشــر 
ومــن هنا كانــت تكمن أهمية االســتنهاض 
العربيــة  وبلداننــا  مجتمعاتنــا  بضمائــر 
علــي  القــادرة  والمبــادئ  القيــم  وإحيــاء 
تحــدى الظــروف ومواجهــه ما يحيــط بنا 

من صراعات.

القس هاني: العالم بحاجة 
للدعوات المناهضة للصراعات 

واإلرهاب 

البيضــاء  البيــارق  جمعيــة  رئيــس  وصــف 
رئيــس  ســمو  رســالة  عزيــز  هانــي  القــس 
بالضمائــر  لالســتنهاض  ودعوتــه  الــوزراء 
إلرســاء الســالم، بالعميقة التي جاءت في 
وقت العالم أحوج ما يكون لتلك الدعوات 
المناهضــة للصراعــات واإلرهاب والتطرف 
الــذي تشــهده مناطــق عــدة فــي مختلــف 
الضميــر  إليقــاظ  ودعــوة  األرضيــة  الكــرة 
وتشــجيعه علــى نبذ العنــف واإلرهاب؛ من 
أجــل التواصــل لعلميــة الســالم والتســامح 

والتعايش.
وقــال إن االســتنهاض بالضميــر مســؤولية 
الحاليــة  الظــروف  تســتوجبها  مجتمعيــة 
يــدور حولنــا  مــا  علــى  التغلــب  أجــل  مــن 
مــن صــراع، وهــو ما لمســه صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء مبكــًرا ودعــا إليــه 
لعــل المجتمــع الدولي يدرك أهمية الســالم 
واالســتقرار وأن يصبــح ذلــك واقعا وليس 

مجرد مباحثات.
للضميــر  العالمــي  اليــوم  بتدشــين  ونــوه 
والدعــوة مــن خالله إلــى التمســك بالطرق 
الدوليــة  النزاعــات  حــل  فــي  الســلمية 
وإرســاء أســس الســالم مــن خــالل إيقــاظ 
مــع  بجديــة  والتعامــل  العالمــي  الضميــر 
األوضــاع المأســاوية التــي تعيشــها العديد 
وضــع  الصراعــات  جــراء  الشــعوب  مــن 
رؤيــة شــاملة لمعالجــة التحديــات األمنيــة 

دعــوة  وأنهــا  واالقتصاديــة،  والسياســية 
صريحــة من رجل الســالم ومن على أرض 

السالم مملكة البحرين.

مكرم: مبادرات البحرين الداعمة 
للسالم جعلتها بمصاف الدول 

المتقدمة

لتنظيــم  األعلــى  المجلــس  رئيــس  وأشــاد 
الصحافــى مكــرم  الكاتــب  اإلعــالم بمصــر 
للســالم  الداعمــة  بالمبــادئ  أحمــد  محمــد 
التــي وجهها صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بن ســلمان خالل رســالته بمناســبة 
تدشــين اليــوم العالمــي للضميــر، قائــاًل إن 
للتســامح  نموذًجــا  تعــد  البحريــن  مملكــة 
التنــوع فــي  واحتــرام االختــالف وصــون 
بيئــة منفتحــة ولهــا العديــد من المبــادرات 
فــي  جعلتهــا  الســالم  لعمليــات  الداعمــة 

مصاف الدول المتقدمة.
ودعــا إلــى أن يكــون لإلعــالم العربــي دوًرا 
فــي تعزيــز تلــك المبــادئ وأن يتبناها علي 
رســالة  مــن  انطالًقــا  االعالمــي  المســتوى 
والمســاهمة  الســالم  بنــاء  فــي  اإلعــالم 

تحقيق االستقرار.
ومــن جانبــه، أشــاد القائــم بأعمــال نقيــب 
ســعدة  طــارق  المصرييــن  اإلعالمييــن 
وجههــا  التــي  للســالم  الداعمــة  بالمبــادئ 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
يــوم الضميــر  خــالل رســالته فــي إطــالق 
عــادة  تكــون  أن  نتمنــى  وقــال:  العالمــي، 
حميدة لكل قادة الشعوب حتى يعم العالم 
السالم”. وأكد أن المبادرة في أصلها كانت 
للخطــوات  مرتبــة  جامعــة  شــاملة  وافيــة 
التــي تقــوم عليهــا التنمية وأن الســالم هو 
أساس الحياة وأنه ال حياة من دون سالم، 
رجــل  مــن  رائعــة  بأنهــا  المبــادرة  ووصــف 
يعــي تحديات المنطقة فــي الفترة الراهنة 

ويدعو العالم أجمع إلى التحلي بالسالم.

“الجمهورية”: مفردات سموه 
استعادت الخطاب اإلنساني 

الغائب للسياسيين

كما نشــرت صحيفة “الجمهورية” المصرية 
العالــم  تقــود  “البحريــن  بعنــوان  تقريــرا 
للســالم فــي فيينــا” أكدت فيه أنــه بإطالق 
اليــوم الدولــي للضميــر فــي فيينــا، برعايــة 
الــوزراء،  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
يكــون ســموه ليــس فقــط من أحيــا مفهوم 
“الضميــر العالمــي” ولكــن أيضــا الــذي طور 
مــن المفهوم ونقلــه من محدوديــة التأثير؛ 
ليكــون خطابــا عالميــا عابــر للقــارات، غيــر 

محدود بالحدود الجغرافية.
علــى  وردت  “ضميــر”  كلمــة  أن  وأضافــت 
اســتحياء فــي التاريــخ السياســي للــدول 

وطرحــت ربمــا للمــرة األولــى فــي أعقــاب 
الحــرب العالميــة الثانيــة عندمــا أصــدرت 
الكنيســة اإلنجيلية فــي ألمانيا إعالن توبة 
تعليمهــا  فــي  بالغــت  بأنهــا  فيــه  اعترفــت 
دعوتهــا  مــن  وقللــت  للدولــة  بالخضــوع 
لالســتماع “للضميــر اإلنســاني” واالهتمــام 
به، كما، وردت عبارة “ان تمرد الضمير إنما 
هو أقدس الواجبات” في اإلعالنات األولى 
 1776 فــي  األميركــي  اإلنســان  لحقــوق 
ورود  مــع  وحتــى   ،1789 فــي  والفرنســي 
الكلمــة فــي المواثيــق الدوليــة بقــت مجرد 
حبر على ورق لقرون سادت فيها النزاعات 
وصوال للحروب العالمية، واختراع أسلحة 
دول  باســتيالء  وانتهــاء  الشــامل،  الدمــار 
علــى أخــرى واحتــالل أراضيهــا، فــي غفلة 

من ضمير العالم.
الســمو  صاحــب  دعــوة  أن  إلــى  ونوهــت 
الملكي، تأتي كأول مبادرة للتعاون العالمي 
لتعزيز ثقافة السالم والحب والضمير، في 
لحظــة فارقة تقف فيها الحضارة البشــرية 
البنــاء  إمــا  لهمــا،  ثالــث  ال  خياريــن  أمــام 
والتقدم، أو الفناء واالضمحالل في عصور 
لــن يقــف عندهــا التاريــخ، فــاألرض اليــوم 
عليهــا رؤوس نوويــة لــو تــم إطالقهــا فــي 
حــرب عالميــة مجددا فهــي كفيلــة بتدمير 
الحضارة البشــرية والعودة باإلنســان الذي 
ســينجو إلى عصر الكهوف، وهو ما يجعل 
الخيــار العالمــي وحيــدا فــي نبــذ الكراهية 

وإعالء قيم الحب والضمير العالمي.
الــذي  الخطــاب  أن  “الجمهوريــة”  وأكــدت 
اســتعادة  مفرداتــه  تكشــف  ســموه  ألقــاه 
للسياســيين،  الغائــب  اإلنســاني  الخطــاب 
بعبــارات  رســالته  فــي  ســموه  فتعبيــرات 
“النهــوض بأوضاع اإلنســانية يبــدأ بإحالل 
الســالم وعلينــا كمجتمــع دولــي أن نأخــذ 
بأيــدي بعضنــا البعــض للعيــش في الســالم 
روح  وإشــاعة  ننشــده  الــذي  واألمــان 
نقــاط  علــى  والبنــاء  والتعايــش  المحبــة 
كثيــرا  ومثلهــا  الحضــارات”  بيــن  التالقــي 
العالــم  تفاجــئ  إنمــا  ســموه،  خطــاب  فــي 
بلغة جديدة عليه، كان لســموه الســبق في 
وضــع مفرداتها. وقالت فــي ختام تقريرها 
“بهــذا، تثبــت مملكــة البحريــن أن الدول ال 
تقاس بمســاحتها وال عدد ســكانها بقدر ما 
ســيحفظها التاريخ ويعرفها بمدى تأثيرها 
وتأثيرهــا  البشــرية  الحضــارة  رحلــة  فــي 
قيــم  نحــو  الدوليــة  المفاهيــم  تغييــر  فــي 
التعايش ونبذ الكراهية، وهو ما أشــار إليه 
ســمو رئيــس الوزراء فــي رســالته بتأكيده 
الجهــود  كل  تدعــم  البحريــن  مملكــة  أن 
الدولية لنشــر ثقافة الســالم كحاجة ماسة 
للبشرية في التوصل إلى القيم الحضارية، 
االنفتــاح  لقيــم  رمــزا  اليــوم  وأصبحــت 
يســتوعب  الــذي  والتســامح  واالعتــدال 

الجميع.

بــعــث عـــاهـــل الـــبـــالد صـــاحـــب الــجــاللــة 
ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة  ــ ب الـــمـــلـــك حـــمـــد 
الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ال ورئيس 
األميرخليفة بن سلمان آل خليفة  وولي 
األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد 
السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس  لرئيس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ــــى صــاحــبــة الــجــاللــة  ــرقــيــات تــهــنــئــة إل ب
المملكة  ملكة  الثانية  اليزابيث  الملكة 
ورئيسة  الشمالية  وايــرلــنــدا  الــمــتــحــدة 
عيد  ذكــرى  بمناسبة  وذلــك  الكومنولث، 
أطيب  عن  فيها  أعربوا  جاللتها،  ميالد 
الــيــزابــيــث  للملكة  وتمنياتهم  تهانيهم 
بهذه  والسعادة  الصحة  بموفور  الثانية 

المناسبة.

المنامة - بنا

فعاليات بحرينية وعربية تشــيد برسالة سمو رئيس الوزراء خالل إطالق اليوم العالمي للضمير

وثيقة تاريخيـة الستنهـاض الضمائـر لتعزيـز األمـن

البحرين تهنئ بعيد 

العالم بحاجة لمبادرات 02ميالد الملكة إليزابيث
سموه لدعم األمن 

واالستقرار

ضرورة مناهضة العنف 
واإلرهاب والفوضى 

تكريس السالم كثقافة 
مجتمعية تخفف انتشار 
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سمو الشيخ محمد بن مبارك يهنئ جامعة البحرين
ــز ــم ــاي ــت ال مـــقـــيـــاس  عـــلـــى   213 الـــمـــرتـــبـــة  عـــلـــى  ــا  ــه ــول ــص ــح ل

بعــث نائب رئيــس مجلس الوزراء، رئيس المجلس األعلــى لتطوير التعليم 
والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، رسالة إلى رئيس جامعة 
البحريــن ريــاض حمزة، مهنئا فيهــا جامعة البحرين بتقدمهــا في التصنيف 
Times Higher Ed�  العالمي على مقياس مؤسســة التايمز للتعليم العالي
ucation المختصــة بمجــال تصنيــف الجامعــات، وذلك باإلعــان عن أعلى 
500 جامعــة على مســتوى العالم في قوة التأثيــر، ومدى تحقيقها ألهداف 
التنميــة المســتدامة، والذي حققــت فيه جامعة البحريــن المرتبة 213 على 

مستوى العالم للعام 2019.

وجــاء فــي رســالة ســموه “إن هذا 
اإلنجــاز الــذي أبــارك لكــم ولكافــة 
منتســبي الجامعــة تحقيقــه يأتي 
المشــهودة  لجهودكــم  تقديــرًا 
األكاديمــي  بالمســتوى  لالرتقــاء 
العالمــي لجامعــة البحرين، تعزيزا 
لدورها فــي تخريج األفواج التي 
تســهم فــي بنــاء الوطــن وتنميتــه 

ونهضته في مختلف المجاالت”.
عــن  حمــزة  أعــرب  جانبــه،  ومــن 
شــكر جامعــة البحريــن اعتزازهــا 
مــن  الكريمــة  االلتفاتــة  بهــذه 
مبــارك  بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو 
آل خليفــة، نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء رئيــس المجلــس األعلــى 
لتطويــر التعليــم والتدريــب، وأن 

األثــر  لهــا  كان  ســموه  توجيهــات 
الكبيــر في مضّي جامعة البحرين 
ونيــل  التقــدم  مــن  المزيــد  نحــو 
تضعهــا  التــي  الدوليــة  المراتــب 

فــي مصــاّف الجامعــات المتقدمة 
والفاعلة وذات األثر في مجتمعها 
ومــا وراءه، وأن مكانــة  المحلــي 
جامعــة البحريــن حســب تصنيف 
مؤسســة التايمــز للتعليــم العالــي، 
جــاء نتيجــة التزامها بمــا خرجت 
للخطــة  المعّمقــة  النقاشــات  بــه 
التطويريــة فــي المجلــس األعلــى 
لتطويــر التعليــم والتدريب، وهذا 
مــا ُأثــرى الخطــة، خصوصــا وأنها 
التنميــة  أهــداف  باكــرا  تضمنــت 
المســتدامة التــي تلقــى االهتمــام 
الكبيــر مــن جانــب جميــع أجهــزة 
جامعــة  أن  مؤكــدا  المملكــة، 
طريــق  فــي  ماضيــة  البحريــن 
التطويــر والتقدم خدمــة للخطط 

التنموية لمملكة البحرين.

سمو الشيخ محمد بن مبارك

الصخير - جامعة البحرين

تنفيــذا لتوجيهــات ســمو محافــظ الجنوبية الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفــة لتقديم المبادرات االجتماعية والخيرية المميزة فــي البرامج والفعاليات لمجتمع 
المحافظــة، أكــدت مديــر إدارة البرامــج االجتماعيــة وشــؤون المجتمــع فاطمة الغتم، اســتعداد المحافظة لاحتفاء بشــهر رمضــان المبارك، من خال تنظيم سلســة من 
البرامج االجتماعية والخيرية والثقافية المنوعة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية واألهلية والخاصة والتي يكون أبرز أهدافها نشر قيم الخير وروح التطوع 
والعطــاء خــال الشــهر والمشــاركة المجتمعيــة في مختلــف أنواعها، منوهة إلى اعتــزام المحافظة اطاق مبادرة )ماجلة الخير( في نســختها الثانية بعــد نجاح المبادرة 

بنسختها األولى العام الماضي والصدى الكبير لها.

وأوضحت الغتم أن هذه المبادرة الخيرية 
ستشــمل شــريحة أكبر من العام الماضي 
وتغطــي فئــات ومناطق مختلفــة وبحلة 
جديــدة، بمشــاركة عــدد مــن المتطوعين 
الذيــن اســتقطبتهم المحافظــة من خالل 
يومهــا المفتــوح للتطــوع، وذلــك لتقديــم 
المحافظــة،  مناطــق  لمختلــف  “الماجلــة” 
وأشــارت إلــى اعتــزام المحافظــة تنظيم 
علــى  “حافظــوا  عنــوان  تحــت  حملــة 
المســاجد  وترميــم  لصيانــة  مســاجدكم” 
مــن خالل فــرق تطوعية، وكذلــك توفير 

بهــدف  الضروريــة  االحتياجــات  بعــض 
تشــجيع المجتمع للحفاظ على المساجد، 
وســتقام الحملــة خــالل الفتــرة 24 أبريل 

الجاري وحتى 4 مايو المقبل.
أبريــل   30 كمــا ســتنظم المحافظــة فــي 
الجــاري بمقــر نــادي درة الرفــاع لرعايــة 
الوالدين، النــدوة الصحية للتوعية حول 
خــالل  الســليمة  الصحيــة  الممارســات 
شــهر رمضــان، تحت عنــوان “الصحة في 
لتوعيــة  الجــودر  أمــل  رمضــان” تقدمهــا 
المجتمــع عــن الحفاظ على صحة األفراد 
فــي رمضــان، باإلضافــة إلــى تنظيم عدد 
مــن المبادرات الخيرية إلفطار الصائمين 
وســرور”  “فطور..عطــاء  برنامــج  منهــا 

بالتنسيق مع جمعية “بصمة خير” لتوزيع 
مناطــق  لمختلــف  الرمضانــي  اإلفطــار 
المحافظة، حيث يشــمل مشروعًا إلفطار 
أكثــر مــن 2000 صائــم وتقديــم الســحور 

الجماعي طوال شهر رمضان.
األهالــي  مــع  التواصــل  لمبــدأ  وتعزيــزًا 
المجالــس، تطلــق المحافظــة  وأصحــاب 
دليــل المجالس الســنوي إلكترونيًا وذلك 
تماشــيًا مع رؤية ســمو محافظ الجنوبية 
العتمــاد االنظمــة االلكترونيــة والرقمية، 
أصحــاب  أســماء  كافــة  علــى  ويحتــوي 

ومواعيــد  التواصــل  وأرقــام  المجالــس 
االستقبال من مختلف مناطق المحافظة، 
مــع  بالتنســيق  المحافظــة  ســتقوم  كمــا 
جمعيــة “حفــظ النعمــة” لجمــع المأكوالت 
المتبقيــة فــي المجالس لتوزيعهــا، داعية 
المحافظــة مجالــس الجنوبية للمشــاركة 

في هذه المبادرة الكريمة.
كما ســتقيم المحافظة الجنوبية مسابقة 
ســمو محافــظ الجنوبيــة لحفــظ القــرآن 
الكريــم لشــباب المحافظة للفئــة العمرية 
لجــزء  وذلــك  عامــا،   30 حتــى   15 بيــن 
عــّم والجــزء 28 و29 من القــرآن الكريم، 
 20 يــوم  فــي  التكريــم  حفــل  وســيقام 
رمضان 1440هـ وذلك في جامع الشيخة 

موزة في الرفاع. 
كما تنظــم المحافظة، فعالية )القرقاعون 
فــي الجنوبيــة( وذلــك في مشــروع زالق 
والتــي  مايــو   19 و   18 يومــي  ســبرنق 

تشــمل عروضــا فنيــة وتراثيــة باإلضافــة 
إلــى مســابقات تراثيــة لهــا جوائــز قيمــة 
كبرى مقدمة من كبرى الشركات المحلية 
والجمهــور  األهالــي  المحافظــة  داعيــة 
بالمشــاركة فــي هذه االحتفالية الشــعبية 
تنظيــم  إلــى  باإلضافــة  االجتماعيــة، 
المهرجــان الرمضاني الســنوي بالتنســيق 
مــع نــادي الرفــاع ونــادي مدينــة عيســى 
ونــادي الرفاع الشــرقي، وذلــك من خالل 
الفعاليات الرمضانية والعروض الثقافية 

والشعبية المنوعة.
إلــى  الجنوبيــة  المحافظــة  وأشــارت 
مــن مجتمــع  المتطوعيــن  تســتقبل  أنهــا 
فــي  التســجيل  خــالل  مــن  المحافظــة 
رابــط مبادرة المحافظــة الجنوبية للعمل 
عبــر  التطــوع(  روح  )نشــجع  التطوعــي 
زيــارة الموقع اإللكتروني للمحافظة على 
.www.southern.gov.bh العنوان التالي

المنامة - بنا

“الجنوبية” تعد إلطالق مبادرات متنوعة لالحتفاء برمضان

أزمـــــة الحداثــــة معنــــا.. مـــن المســـؤول؟
Û  ســأبدأ بخالصــة أو زبــدة هذا الموضــوع، وهي على

محوريــن: األول هو أننا، نحن معشــر العرب جميًعا، 
نعيش دون أدنى شك في مأزق حضاري وفي مرحلة 
مــن التخلــف والتأخــر واالنحدار، وأنه ال ســبيل إلى 
الخــروج من هــذا المأزق إال بتبني واعتناق الحداثة 
بأوجههــا كافــة، وبكل ثقة ومــن دون تردد أو خوف 
أو وجــل. والثانــي أن األنظمــة الحاكمــة فــي دولنــا 
العربيــة وخصوصــا الــدول الخليجية، ربمــا ال تكون 
بريئة براءة الذئب من دم يوسف، إال أنها ال تتحمل 
مســؤولية وتبعــات مــا تواجهــه الحداثــة مــن صــد 
وتنكر ومعوقات ومثبطات في منطقتنا، بل إن هذه 
األنظمــة تبــدو في الواقــع أكثر انفتاًحــا وثقة وأكثر 
استعداًدا ورغبة لتقبل واحتضان الحداثة من قوى 
وتيــارات الصــد والممانعــة الحضاريــة األخــرى فــي 
مجتمعاتنــا. وآخــر دليــل علــى ذلــك مــا يحصل اآلن 

في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
Û  إن المســؤول عــن عرقلــة وإجهــاض انطالقنــا نحــو

آفــاق الحداثة هم الذيــن ال يثقون في صالبة وقوة 
معتقداتنــا وقيمنــا، ويقولــون إنهــم يخافــون عليها، 
يتصــورون  أو  ويخترعــون  يخلقــون  لذلــك  وهــم 
وبيــن  بيننــا  والصــراع  الصــدام  مــن  حالــة  وجــود 
مختلــف تجليــات الحداثــة، إنهــم عناصــر ومكونات 
مــن التيــارات والقوى الذين نصبوا أنفســهم حراًســا 
وحجاًبــا وســدنة لقيمنــا ومعتقداتنــا، وادعــوا أنهــم  

أكثر غيرة وحرًصا من غيرهم عليها.
Û  هــم الذيــن يصــرون علــى احتــكار الحقيقــة، وعلــى

نفــس  فــي  ولغايــة  مواضعــه،  عــن  الكلــم  تحريــف 
يعقــوب، هــم ال يريــدون أن يفهمــوا ويتعمــدوا أن 
يتجاهلــوا حقيقة أن الحداثة ال تســعى إلى محاربة 
المعتقــدات والقيــم والقضــاء عليهــا، وأن الحداثــة 
أصبحــت آلية حضارية ال غنى عنها لتوفير خيارات 
ضمــن منظومــة فكريــة قائمــة على جملة مــن القيم 
العقالنيــة التــي تنطلــق منهــا الحركــة االجتماعيــة 
العامــة. ورغــم أن الحداثــة ولــدت فــي أوروبــا فــي 
القرن التاسع عشر الميالدي، إال أنها مرتكزة ومبنية 
علــى مفهــوم “التغيير” الــذي انبثق في القــرن الرابع 

ابــن  العالمــة  الفيلســوف  يــد  الميــالدي علــى  عشــر 
ة الحيــاة وال مفــر  خلــدون، الــذي اعتبــر التغييــر ســنَّ
منــه ومن دونه تصبح المجتمعات في حالة ســكون 
وركود مما يؤدي إلى االنحالل والتفسخ، وقال: “إن 
أحــوال العالــم واألمــم وعوائدهــم ونحلهــم ال تدوم 
على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو اختالف 
علــى األيــام واألزمنــة، وانتقــال من حال إلــى حال”، 
وأضــاف بأنــه “إذا تبدلــت األحــوال جملــة، فكّأنمــا 
تبــدل الخلــق مــن أصله وتحــول العالم بأســره، وأنه 

خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محَدث”.
Û  وإذا اكتفينــا لضيــق المســاحة بالتطــرق فقــط إلــى

الجوانــب الثقافيــة للحداثــة، وعدنــا إلــى مــا ذكرناه 
فــي وقفــة ســابقة مــن أن اآلداب والفنــون بمختلف 
صورهــا تعتبــر مــن أهــم أســس ازدهــار وتقــدم أي 
حضــارة إنســانية، ومن أهم قواعــد تطورها ونموها 
العلمــي والثقافــي. وإن هناك عالقــة وثيقة وترابطا 
قويــا واضحــا بيــن الفنــون والعلــوم، فالفنــون تغذي 
واإلبداعــات  االبتــكارات  مخيلــة  وتحفــز  العلــوم 
اآلداب  ترتقــي  وعندمــا  العلميــة،  واالكتشــافات 
والفنون وتتقدم يرتقي معها التطور الفكري والعلمي 
والنمــو االقتصــادي فــي المجتمع. من هــذا المنطلق 
دعونــا نــرى مــن الــذي يتربــص ويضــع المرشــحات 
والعوائق ويقف في وجه انسياب العلوم والثقافات 
والمعــارف وتدفق مختلف المخرجات واإلرهاصات 
الفكريــة واألدبيــة والفنيــة إلــى مجتمعاتنــا؟ ومــن 
فــي  والفنــون  الموســيقى  تدريــس  يعــارض  الــذي 
المــدارس، وضغــط ونجح في وقــف وإلغاء حفالت 
وعــروض فنيــة بعــد أن وافقــت الجهــات الرســمية 
المختصــة علــى إقامتهــا؟ مــن الــذي يبتــز ويضغــط 
علــى األنظمــة لفــرض وتشــديد الرقابة علــى الكتب 
والنصــوص األدبيــة والفنيــة، ومنــع بنــاء المســارح 
ودور الســينما؟ ومــن الــذي يعــوق األدبــاء والكتــاب 
والمفكرين والفنانين عن اإلبداع على أساس أن كل 
بدعــة ضاللــة؟ ومن الذي يحشــو أفكارنــا بكوابيس 
الخــوف والرعب والفزع مــن الحداثة وعلوم العصر 
وثقافات وفنون اآلخرين، أهي األنظمة الحاكمة أم 

القوى والتيارات المناهضة للحداثة؟
Û  إن حقائــق التاريــخ تشــهد وتؤكــد أن أوروبــا عندما

والتخلــف،  الجهــل  غياهــب  مــن  تخــرج  أن  أرادت 
والنمــو  التطــور  نحــو  واالنطــالق  الزحــف  وأرادت 
والتقــدم عملــت أواًل علــى تأســيس وترســيخ مبــدأ 
احتــرام وصيانــة األديان وضمــان حريــة التعبد، ثم 
وضعــت قساوســة الكنائــس ورهبانهــا فــي أماكنهــم 
الطبيعيــة في األديــرة والصوامع، لوال ذلك لما تقدم 
الغــرب ولمــا اســتطاع أن يكتشــف أن األرض تــدور 
حول الشمس أو يكتشف الكهرباء أو ينتج كل هذه 
األدويــة والعالجات أو يتمكــن من تحقيق هذا الكم 
الهائل من االختراعات واالكتشافات التي نحن اآلن 
نتمتــع بهــا مثــل الســيارات والطائــرات والمكيفــات 
وأجهــزة االتصــاالت واآلالف غيرها من المخترعات 
والمكتشــفات التــي ليــس ألي عالــم عربي أو مســلم 
والتعبــد  األديــان  حريــة  إن  منهــا،  أي  فــي  الفضــل 
التــي كفلتهــا أوروبــا تحت ظالل الحداثــة هي التي 
أتاحــت للمســلمين اليــوم بنــاء المئــات وربما اآلالف 
مــن المســاجد فــي أوروبــا، وغيرهــا من الــدول التي 

اعتنقت الحداثة.
Û  70 إســرائيل، التــي أقيمــت علــى أســاس دينــي قبل

عاًمــا فقــط، قد ُأنشــئت منــذ البداية فــوق مرتكزات 
قويــة مــن الحداثــة، وقــد ألحقــت بنــا الهزيمــة تلــو  
األخــرى، وهــي متفوقــة ومتقدمــة علينــا بأشــواط 
طويلــة فــي كافــة المجاالت! ربمــا ألننا لم نســمع أن 
أحــد مــن أحبارها وحاخاماتها عارض أو تصدى ألي 
وجــه مــن أوجــه الحداثــة الغربيــة؛ بحجــة الخــوف 

والحرص على المعتقدات والقيم اليهودية.
Û  تتبعهــا اليابــان،  فــي  األغلبيــة  ديانــة  هــي  الشــنتو 

البوذيــة، وإمبراطــور اليابان له مكانــة وصفة دينية 
مقدســة، وهو الذي قاد عملية اقتحام اليابان لكافة 
آفــاق الحداثــة، وجعــل اليابانيين يفتحــون أبوابهم 
وصدورهــم وعقولهــم أمــام نفحاتهــا، ولم نســمع أن 
كهنــة الشــنتو أو الكهنــة البوذييــن في اليابــان أبدوا 
أي قلــق أو تخــوف على مصيــر معتقدات وقيم كلتا 
الديانتين، وبفضل الحداثة، فقد تم انتشــال اليابان 

مــن أوحــال التخلــف وتــم الصعــود بهــا إلــى مصاف 
اليابانيــون  يــزال  وال  المتقدمــة،  المتطــورة  الــدول 
وتراثهــم  وأصالتهــم  بقيمهــم  ويفخــرون  يعتــزون 
وخصوصياتهــم ويتمســكون بها، وقــد حرصوا على 
أن يتضمــن دســتورهم مــادة تحمــل رقــم 20 تنــص 
علــى أن “حريــة الديــن مضمونــة للجميــع. ال يجــب 
أن تحصــل أي منظمــة دينيــة على أي دعم مالي من 

الحكومة، أو أن تقوم بأي نشاط سياسي”.
Û  فــي الصيــن وكوريــا الجنوبية الوضع مشــابه للحال

في اليابان وفيتنام في الطريق. 
Û  لمــاذا ال نكــون إًذا مثــل اليابانييــن، إذا ال نريــد أن

نكــون مثــل األوروبييــن؟ لمــاذا نظــن أن معتقداتنــا 
وقيمنــا ضعيفــة ومســتهدفة ونضعهــا فــي مواجهــة 

وحرب مع الحداثة؟
Û  يبلــغ عــدد ســكان الهنــد اليــوم أكثــر مــن 1.3 مليــار

نســمة، غالبيتهم العظمى من الهندوس، وقد عشــت 
فيهــا لفتــرة طويلــة وال أزال أزورهــا وأتــردد عليهــا 
بانتظــام، ورأيتهــا، بعد أن نالت اســتقاللها في العام 
1947م، تنطلــق مقتحمة تخــوم الحداثة وحصونها 
إلــى أن تمكنــت مــن تبــوء مركــز متقــدم بيــن دول 
العالــم المتطورة، وأصبحت قوة اقتصادية ونووية 
صاعــدة مع قــدرات تصنيعية وعلميــة هائلة مكنتها 
مــن إطالق وإرســال مركبات للفضــاء وللمريخ، ولم 
نَر أو نسمع أن أًيا من الكهنة الهندوس كان قد فتح 
فمــه ليعتــرض على دخول الحداثة إلى الهند بحجة 

أنها تهدد المعتقدات والقيم الهندوسية.
Û  يبــدو أن الفكر العربي هو الفكر الوحيد الباقي الذي

يواجه إشــكالية مع واقــع “الحداثة” في هذا العصر، 
ولذلك ال يسعنا إال أن نتمنى من هللا العلي القدير أن 
يمــن علينــا بالهداية والســداد والتوفيــق، وأن يمكن 
هــذه األمة من تخطي هــذه الغمة ومن النهوض من 
كبوتها واللحاق بركب الحضارة والتقدم والمساهمة 
في إسعاد اإلنسانية، إنه سميع مجيب، وأشهد أن ال 

إله إال هللا، وأن محمًدا عبده ورسوله.

عبدالنبي الشعلة

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

فــي إطار األنشــطة التي تندرج ضمن 
معــرض زيــارات الجامعــات لمــدارس 
الفنــي  والتعليــم  الثانــوي  التعليــم 
شــعار  تحــت  عقــد  والــذي  والمهنــي، 
“بوابة المســتقبل”، قــام موظفو معهد 
البحرين للتدريب بزيارة إلى مدرســة 
الجابريــة الثانويــة الصناعيــة للبنيــن؛ 
بالبرامــج  طلبتهــا  تعريــف  بهــدف 
يطرحهــا  التــي  المختلفــة  التدريبيــة 

المعهــد لخريجــي المــدارس الثانويــة 
الصناعيــة، حيــث تأتــي هــذه الزيــارة 
وفقــا لجــدول الزيــارات التــي ينظمها 
المعهــد للمدارس الثانويــة، والتي بلغ 
عددهــا خــالل العام الدراســي الحالي 
11 زيــارة، علمــا بــأن المعهــد يشــارك 
المعــارض  مــن  العديــد  فــي  دوريــا 
مــدارس  فــي  المقامــة  التعليميــة 

التعليم الثانوي.

“البحرين للتدريب” يشارك في “بوابة المستقبل”

تنفيذا لتوجيهات 
سمو الشيخ 

خليفة بن علي
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 سترة - جامعة العلوم التطبيقية

كرمــت منظمــة مجموعــة خبــراء التصنيف الدولــي والتميز، رئيس مجلس أمنــاء جامعة العلوم التطبيقية وهيــب الخاجة تقديًرا 
إلنجازاتــه العلميــة واألكاديميــة وما قدمه للتعليم العالي فــي البحرين والعالم، وهو ما يؤكد الخبرة الكبيرة التي يمتلكها الخاجة 

ومساهماته الكبيرة في تأسيس مجموعة من المؤسسات التعليمية في المملكة. 

وتعتبــر مجموعــة خبراء التصنيــف الدولي 
والتميز مؤسســة دولية تهدف إلى تصنيف 
المؤسســات والجامعــات والهيئــات، حيــث 
تولي اهتماما للتصنيف األكاديمي والجودة 
األكاديمية، كما أنها تهدف إلى زيادة الوعي 
القضايــا  مــن  العديــد  بشــأن  والفهــم  العــام 
التــي لها عالقة بتصنيف الجامعات وجودة 
التعليــم األكاديمي، كمــا أنها تضم مجموعة 
كبيــرة مــن ذوي الخبــرة والمختصيــن فــي 
الجامعــات  وتصنيــف  األكاديمــي  التعليــم 

حول العالم.
ذوي  لألشــخاص  التكريــم  هــذا  وُيمنــح 
الخبــرة والكفــاءة فــي المجــال األكاديمــي، 
ملحوظــة  علميــة  إنجــازات  قدمــوا  الذيــن 
ومهمــة للتعليم العالي على مســتوى العالم، 
إذ يضيــف هــذا االعتــراف الدولــي المتميــز 
الجامعــة،  إلــى  الكثيــر  الشــيء  بالخاجــة 
ويؤكــد الكثيــر مــن اإلنجــازات التــي تمكــن 
مــن تحقيقهــا، ورؤيته في تطويــر الجامعة 
وجعلها واحــدة من الجامعات المتميزة في 

مملكة البحرين.
واســتضافت الجامعــة رئيــس المنظمة لويز 
كوســتا، إذ التقــى برئيــس مجلــس األمنــاء 
الخاجــة، ورئيــس الجامعة غســان عواد كما 
قــام بتكريــم الخاجــة خــالل حفــل أقامتــه 
الجامعــة احتفــاًء بهــذا اإلنجــاز الــذي يعــد 
إضافــة كبيــرة للجامعــة ولمملكــة البحريــن 

على السواء. 
وحصــل الخاجة على شــهادة البكالوريوس 
فــي الهندســة المدنيــة من جامعة تكســاس 
العــام  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي 
1981؛ ليســتكمل بعدها متطلبات الحصول 

على شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية 
)تخصــص هندســة إنشــاءات وإدارة مــواد( 
المتحــدة  المملكــة  فــي  ليــدز  جامعــة  مــن 
 30 مــن  أكثــر  أمضــى  كمــا   ،1986 العــام 
عامــا فــي مجــال العمــل األكاديمــي ســاهم 
خاللهــا بتأســيس مجموعة من المؤسســات 

التعليمية المرموقة والمهمة في البحرين.
وبهذه المناسبة، أعرب الخاجة عن سعادته 
بهــذا التكريم، خصوصا أنه جاء من منظمة 
العمــل  تعزيــز  فــي مجــال  دوليــة معروفــة 
األكاديمــي علــى مســتوى العالــم، متمنًيا أن 
الشــراكة  ذلــك األمــر علــي تعزيــز  ينعكــس 
وعالقــات التعــاون األكاديمي بيــن الجامعة 
والمنظمة، مؤكًدا أّن الجامعة تؤمن بأهمية 
الشــراكة مع مختلف المؤسســات التعليمية 
العربيــة والعالميــة، وتبــادل الخبــرات فيمــا 

بينها.

بتكريــم  ســعادته  عــن  عــواد  عَبــر  بــدوره، 
التزاًمــا  أثبــت  أنــه  إلــى  مشــيًرا  الخاجــة، 
العمــل  مجــال  فــي  المهنيــة  بالمعاييــر 
األكاديمــي إضافــة إلــى إنجازاتــه المتميــزة 
فــي المجــاالت العلميــة المختلفــة، مــا أدى 
إلــى حصولــه على هــذا التكريم الــذي يعتبر 
بالتهنئــة  للجامعــة، متقدًمــا  إضافــة كبيــرة 
رأســهم  وعلــى  الجامعــة  منتســبي  لجميــع 
بهــذا  نــاس  ســمير  اإلدارة  مجلــس  رئيــس 

اإلنجاز. 
مــن جانبــه، قال كوســتا خالل الحفــل الذي 
أقامتــه الجامعة، إن اختيــار الخاجة تم من 
بيــن العديــد مــن الشــخصيات المهمــة حول 
العالــم الذيــن قدمــوا مســاهمات قيمــة فــي 
مجــال البحث العلمي ودعــم التعليم العالي 
فــي بلدانهــم والعالــم، مشــيًدا بجهــوده فــي 

العمل األكاديمي طوال سنوات مضت.

 خالل التكريم

تقديرا إلنجازاته العلمية واألكاديمية وما قدمه للتعليم في البحرين والعالم

“خبراء التصنيف الدولي والتميز” تكرم الخاجة

Û  ثوابتنــا الوطنيــة فــوق كل اعتبــار.. هكــذا يؤكــد خليفــة بــن ســلمان
مراًرا وتكراًرا، عاداتنا مهمة، تقاليدنا أهم، مرتكزات حياتنا، ومنابع 

ثروتنا البشرية دائًما في المقدمة.
Û  مــن هنــا انطلق ســموه فــي تصريحه المــدوي قبل أيام عدة؛ ليشــدد

على ضوابط بعينها في مجال اإلعالم، على أسس جديدة البد وأن 
يرتبط بها اإلعالمي حتى يكون مسؤواًل بحرية وحًرا بمسؤولية.

Û  العريقــة وال تضييــق الديمقراطيــات  بلــدان  فــي  ال حريــة مطلقــة 
بفوضى عندما يكون القانون هو اآلمر الناهي في جميع المفترقات.

Û  صحيــح أن فصاحــة التعبيــر هــي مــن أساســات تراثنا العربــي، وأن
القــدرة علــى هندســة الكلمــات الموزونــة تأتــي مــن األهميــة بمــكان 
بحيــث تصبــح الجملــة المفيدة هــي كل ما يقال علــى طريقة ما قل 
ودل، لكــن الصحيــح أيًضــا أن ثوابــت األمــة تفــرض علينــا احتــرام 
اآلخــر، وتؤكــد علينــا أن من يتجاوز حدود أنف غيره، من حق غيره 

أن يتجاوز حدود أنف المعتدي.
Û  هكذا ُتعلمنا تقاليدنا، وهكذا تفرض علينا مواثيقنا اإلنسانية “العين

بالعين، والسن بالسن والبادي أظلم”.
Û  ذلك ال يعني أن تتحول الدول إلى حدائق لمناجاة الشراسة، أو إلى

غابات ال مكان لوداعة اإلنسانية فيها، إلى ساحات قتال ال يحكمها 
إال هوى المتصارعين أو هؤالء الباحثين عن الشقاء عندما تتساوى 

الرؤوس، وتالمس األكتاف الثرى.
Û  إننــا نعيــش فــي عالم كمــا القرية الصغيــرة، حرية تبــادل المعلومات

فيــه ال يغمــض لهــا جفــن، هــي علــى مــدار الســاعة متوافــرة، وهــي 
علــى المــدى المنظــور مكفولــة ومتاحــة، لذلــك فــإن الحصــول علــى 
المعلومــات مــن مصادرهــا الحقيقــة ربمــا يأتي في مقدمــة أولويات 
المرحلة الراهنة، األكاذيب كثيرة، وفنانو الترويج لها تكاثروا بشكل 
لم يســبق له مثيل، ربما من خالل أدوات التواصل االجتماعي التي 
ال تفرق بين الغث والسمين، بين الجريمة والعقاب، أو بين الحقيقة 
والخيــال، وربمــا هــي الرغبة في إفســاد عقول األجيــال الطالعة عن 
طريق حشوها بمعلومات مغلوطة أو من خالل الزج بها في غياهب 

الجاهلية المقيتة باستخدام معاول هدامة وشعارات براقة.
Û  إن ثوابتنــا فــوق أي اعتبــار، هكذا يؤكد رئيس الــوزراء في توجيهه

الــرادع لفوضى تــداول المعلومات، وهكذا يحاول أن يحكم قبضته 
الدخيلــة  المعلومــات  الغربــال عندمــا تتســاقط مــن فتحاتــه  علــى 

لتستقر في باطنه المعلومات الحقيقية األصيلة.
Û  ،إنهــا رؤيــة حاكم يعــرف أن الكلمة مســؤولية، وأن المعلومة رســالة

وأن العلم نور، لذلك لم يكن أمامنا إال أن نشد على أيدي الرئيس، أن 
نقول له ونحن من حملة القلم، نحن معك، سر على بركة هللا، علمنا 
هــو ســالحنا، وشــرف الكلمــة هــو ديدننــا، وروح العصر هي ســالحنا 

نحو التقدم.
Û  ،إن مملكــة البحريــن تتمتــع بســقف شــاهق مــن الحريــة المســئولة

مــن الوعــي بأهميــة الكلمــة، واإلدراك بمداهــا المســتقل، لكنهــا فــي 
الوقــت ذاتــه تؤمــن بــأن العــدوان بـ “الجمــل التي تبدو مفيــدة” أكثر 
شراســة وفتــًكا مــن رصاصــة مجهولــة ال يعلــم مصدرهــا إال هللا، لذا 
أصبــح التقنيــن ضرورًيا، والفرز مصيرًيا، والتجاوز ال مكان له تحت 

الشمس.

ثوابتنا الوطنية

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

إخالء الشقق المؤقتة إلعادة بناء العمارات بـ 6 مجمعات
اإلسكان: صاحبة الشكوى المنشورة تمتنع عن اإلخالء وترفض جميع حلول الوزارة

قالت وزارة اإلسكان إن األراضي المخصصة 
بتأسيســها  قامــت  التــي  المؤقتــة  للشــقق 
فــي أواخــر عقــد الســبعينات وبدايــة حقبــة 
جميعهــا  تدخــل  الماضــي  القــرن  ثمانينــات 
الســكنية  العمــارات  شــريط  مشــروع  ضمــن 
الــذي تعتــزم الــوزارة تنفيــذه ضمــن خططهــا 
شــقة   4000 نحــو  يوفــر  والــذي  اإلســكانية، 
تمليــك، مشــيرة إلــى وجــود مســاع مــن قبــل 
اللجنــة المختصــة إلخالء تلــك العمارات منذ 
4 سنوات عن طريق إيجاد البدائل والحلول 
القاطنيــن  بعــض  تعنــت  أن  إال  الفوريــة، 
واالمتنــاع عن تنفيذ أحــكام قضائية بإخالء 
الشقق، ومحاوالت الوزارة إقناعهم بالحلول 
المشــروع  العمــل  بــدء  يحــول دون  البديلــة 

الطموح.
وأوضحت الــوزارة، ردا على التقرير المصور 
الــذي قامــت إحــدى الصحف المحلية بنشــره 
أمس، أن الشقة المؤقتة التي قام الصحافي 
ضمــن  تقــع  عيســى  مدينــة  فــي  بزيارتهــا 
الــذي  الســكنية  العمــارات  شــريط  مشــروع 
تنوي الوزارة تنفيذه في 6 مجمعات سكنية، 
منهــا مجمعــان فــي مدينــة عيســى، إضافــة 
المحــرق،  بمحافظــة  آخريــن  مجمعيــن  إلــى 
باإلضافــة إلى مجمعين ســكنيين آخرين في 
مناطــق أم الحصــم والســنابس، مشــيرة إلــى 
أن المجمــع الموجــودة بــه هــذه الشــقة تعــد 
مــن المجمعــات التــي أوشــكت الــوزارة علــى 
االنتهــاء مــن إجراءات اإلخــالء والهدم، وأن 
تــم بالفعــل هــدم 3 عمــارات في هــذا المجمع 
وتســتعد حالًيــا لهــدم العمــارة الرابعــة، وذلك 

بعد االنتهاء من مرحلة اإلخالء.
وبينــت الــوزارة أن الشــقة موضوع الشــكوى 
تقع في مجمع 813 في مدينة عيســى، وأنها 
تعد من بين الحاالت التي صدر حكًما قضائًيا 
الــوزارة  ســلك  مــن  الرغــم  وعلــى  بإخالئهــا، 
للتعامــل  والوديــة  القانونيــة  الســبل  جميــع 
معهــا، وعــرض موضــوع حالتهــا علــى لجنــة 
اإلسكان 3 مرات وصدور قرارات عن اللجنة 
بتوفيــر حلول بديلة، أحدها تخصيص شــقة 
مؤقتة في مشروع إسكاني بديل، وحل آخر 
بتخصيــص شــقة تمليك، إال أنهــا رفضت كل 
تلــك الحلــول، ودأبت لدى زيارتهــا إلى مبنى 
وتوجيــه  الموظفيــن،  إهانــة  علــى  الــوزارة 
عبــارات غيــر الئقــة والتهديــد باللجــوء إلــى 
وســائل اإلعــالم للضغــط على الــوزارة، إال أن 
الوزارة آثرت االســتمرار فــي التعامل الودي؛ 

حرًصا على مصلحة المواطنة وذويها.
وأكدت الوزارة أنها تنتهج آلية عمل قانونية 
اإلخــالء،  بإجــراءات  يتعلــق  فيمــا  واضحــة 
إذ يتــم عــرض حلــول قانونيــة وأخــرى ودية 
كبدائــل للمنتفعيــن، وأن عــددا كبيــرا منهــم 
الوحــدات  خدمــات  مــن  بالفعــل  اســتفادوا 
الســكنية وشــقق التمليــك بنــاء علــى أقدمية 
طلباتهــم، وتــم بالتالــي إخــالء الشــقق، ولــم 
تقــم الــوزارة بتخصيصهــا لقاطنيــن آخريــن، 
فيما تم توفير شــقق مؤقتــة بديلة لعدد أخر 
مــن القاطنين، والذين اســتجابوا وتم إخالء 

شققهم واالنتقال إلى الشقق البديلة.
يقتضــي  العــام  الصالــح  إن  الــوزارة  وقالــت 
القيام بتنفيذ مشــروع إســكاني كبير يتضمن 
مــا متوســطه 4000 شــقة تمليــك مــن الجيل 
تعــادل  الــذي  الســكنية  للعمــارات  الجديــد 
مســاحات شــققها والخدمــات والمرافق التي 
التــي  والمرافــق  الخدمــات  عليهــا،  تحتــوي 
يتــم توفيرهــا فــي مشــاريع البيــوت، مردفــة 
أن هنــاك قائمــة انتظــار تتزايد بصفــة يومية 
على خدمة شــقق التمليك الســيما بعد نجاح 
الــوزارة فــي تنفيــذ التصاميــم الجديــدة فــي 
عــدد مــن المجمعــات الســكنية كمشــاريع أم 
القــت  والتــي  وتوبلــي،  والبرهامــة  الحصــم 

استحسان شريحة كبيرة من المواطنين.
وأردفت أن الشــقق والعمــارات المراد هدمها 
خضعت لدراسات عديدة قبل إدراجها ضمن 
مشــروع تنفيــذ شــريط العمــارات الســكنية، 
وأفضــت هــذه الدراســات إلــى أن مســاحات 
احتياجــات  تناســب  تعــد  لــم  الشــقق  هــذه 
األســرة البحرينية، سواء من حيث المساحة 
التــي تتــراوح بيــن 67 و116 متــًرا مربًعــا، أو 

وبالتالــي  لقاطنيهــا،  المتوافــرة  الخدمــات 
فــإن اســتغالل تلك األراضــي لتنفيذ عمارات 
ســكنية عصرية بمســاحات أكبــر وتلبي آالف 
قوائــم  علــى  المدرجــة  اإلســكانية  الطلبــات 
االنتظار، ومجهــزة بالمرافق والخدمات، تعد 

الخيار األفضل.
وأضافت أن األمر اآلخر يتجسد في الحفاظ 
علــى المــال العــام، إذ يتطلــب صيانة الشــقق 
المؤقتــة التــي مضى على تأسيســها 40 عاًما 
مبالــغ مالية ضخمة، وهو األمــر الذي يتجلى 
واضًحــا فــي الصــور التــي قامــت الصحيفــة 
بنشــرها، وصــرف هــذه المبالــغ على مشــروع 
للمــال  هــدًرا  يعــد  بإخالئــه  الــوزارة  تقــوم 
العام، وســيؤثر على ســير خطط الوزارة في 
تنفيذ وصيانة المشــاريع اإلســكانية األخرى، 
األمــر الــذي يؤثــر علــى حظــوظ المواطنيــن 
الذيــن ينتظــرون حصولهــم علــى خدماتهــم 
اإلســكانية، مــع التــزام الــوزارة التــام بتوفير 
الحلــول الالزمــة لمثل تلك الحــاالت التي تم 
اإلشــارة إليهــا في موضــوع الشــكوى، والتي 

تم عرضها عليهم بالفعل.

أحد نماذج الجيل الجديد من تصميم العمارات السكنية الذي سيتم تنفيذه في مشروع شريط العمارات السكنية

نماذج العمارات السكنية

المنامة - وزارة اإلسكان

الشقق المراد 
إخالؤها قديمة ولم 
تعد تناسب احتياجات 

األسرة البحرينية

الترميم يكلف 
مبالغ ضخمة تؤثر 

على تنفيذ وصيانة 
المشاريع األخرى

شريط العمارات 
السكنية يوفر 

4000 شقة عصرية 
من الجيل الجديد 

ملتزمون بالحلول 
الودية رغم عدم 

قانونية انتفاع 
عدد من القاطنين
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دة تقرير رســمي عن أداء إدارة التعليم االبتدائي بتفاوت الدعم المقدم للمدارس االبتدائية  خلصت مســوَّ
وفقا لزيارات هيئة جودة التعليم والتدريب. والحظت المســودة تركيز وزارة التربية والتعليم بشــكل عام 

على تقديم الدعم للمدارس المدرجة ضمن خطة زيارات الهيئة بكل فصل دراسي.

ومن أمثلة ذلك: نقل معلمة أولى 
للبنات؛  االبتدائية  هاجر  لمدرسة 
بــســبــب زيــــارة الــهــيــئــة بــتــاريــخ 6 
لمدرسة  وعـــادت   ،2017 نوفمبر 
ابن طفيل بعد انتهاء فترة النقل، 
الــعــلــوم  لـــمـــادة  ــقــل مــعــلــم أول  ون
للبنين؛  االبتدائية  البديع  لمدرسة 
بــســبــب زيــــارة الــهــيــئــة بــتــاريــخ 9 
من  مــعــلــم  ونــقــل   ،2018 أبـــريـــل 
ــع إلـــــى مـــدرســـة  ــديـ ــبـ ــة الـ ــدرســ مــ
نظًرا  الهيئة؛  زيــارة  قبل  الفارابي 
مستجًدا  وكــونــه  ــه،  ــ أدائـ لضعف 
التربية،  وغير حاصل على دبلوم 

وغيرها من الحاالت.
فريق  رصـــده  مــا  “الــبــاد”  وتنشر 
دة تقريره  بــمــســوَّ الــرقــابــة  ــوان  ديـ
إدارة  أداء  ــن  عـ  2019 بـــالـــعـــام 
يأتي  وفيما  االبــتــدائــي.  التعليم 
بعد  ــمــســودة  ال تضمنته  مــا  ــرز  ــ أب
حجب المعلومات الشخصية لمن 

تذكر معلوماتهم:

دة التقرير مسوَّ

حيث يتم تلبية جميع احتياجات 
مــوارد بشرية  الــمــدارس من  تلك 
ومـــاديـــة ولــوجــســتــيــة، وتــقــديــم 
جميع  على  لتهيئتها  الفني  الدعم 
األصعدة قبل موعد الزيارة. فيما 
ــجــوانــب الــتــي يتم  يــلــي بــعــض ال
الدعم  تقديم  عند  عليها  التركيز 

جانب  من  ستزار  التي  للمدارس 
الهيئة:

1( تلبية احتياجات المدارس من 
الــبــشــريــة خـــال الفصل  الـــمـــوارد 
الزيارات  فيه  تتم  الذي  الدراسي 
ــهــيــئــة، حــيــث يتم  ــن جـــانـــب ال مـ
ســـد احــتــيــاجــات تــلــك الـــمـــدارس 
والمعلمين  األوائـــل  المعلمين  من 
ــمــؤقــت من  ــنــقــل ال عـــن طــريــق ال
ــذي قد  ــ ــر ال مــــدارس أخــــرى، األمــ
ــلـــى مـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم  يـــؤثـــر عـ
والتعلم بالمدارس التي ُينقل منها 
المعلمون في حال عدم تعويضها 
المرفق  الـــجـــدول  عــنــهــم.  ــبــدالء  ب
يــبــيــن معاملة  الــتــقــريــر  هـــذا  مـــع 
االحتياجات المادية واللوجستية 
جانب  من  ستزار  التي  للمدارس 
ــهــيــئــة خــــال الـــعـــام الـــدراســـي  ال
بشكل  لــلــوزارة  بالنسبة  كأولوية 
عام، إذ يتم حصر احتياجات تلك 
تفصيلية  كشوف  ورفع  المدارس 
التابعة  المركزية  اللجنة  إلــى  بها 
للتعليم  المساعد  الوكيل  لمكتب 
تشكيلها  تم  والتي  والفني،  العام 
بتاريخ 23 يوليو 2018 خصيصا؛ 
لمتابعة احتياجات تلك المدارس، 

وتسهيل وتسريع عملية تلبيتها.
التربوي  اإلشـــراف  إدارة  تركز   )2
أداء  وتــطــويــر  بتقويم  -المعنية 
الـــمـــعـــلـــمـــيـــن- بـــحـــســـب خــطــطــهــا 
ــمــــدارس الــتــي  ــ الــســنــويــة عــلــى ال

حيث  الهيئة،  جــانــب  مــن  ســتــزار 
ــمـــشـــرفـــون الـــتـــربـــويـــون  ــفــذ الـ ــن ي
ــون لـــــــــإدارة زيـــاراتـــهـــم  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ــمـــدارس قــبــل أســبــوعــيــن من  ــلـ لـ
ــهــيــئــة؛ األمــــر الــــذي ال  زيــــــارات ال
يضمن تحقيق النتائج التطويرية 
المعلمين  أداء  عــلــى  الــمــطــلــوبــة 
خــصــوصــا مـــع نــقــص الــمــعــلــمــيــن 
األوائل المعنيين باإلشراف عليهم 

ومتابعة أدائهم.
إن الــتــركــيــز عــلــى تــقــديــم الــدعــم 
متابعة  ــدم  وعــ معينة  لـــمـــدارس 
ــرى  ــدارس األخــ ــمــ ــ احــتــيــاجــات ال
بــالــصــورة الــازمــة خـــال فــتــرات 
ــاث ســنــوات  ــ ــيــة تـــتـــجـــاوز ث زمــن
مستوى  تــراجــع  فــي  يتسبب  قــد 
الــــخــــدمــــات الــتــعــلــيــمــيــة بــتــلــك 
تلبية  لــتــأجــيــل  نــظــرا  الـــمـــدارس؛ 
زيارتها  موعد  حتى  احتياجاتها 
مرة أخرى من جانب الهيئة. ومن 
ناحية أخرى، فإن التركيز المؤقت 
ــقـــديـــم الــــدعــــم الـــشـــامـــل  ــلـــى تـ عـ
جانب  من  ستزار  التي  للمدارس 
تقارير  دقــة  على  يؤثر  قد  الهيئة 
ــجــودة الــتــي تــصــدر بــشــأنــهــا، إذ  ال
إنها قد تعكس خال فترة الزيارة 
صورة أفضل من المستوى الفعلي 
الــفــتــرات  خـــال  ــمــدرســة  ال ألداء 
للمدرسة  يــقــدم  ال  الــتــي  األخــــرى 

فيها مستوى الدعم نفسه.

وزير التربية زائرا مدرسة المتنبي في مايو 2017

“التربية” تركز على دعم مدارس ستزورها “الجودة”
التربيـــة رصـــد نقـــل معلميـــن مـــن بينهـــم مســـتجد غيـــر حاصـــل علـــى دبلـــوم 

جــاء فــي مســودة التقريــر الرســمي أن “هيئة جودة التعليــم والتدريب )الهيئــة( تعتبر جهة خارجية مســتقلة تقوم في 
إطار المهام والصالحيات الموكلة إليها بزيارات لمراجعة وتقييم أداء المدارس االبتدائية الحكومية وجودة التعليم 

فيها )زيارات الهيئة(”.

وتنشر “الباد” ما رصده فريق ديوان 
 2019 بالعام  تقريره  بمسودة  الرقابة 
االبــتــدائــي.  التعليم  إدارة  أداء  عــن 
وفيما يأتي أبرز ما تضمنته المسودة 
بعد حجب المعلومات الشخصية لمن 

تذكر معلوماتهم:
المراجعة  دورات  الهيئة في  أصــدرت 
الفترات  خــال  امــتــدت  التي  الــثــاث 
 )2 0 1 1 - 2 0 1 4 ( و )2 0 0 8 - 2 0 1 1 (
مــراجــعــة  تـــقـــاريـــر  و)2015-2018( 
ــر الـــــجـــــودة( شــمــلــت جــمــيــع  ــ ــاري ــقــ ــ )ت
الـــمـــدارس االبــتــدائــيــة، وقـــد لــوحــظ 

بشأنها ما يلي: 
مــن   15% أداء  ــع  ــراجــ ــ ت  )1
دورة  ــي  فــ االبـــتـــدائـــيـــة  الـــــمـــــدارس 
أدائها  مع  بالمقارنة  الثالثة  المراجعة 
فيما  الــثــانــيــة،  الــمــراجــعــة  دورة  فــي 
الــمــدارس  مــن   31% أداء  يتطور  لــم 
تقييم  على  حصلت  التي  االبتدائية 

أداء غير مائم أو مرٍض.

تـــكـــرار بــعــض الــتــوصــيــات   )2
ــجــودة الــصــادرة خال  فــي تــقــاريــر ال
الــثــانــيــة والــثــالــثــة لبعض  الــدورتــيــن 
من  الرغم  على  االبتدائية  الــمــدارس 
انــقــضــاء فــتــرات زمــنــيــة بــيــن تــاريــخ 
صدور التقارير في الدورتين تراوحت 
الجدول  أربع سنوات.  إلى  ثاث  بين 

التالي.
الهيئة  تصدرها  التي  التوصيات  إن 
خالها  مــن  يمكن  مهمة  أداة  تمثل 
التي  الضعف  مــواطــن  على  التركيز 

للخدمات  العامة  الفاعلية  على  تؤثر 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــمـــقـــدمـــة بـــالـــمـــدارس، 
في  التوصيات  تــكــرار  فــإن  وبالتالي 
تقارير الجودة التي تفصل بينهما أكثر 
إلى عدم  قد يشير  من ثاث سنوات 
السعي الجاد لمعالجة مواطن الضعف 
أو وجـــــود قـــصـــور فـــي اإلجـــــــراءات 
أو  المدرسية  القيادات  تتخذها  التي 
اإلدارة  قبل  مــن  المتابعة  ــراءات  إجــ
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــنــفــيــذ آلـــيـــات ضــمــان 

الجودة.

تراجع أداء 15 % من المدارس االبتدائية بمراجعات “الجودة”

نقل معلمة أولى لمدرسة هاجر 
بسبب زيارة الهيئة 

نقل معلم أول لمادة العلوم لمدرسة 
البديع بسبب زيارة الهيئة 

نقل معلم قبل زيارة الهيئة 
لضعف أدائه 

مخاوف من تراجع الخدمات 
التعليمية بمدارس

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
التي ستزار من قبل  للمدارس  واللوجستية  المادية  االحتياجات  الجودة، ويبين معاملة  زيارات هيئة  لمدارس تمت قبل  أمثلة لحاالت نقل معلمين 

الهيئة كأولوية بالنسبة للوزارة

التنقالت بعد زيارة الهيئةأسباب ومبررات النقلالرقم الشخصي تاريخ النقلرقم قرار النقل

مدرسة هاجر االبتدائية للبنات )زيارة الهيئة بتاريخ 06/11/2017(

2773
28/11/2017

)صدر قرار النقل بأثر رجعي 
بعد انتهاء فترة النقل(

-
طفيل  ابن  مدرسة  من  العربية  اللغة  لمادة  األولــى  المعلمة  نقل 
حتى   05/11/2017 من  الفترة  خالل  هاجر  مدرسة  إلى  االبتدائية 

.09/11/2017

تم إرجاعها لمدرسة ابن طفيل بعد 
انتهاء فترة النقل.

مدرسة البديع االبتدائية للبنين )زيارة الهيئة بتاريخ 09/04/2018(

7115/01/2018-
نقل المعلم األول لمادة العلوم من مدرسة أسامة بن زيد االبتدائية 

لتلبية حاجة مدرسة البديع.

تم إعادة نقله إلى مدرسة ابن سينا 
بالمدرسة  أساسية  حاجة  لوجود 

بتاريخ 28/10/2018.

297524/12/2017-
طلب نقل المعلم من مدرسة البديع إلى مدرسة الفارابي االبتدائية 
قبل زيارة الهيئة نظراً لضعف أدائه وكونه مستجد وغير حاصل على 

دبلوم التربية.

تم إعادة نقله إلى مدرسة اليرموك 
بتاريخ 27/09/2018.

294012/12/2017-
االبتدائية  بوري  مدرسة  من  العربية  اللغة  لمادة  األول  المعلم  نقل 

لتلبية حاجة مدرسة البديع.
تم إرجاعه لمدرسة بوري االبتدائية 

بتاريخ 25/04/2018.

مدرسة الروضة االبتدائية للبنين )زيارة الهيئة بتاريخ 11/02/2018(

299225/12/2017-
األندلس  مدرسة  من  االنجليزية  اللغة  لمادة  األولى  المعلمة  نقل 

االبتدائية لتلبية حاجة مدرسة الروضة.
االنــدلــس  لمدرسة  إرجــاعــهــا  تــم 

بتاريخ 08/03/2018.

293412/12/2017-
طفيل  ابن  مدرسة  من  االنجليزية  اللغة  لمادة  األولى  المعلمة  نقل 
سعد  مدرسة  مع  )مشتركة  الروضة  مدرسة  حاجة  لتلبية  االبتدائية 

بن أبي وقاص(.

طفيل  ابــن  لمدرسة  إرجاعها  تم 
بتاريخ 02/05/2018.

286315/12/2017-
نقل المعلمة األولى لمادة الرياضيات من مدرسة بلقيس االبتدائية 
أبي  بن  سعد  مدرسة  مع  )مشتركة  الروضة  مدرسة  حاجة  لتلبية 

وقاص(.

تم إرجاعها لمدرسة بلقيس بتاريخ 
.02/05/2018

296624/12/2017-
النويدرات  مدرسة  من  العربية  اللغة  لمادة  األولــى  المعلمة  نقل 
سعد  مدرسة  مع  )مشتركة  الروضة  مدرسة  حاجة  لتلبية  االبتدائية 

بن أبي وقاص(.

النويدرات  لمدرسة  إرجاعها  تم 
بتاريخ 02/05/2018.

مدرسة النويدرات االبتدائية للبنات )زيارة الهيئة بتاريخ 01/10/2018(

128605/06/2018-
نقل المعلمة األولى لمادة اللغة االنجليزية من مدرسة غرناطة لتلبية 

حاجة مدرسة النويدرات.
تم إرجاعها لمدرسة غرناطة بتاريخ 

10/10/2018

الــمــرضــيــة أو  ــة  ــم ــالئ ــم ال ــر  ــي غ الــــمــــدارس  ــن  مـ  %  31 أداء  ــور  ــط ــت ي ــم  لـ

أمثلة مدارس تراجع تقييمها بتقارير هيئة جودة التعليم

اسم المدرسة
نتيجة تقييم أداء المدرسة

الدورة الثالثةالدورة الثانية

مدارس تراجع أداؤها

جيدممتازتوبلي االبتدائية للبنات

مرٍضجيدالمتنبي االبتدائية للبنين

مرٍضجيدالمنهل االبتدائية للبنات

غير مالئممرٍضالرازي االبتدائية للبنين

غير مالئممرٍضالرفاع الشرقي االبتدائية للبنين

مدارس ثبتت على أداء غير مالئم أو مرٍض

غير مالئمالبديع االبتدائية للبنين

غير مالئمكرزكان االبتدائية للبنين

مرٍضالنزهة االبتدائية للبنات

مرٍضالخنساء االبتدائية للبنات

تكرار بعض 
التوصيات 

في تقارير 
الجودة

عدم السعي الجاد 
لمعالجة مواطن 
الضعف أو وجود 

قصور في اإلجراءات



رغــم مــرور أكثــر مــن 15 عامــا على زيــارة وزيــر البلديــات والزراعة األســبق محمد 
الســتري قريــة شــهركان؛ للوقــوف علــى األضرار التــي أحدثتها األمطار فــي القرية 
حينهــا، ال تــزال القريــة وعلــى وجــه الخصــوص بيوتهــا اآليلــة للســقوط تقــع تحت 

رحمة األمطار الغزيرة.

أهلهــا  هجرهــا  المنــازل  تلــك  أحــد 
بعــد أمطــار الخيــر التــي هطلــت علــى 
المملكــة فــي الفتــرة القليلــة الماضية، 
ممــا تســبب في إحــداث أضــرار بليغة 
مــن  نصيــب  ينلــه  لــم  الــذي  بالمنــزل 
مشــاريع الترميــم أو إعادة البناء رغم 
حالتــه المأســاوية التــي تشــكل خطرا 

كبيرا على قاطنيه.
ذلــك المنــزل كان مــن ضمــن المنــازل 
التــي تقاطر عليهــا العديد من الوزراء 
والمسؤولين خالل السنوات الماضية 
في مختلف األجهزة التنفيذية، ووعد 
بعضهم بإعادة بنائه حتى قبل إطالق 
المكرمــة الملكيــة إلعادة بنــاء البيوت 
اآليلــة للســقوط، إال أنه لــم يقدر له أن 
يــدرج ضمــن أي برنامــج مــن برامــج 

الصيانة أو إعادة التأهيل والبناء.
ويقطن المنزل في الوقت الحالي رب 

األســرة وزوجتــه و3 بنــات إلى جانب 
ابنــه المتــزوج وأبنائــه الثالثــة، الذين 
لجــأوا إلــى بعــض أقاربهــم مؤقتا بعد 
موجــة األمطار األخيــرة التي أحدثت 

أضرارا بليغة بالمنزل.
ويشير االبن إلى أن المنزل غير مؤهل 
لألمطــار؛  عــازل  تركيــب  أو  للترميــم 
الوقــت  فــي  المترديــة،  لحالتــه  نظــرا 
أبيــه  وأوضــاع  أوضاعــه  تقــف  الــذي 
المعيشــية حاجــزا أمــام حصولــه على 
قــرض يمكنــه من إعــادة بنــاء المنزل، 
فــي ظــل عــدم وجــود أي مشــروع أو 

برنامج وطني يرعى هذه الحاالت.
وناشــد عبــر “البــالد” صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
بتوفيــر  المعنييــن  لتوجيــه  خليفــة 
الحلــول التي تكفل إعادة بناء المنزل 

وإنهاء معاناتهم.

سقوط 
أجزاء من 

البروز 
اإلسمنتي 

العلوي 
بعد هطول 

األمطار 

بعد 15 عاما.. منازل شهركان مازالت تغرق
عائلــة تناشــد ســمو رئيس الــوزراء توجيــه المعنيين إلعــادة بنــاء منزلها “اآليل للســقوط”
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 األمطار دمرت 
المنزل.. وأهله 

الجئون عند أقاربهم

المحرر الشؤون المحلية

المياه تغمر الحي السكني للعائلة

زاره وزير “البلديات” 
األسبق ووعد قاطنيه 

بمعالجة أوضاعه

القضيبية - مجلس النواب

أشاد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق اإلنسان بمجلس النواب عبدهللا الذوادي بالتوجيه الملكي للحكومة بتعزيز إمكاناتها؛ 
مــن أجــل إتاحــة المجــال للتطبيق الفعال ألحــكام قانون العقوبات البديلة، وتوفيــر التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناســب مع 

الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصالحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع.

هــذه  أن  إلــى  الــذوادي  النائــب  وأشــار 
التوجيهــات الســامية تعبــر عــن التقــدم 
للبحريــن  النوعيــة  والنقلــة  الملحــوظ 
فــي مجال حقوق اإلنســان، ومــا تضيفه 
مــن امتيــاز حقوقي في ســجلها الحافل 
المشــروع  انطــالق  منــذ  بالمنجــزات 

اإلصالحي لجاللة الملك حتى اآلن.
وأشــار إلــى أن انتهــاج مملكــة البحريــن، 
يضعهــا  التــي  التشــريعات  عبــر  ســواء 
مجلــس النــواب، أو النهج الذي تمارســه 
الحكومــة بجميــع مؤسســاتها وأجهزتها، 
ومــن خالل التطبيــق الفعال للتوجيهات 
الملكيــة الســامية، مــن شــأنه أن يحقــق 
األمن واألمان لكافة المواطنين، ويرسخ 
القائــم  واالســتقرار  التنميــة  دعائــم 

علــى قاعــدة العدالــة، التــي تتحقــق عبر 
مواءمة الممارسات مع أفضل األساليب 

العالمية في مجال حقوق اإلنسان.

تطبيــق  فــي  التوجيــه  هــذا  أن  وأكــد 
العقوبــات البديلــة يعــد نقلــة هامــة فــي 
مــن  اإلنســان  حقــوق  مجــال  تطويــر 
جانــب، ويســاهم مــن جانــب آخــر فــي 
تحقيــق الغايــة مــن العقوبــة، والهادفــة 
لتأهيــل المحكــوم عليهــم وتهذيبهم، بما 
يتفــق مــع المفاهيــم العصريــة للعقوبــة، 
ومعانيهــا الحديثة، عبر إدماج المحكوم 
عليهــم فــي المجتمع من جديــد وتقويم 

سلوكياتهم.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن 
تعــزز روح التســامح للنهــج الــذي يرعــاه 
جاللــة الملــك تجــاه المجتمــع البحريني، 
وهــي ركيزة أســاس من ركائز المشــروع 

اإلصالحي.

عبدالله الذوادي

الحافل البحريني  السجل  في  حقوقي  امتياز  تسجيل 

الذوادي: التوجيهات الملكية إضافة نوعية 

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

أشــاد المجلــس األعلــى للقضــاء بتوجيــه عاهل البــالد صاحب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، بتعزيز إمكانــات التطبيق 
الفعال لقانون العقوبات والتدابير البديلة، وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين 

يتوخى إصالحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وبما يكفل ضمان تهيئة السبل الكفيلة بتطبيق أكثر فاعلية للعقوبات البديلة.

وأكــد نائــب رئيــس المجلــس األعلــى 
التمييــز  محكمــة  رئيــس  للقضــاء 
المستشــار عبــدهللا البوعينين أهمية 
وتوســيع  التأهيليــة  البرامــج  تعزيــز 
مجــال تطبيقهــا وترســيخها كاتجــاه 
أســاس في نظام العدالة الجنائية، ما 
يحقق األهداف المرجوة عبر إصالح 
المحكومين إلعادة دمجهم مجتمعًيا 
كأعضاء إيجابيين، وفي تدعيم سبل 
مكافحة الجريمة والحد منها وتقليل 
حاالت العــود لتكرارها، وتنمية حس 

المسؤولية وروح االلتزام بالقانون.
االتجاهــات  إن  البوعينيــن  وقــال 
العقوبــات  تطبيــق  فــي  الحديثــة 
مبــادئ  إرســاء  فــي  تســهم  البديلــة 

العدالــة الناجــزة مــن خــالل تحقيــق 
العقابيــة  للمنظومــة  األســمى  الغايــة 
علــى  ترتكــز  والتــي  اإلصالحيــة، 

تأهيــل  جانــب  إلــى  الــردع  تحقيــق 
مــع  يتــالءم  وبمــا  عليــه،  المحكــوم 
المســاس  ودون  الجريمــة  طبيعــة 

بحقوق المجني عليهم. 
ونــوه نائــب رئيــس المجلــس األعلــى 
للقضــاء بــدور جهــات إنفــاذ القانــون 
فــي تطبيــق البدائــل العقابيــة، والتي 
أثبتــت التجــارب المعاصــرة نجاحهــا 
الجانــي،  إصــالح  فــي  وفاعليتهــا 
وبمــا  الجرائــم،  تكــرار  وانخفــاض 
وحفــظ  العدالــة  متطلبــات  يحقــق 
حــق المجتمع فــي مســاعدة وتمكين 
ذاتــه  تطويــر  مــن  عليــه  المحكــوم 
وعودتــه فــرًدا صالحــا وإيجابًيــا فــي 

مجتمعه.

عبدالله البوعينين

الناجزة العدالة  مبادئ  ــاء  إرس في  تسهم  البوعينين: 

“األعلى للقضاء” يشيد بالتوجيه الملكي 

الديه - مكتب النائب ممدوح الصالح

عاليــا  الصالــح  ممــدوح  النائــب  أشــاد 
الفاعــل  بالتطبيــق  الملكيــة  بالتوجيهــات 
مبينــا  البديلــة،  العقوبــات  قانــون  ألحــكام 
أنهــا تعكس العناية األبوية المســتمرة التي 
يوليها جاللة الملك ألبنائه جميعا ومن دون 
الشــخصية  لظروفهــم  ومراعاتــه  اســتثناء 

واألسرية والوظيفية أيضا.
وقال الصالح: إن توجيهات جاللته تعكس 
أيضــا حرصــه علــى عملية تأهيــل المحكوم 
عليهم وإعدادهم ليؤدوا أدوارا جديدة في 

إطار األسرة البحرينية الكبيرة.
وأشــاد النائــب بمــا صدر من تجاوب ســريع 
أول  الركــن  الفريــق  الداخليــة  وزيــر  عــن 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة؛ لتطوير 
اكثــر  تطبيقــا  يضمــن  بمــا  جديــدة  آليــات 

فعالية لقانون األحكام البديلة.
وملموســا  ســريعا  تحــركا  نتوقــع  وأردف: 

مــن اإلخــوة فــي وزارة الداخليــة دفعا لهذا 
االهتمــام  إطــار  فــي  ينفــذ  الــذي  التوجــه 
العالمي بخلق عقوبات إنسانية تحفظ حق 
المجتمع والمحكوم عليهم على حد سواء.

وبيــن الصالــح أن تطبيق العقوبــات البديلة 
سيســاهم فــي تعزيــز موقــع البحريــن أثناء 
فــي  اإلنســان  حقــوق  تقاريــر  مناقشــات 

المحافل الدولية.

الصالح: العقوبات البديلة تعزز 
موقع البحرين في المحافل الدولية

ممدوح الصالح

األوقاف السنية تعلن الجوامع المؤقتة
ــة فــــــــي رمـــــضـــــان ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ إلقــــــــامــــــــة صــــــــــاة الـ

أعلنت إدارة األوقاف الســنية عن تحويل المســاجد المرفق أســماؤها إلى جوامع بصفة مؤقتة خالل شــهر رمضان، وســتقام 
فيها شعائر صالة الجمعة بدًءا من أول جمعة من رمضان 1440هـ 2019م.

مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  ويتشــرف 
األوقــاف الســنية وجميع منتســبي إدارة 
األوقــاف الســنية أن يرفعــوا إلــى مقــام 
الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل 
حمــد بن عيســى آل خليفــة، وإلى رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وإلى ولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، 
وإلى شــعب البحرين الوفي أســمى آيات 
التهانــي والتبريــكات بمناســبة قدوم هذا 

الشــهر الفضيــل، جعلــه هللا شــهر عطــاء 
العربيــة  األمتيــن  علــى  وأعــاده  وبركــة، 

واإلسالمية بالخير والُيْمِن والبركات.
لإلخــوة  يمكــن  أنــه  اإلدارة  وأوضحــت 
المناطــق  تلــك  فــي  القاطنيــن  المصليــن 
أدنــاه  المذكــورة  المســاجد  إلــى  التوجــه 
داعيــن  الجمعــة،  صــالة  شــعائر  لتأديــة 
هللا تعالــى أن يتقبــل مــن الجميــع صالــح 
األعمال: مسجد التقوى في الحد، طريق 
1006، مجمــع 110، مســجد عبــدهللا بــن 
عقــاب فــي الحــد، طريــق 1109، مجمــع 
111، مســجد ســلمان بن حسين مطر في 

الدير، طريق 3304، مجمع 233، مســجد 
الجــودر فــي قاللــي،  بنــت أحمــد  لولــوة 
آل  مســجد   ،254 مجمــع   ،5434 طريــق 
بــن خاطــر فــي المحــرق، طريــق 1120، 
مجمــع 211، مســجد إبراهيم بن يوســف 
طريــق  الذهــب(،  )ســوق  المحــرق  فــي 
البوكــوارة  مســجد   ،213 مجمــع   ،1355
فــي المحــرق )براحــة بــن غتــم(، طريــق 
أبــو  اإلمــام  مســجد   ،209 مجمــع   ،931
البســيتين، طريــق  فــي  النعمــان  حنيفــة 
2648، مجمــع 226، مســجد أبــي هريــرة 
طريــق  الجفيــر،  فــي  عنــه  هللا  رضــي 

4034، مجمــع 340، مســجد المــال محمــد 
فــي المنامة، شــارع أبــو هريرة رضي هللا 
عنــه، مجمــع 304، مســجد أحمــد الفاتــح 
)الخضر( في المنامة، شارع أحمد الفاتح، 
مجمع 308، مسجد منار الهدى في سند، 
طريق 3327، مجمع 733، مسجد عيسى 
بــن عيســى فــي الرفــاع الشــرقي، طريــق 
بــن  الحســن  مســجد   ،903 مجمــع   ،314
علي رضي هللا عنه في الرفاع الشــرقي، 
طريــق 3502، مجمع 935، مســجد أحمد 
شــيخان الفارســي فــي الرفــاع الشــرقي 
 ،903 مجمــع   ،303 طريــق  )الحنينيــة(، 
مســجد الرحمن في مدينة حمد دوار )1( 

طريق 315، مجمع 1203.

المنامة - بنا



بمشــاركة مجموعــة مــن الشــخصيات السياســية والفكريــة البحرينيــة والعربيــة، 
يقيم مركز البحرين للدراســات اإلســتراتيجية والدولية والطاقة قراءة فكرية في 
كتــاب “عقدان مزهــران” الذي أصدره المركز منتصف فبراير الماضي، ويتحدث عن 
اإلنجازات التي تحققت في عهد عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

خالل العقدين الماضيين.

رئيــس  مــن  كل  النــدوة  فــي  ويشــارك 
رئيــس  ونائــب  األســبق  الــوزراء 
ســمير  األردن  فــي  األعيــان  مجلــس 
الرفاعــي بقــراءة معمقة لفصــل عبقرية 
الدبلوماسية في البحرين، فيما سيسلط 
جمهوريــة  فــي  األزهــر  جامعــة  رئيــس 
مصــر العربية محمد الحرصاوي الضوء 
علــى دور جاللــة الملــك فــي تعزيــز قيم 
المواطنة، وتقدم عضو مجلس الشورى 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية هــادي 
اليامــي ورقة عن الديمقراطية وحقوق 
اإلنســان فــي البحريــن، فيما تســتعرض 
زينــل  فوزيــة  النــواب  مجلــس  رئيســة 
فــي  المــرأة  إنجــازات  عملهــا  بورقــة 
البحريــن من كســب الحقــوق إلى عدالة 
العامــة  األميــن  وتتحــدث  الشــراكة، 
للمجلــس األعلــى للمرأة هالــة األنصاري 
عــن نهضة البحرين بيــن “ضوئي” العهد 
واإلنجاز، ويشــارك في الندوة عدد كبير 
من الشــخصيات البحرينيــة الوازنة في 

شتى المجاالت. 
مركــز  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  وأوضــح 
اإلســتراتيجية  للدراســات  البحريــن 
الشــيخ  “دراســات”  والطاقــة  والدوليــة 
عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة أن الندوة 
تضمنــه  مــا  علــى  الضــوء  ستســلط 
الكتــاب من اســتعراض للرؤية الحكيمة 
وجهــود  الملــك،  لجاللــة  والمســتنيرة 
جاللتــه الرائــدة والعظيمة، فــي تحقيق 
نهضــة شــاملة علــى المســتويات كافــة، 
ومــا أثمــرت عنــه تلــك الجهود الســامية 
من نقلة نوعية متميزة وغير مســبوقة، 
فــي مختلــف أوجــه الحيــاة فــي مملكــة 
البحريــن، إذ أصبحــت المملكــة نموذًجــا 
يحتــذى في التطوير والنماء واإلصالح 
والحريــات، مضيفــا أن “الكتــاب يرصــد 
مســيرة إنجــازات العاهــل المفــدى علــى 
مدى عقدين كاملين، والتي أفضت إلى 
ترســيخ دولة القانون والمؤسســات في 

ظل ملكية دستورية عصرية”.
وأكد الشيخ عبدهللا بن أحمد أن الكتاب 
المشــروع  والتحليــل  بالرصــد  يتتبــع 
اإلصالحــي الشــامل والمتجــدد، بقيــادة 
جاللــة الملــك، الذي شــكل وال يزال نقلة 
نوعيــة فــي تاريــخ مملكــة البحريــن بما 
اشــتمل عليــه مــن قيــم رفيعــة ومبــادئ 
ثابتــة، لالنتقــال بمملكــة البحريــن إلــى 
مشــدًدا  المتقدمــة،  الــدول  مصــاف 
علــى أن النجاحــات والمكتســبات التــي 
تحققت على مختلف الصعد السياســية 
وغيرهــا  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 
تعيــش  فالبحريــن  حصرهــا،  يمكــن  ال 
فــي ظــل العهــد الزاهــر لجاللتــه حاضًرا 
مزدهــًرا، وترتكز على أســس دســتورية 
وقانونية متينة، أهلتها لتخطو خطوات 

متسارعة في طريق النهضة والبناء.
وبيــن رئيس مجلــس األمناء أن الكتاب 
التــي  يتضمــن مجموعــة مــن الفصــول 
ترصــد أبــرز المحطــات التاريخيــة فــي 

مــن حكــم آل خليفــة  بدايــة  البحريــن، 
الكــرام، وصــواًل إلــى عهد جاللــة الملك، 
اإلنجــازات  اســتعراض  جانــب  إلــى 
والمبــادرات التــي يقودهــا جاللتــه فــي 
والدبلوماســية  السياســية  المجــاالت 
رعايــة  وفــي  والعســكرية،  واألمنيــة 
وشــراكة المرأة البحرينية، حتى تبوأت 
أعلى المناصب، كما يشتمل الكتاب على 
أرقــام وإحصاءات توضح مدى اإلنجاز 
الــذي تحقــق في المجــاالت االقتصادية 
والثقافيــة  والتعليميــة  والصحيــة 
والســياحية وغيرها، وكذلك ما تشــهده 
البحريــن مــن تطــور مســتمر فــي مجال 
الصحافــة  وحريــة  العامــة،  الحريــات 
واإلعالم، ورعاية جاللته لإلبداع الفني 
واألدبــي والعلمــي واإلنســاني، وغيرهــا 

من المجاالت.
وقال الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 
إن إصــدار الكتــاب أتــى ضمــن مســاعي 
لتوثيــق  للدراســات  البحريــن  مركــز 
المنجــزات الوطنيــة التــي تحققــت فــي 
ليقــدم  الملــك؛  الجاللــة  صاحــب  عهــد 
منظــوًرا فكرًيــا متكامــاًل يرصــد ويوثق 
الفكــر القيــادي اإلســتراتيجي لجاللتــه، 
وآثــاره الغامــرة التــي تبــدت فــي مكانة 
دول  مختلــف  بيــن  البحريــن  مملكــة 

العالم. 
ويقــدم الكتــاب الــذي شــارك فــي تأليفه 
البحرينييــن  المفكريــن  مــن  مجموعــة 
فــي  متفــردا  خاصــا  نموذجــا  والعــرب 
قيــادة مملكــة البحرين كمنــارة متقدمة 
أدوارا  تــؤدي  العربــي  الخليــج  فــي 
والكثافــة  الحجــم  مفاهيــم  تتجــاوز 
الســكانية؛ لتصبح ذات أثر بالغ األهمية 

في تحوالت المنطقة.
يســلط الكتــاب الضــوء علــى بعــض من 
الجاللــة  لصاحــب  شــخصية  جوانــب 
وســجاياها  وتفردهــا،  بتميزهــا  الملــك، 
هللا  حباهــا  التــي  والســمحة  العميقــة 
لمملكــة البحرين لتقــود ركابها في فترة 
خالصــة  وتضــع  التاريــخ،  مــن  حرجــة 
والقيــادي  اإلنســاني  فكرهــا  وجــدوى 
البــالد وأهلهــا و مقيميهــا،  فــي خدمــة 
وتســتثمر قروًنــا مــن التجربــة المميــزة 
لحكــم آل خليفــة الكــرام فــي النهــوض 
بالبحرين ووضعها على طريق مستقبل 

مزدهر زاهر.
ويتــوزع الكتاب فــي 10 فصول واكبت 
رحلة مملكة البحرين لعشــرين عاًما في 
ظــل قيادة صاحب الجاللــة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة حفظه هللا ورعاه، 
مستهاًل فصوله من التأسيس التاريخي 
قــرون   3 لـــ  تمتــد  خليفــة  آل  لحكــم 
استندت فيها على شرعية اإلنجاز، ولم 
يكن هذا اإلنجاز ليأتي دون استشــراف 
البحرينييــن  لتطلعــات  المالكــة  العائلــة 
وطموحاتهــم، فحكــم آل خليفــة ارتكــز 
دائًمــا علــى عالقــة عميقــة ومتينــة مــن 
الــوالء واالنتمــاء؛ “تأكيــًدا علــى أنه من 

خالل التاريخ يتشــكل وينغرس الوعي 
المؤسســين،  واألجــداد  اآلبــاء  بجهــود 

لهذا الوطن”.
وجــاء فــي هذا الفصــل “أن من نعم هللا 
ســبحانه علــى البحريــن دوام اســتمرار 
المعانــي  يؤصــل  مــا  خليفــة،  آل  حكــم 
ناصًعــا  تاريًخــا  الحكــم  مــن  ويجعــل 
ومــا  مأموًنــا،  وغــًدا  خالًقــا  وحاضــًرا 
التجارب اإلنســانية التي شــهدها العالم 
في آخر ألف سنة إال برهاًنا ساطعا على 
أن اســتقرار الُملــك يشــكل بوابــة العبور 

للدّعة والراحة والطمأنينة واإلنجاز”. 
ويتطرق هذا الفصل إلى أن النفط الذي 
كان نعمــًة علــى العرب مــرة ونقمة على 
بعض العرب الذين لم يحســنوا توظيفه 
فــي التنميــة، وإن مملكــة البحريــن قــد 
ســبحانه  هللا  منحهــا  فرصــة  ميزتهــا 
وتعالــى وحكــم آل خليفــة الرشــيد لهــا 
وهــي أن التعليــم كان فــي البحرين أواًل 

ثم كان النفط تالًيا.
الخطــوات  بالتفصيــل  الكتــاب  ويتتبــع 
التــي اتخذتهــا القيــادة الملهمــة ومــدى 
تمكنهــا من التصدي لتحديــات التاريخ، 
وتجذرها في ضمير المجتمع البحريني 
بيــن  تغذيهــا  التــي   ،2011 أزمــة  إبــان 
الفينــة واألخــرى أهــواء ومصالح فئات 
غير مسؤولة، وأن جاللة الملك بحنكته 
ورؤيته الثاقبة، وثقته في هللا، وبشعبه 
بمجتمعهــا  يخــرج  أن  منجزاتــه،  وفــي 
أكثــر وحدة وتراًصا وتماســًكا، لتتجنب 
للفوضــى  موطًنــا  تكــون  أن  البحريــن 
والفتنة، كمــا أرادت بعض الجهات التي 

تقف دائًما في الزاوية الضيقة.
الكتــاب كيــف تحولــت مملكــة  ويظهــر 
البحريــن بعــد هــذه التجربة إلى شــوكة 
فــي حلــق أعــداء األمة العربيــة وفوتت 

الفرصــة عليهــم فــي تحويلهــا إلــى أداة 
لتحقيق أهدافهم.

ويتتبــع “عقــدان مزهران” توجــه جاللة 
مــن  للعهــد  ولًيــا  كان  أن  منــذ  الملــك، 
خــالل فكــره اإلســتراتيجي فــي كتابــه 
الــذي حمل عنــوان “الضــوء األول”، إلى 
القــوات المســلحة للعمل علــى تحديثها 
والتميــز  العملياتــي  بأدائهــا  واالرتقــاء 
بجهوزيتهــا؛ لتصبح خالل فترة وجيزة 
جــزًءا مــن تحالفات عربيــة ودولية في 
مواجهــة اإلرهــاب والمطامــع اإلقليمية، 
وكيف استطاعت أن تستوعب وتصقل 
أفضــل مــا لــدى الشــباب البحرينــي مــن 
مــع  وأمتهــم،  بالدهــم  لخدمــة  طاقــات 
التــي  الســالم  برســالة  الكامــل  االلتــزام 
تحملهــا قيــادة مملكة البحرين وشــعبها 

للعالم بأسره.
أمــا الفصــل الثالــث فقــد حمــل عنــوان 
“المشــروع اإلصالحي ومســيرة التنمية 
العهــد  بشــائر  عــن  وتحــدث  الشــاملة”، 
الزاهر لجاللة الملك منذ اللحظة األولى 
العــام  الحكــم  مقاليــد  جاللتــه  لتولــي 
1999، إذ تــم التطرق إلــى ميثاق العمل 
الوطنــي، وإجــراء االنتخابــات النيابيــة 

والبلدية.
فيمــا تنــاول الفصــل الرابــع الــذي جــاء 
واإلصــالح  “العدالــة  عنــوان  تحــت 
علــى  الملــك  جاللــة  حــرص  القانونــي” 
وضــع دعائــم ســيادة القانــون والعدالة؛ 
إيماًنــا مــن جاللتــه بأن ذلك هو الســبيل 
إلــى تعزيز االســتقرار واالزدهــار، وذلك 
عبــر اســتعراض المراســيم الملكية التي 
إيجــاد  واســتهدفت  جاللتــه،  أصدرهــا 
وبناء مؤسســات تعنى بتحقيق العدالة 
الناجزة واإلصالح القانوني والحقوقي؛ 
ذلــك أن المشــروع اإلصالحــي الشــامل 

والمتجــدد، بقيــادة جاللــة الملك، شــكل 
وال يــزال نقلــة نوعية فــي تاريخ مملكة 
قيــم  مــن  عليــه  اشــتمل  بمــا  البحريــن 
رفيعــة ومبــادئ ثابتة، لالنتقــال بمملكة 

البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة.
“عقــدان  كتــاب  صفحــات  بيــن  ونجــد 
مزهــران” أن المشــروع اإلصالحــي قــد 
ربــط الماضي بالحاضر من أجل صياغة 
مســتقبل واعد للمجتمع البحريني، فأي 
مــن  يقــاس نجاحهــا  أن  تجربــة يجــب 
منطلــق البيئــة التــي تعمــل فيهــا ســواء 
الداخليــة أو اإلقليمية أو حتى الدولية، 
ومــن ثــم فــإن مملكــة البحريــن أثبتــت 
تحديــث  عمليــة  تنفيــذ  علــى  قدرتهــا 
تنبــع مــن بيئتهــا الداخلية وتتــالءم في 
الوقــت ذاته مع المعايير العالمية بشــأن 
عملية التحديث واإلصالح والمؤشرات 
علــى ذلــك عديــدة وتكفي اإلشــارة إلى 
مؤشــرين علــى ســبيل المثــال ال الحصر 
األول: مشــاركة المــرأة البحرينيــة فــي 
عملية التحديث، والثاني: دور منظمات 
المجتمع المدني وهما مؤشران لم تخل 
منهما أي تقارير دولية تناولت مؤشرات 

التحول الديمقراطي في دول العالم.
المجتمــع  لوضــع  ســعيه  إطــار  وفــي 
المســتقبل،  طريــق  علــى  البحرينــي 
تتجــاوز  جوهريــة  بصــورة  وتنميتــه 
الشكليات وتمضي إلى العمق فقد أظهر 
الفصــل الذي يتحدث عن دور المرأة أن 
جاللــة الملــك عمــل علــى إفســاح الــدور 
للمــرأة؛ مــن أجــل أن توطــد مشــاركتها 
فــي مســيرة البحريــن ورفعتــه ومنعته، 
فشــهدت سنوات حكمه أجواء إيجابية 
غير مسبوقة للمرأة البحرينية، وتمكنت 
وبناتــه  البحريــن  ســيدات  مــن  واحــدة 
المخلصــات مــن تولــي رئاســة مجلــس 
النــواب فــي المملكــة، وانتدبــت ســيدة 
لــدى  ســفيرة  المملكــة  لتمثيــل  أخــرى 
الواليــات المتحــدة األميركيــة، وأخــرى 
فــي منصــب دبلوماســي دولــي، ناهيــك 
عــن مئــات البحرينيات اللواتي يشــغلن 
مناصب قيادية في مختلف القطاعات، 
وهو األمر الذي يدلل على الرؤية بعيدة 
المــدى لجاللتــه وتعاملــه مــع تحديــات 
المجتمع البحريني وظروفه في وســط 
منطقــة تمــور باألحــداث واألزمــات، مــا 
أدى إلــى تفعيــل دور المــرأة مــن خــالل 
التــي  التأهيــل  نوعيــة  علــى  التركيــز 

يحظى بها اإلنسان البحريني.
تعزيــز  علــى  الضــوء  الكتــاب  ويلقــي 
فــي  واالنفتــاح  التســامح  أجــواء 
أصبحــت  بحيــث  البحرينــي،  المجتمــع 
يتســامى  أساًســا  البحرينيــة  المواطنــة 
علــى التفرقــة التــي تقــوم علــى أســاس 
الديــن أو المذهــب أو األصــول العرقية، 
فمملكــة البحرين كما شــاء لهــا التاريخ، 
كانــت نقطة جاذبة لالجتماع اإلنســاني 
وســتبقى كذلك، ويرعــى جاللته ويتابع 
بعنايــة هــذه المســألة نحــو صيانــة هذه 
الميــزة البحرينيــة التــي وجــدت أقصى 
حكمــه  فتــرة  فــي  تجســدها  درجــات 
وقيادتــه للبــالد؛ لــك أن التوافق الالفت 
الــذي عبــرت عنــه قصــة ميثــاق العمــل 
إرادتيــن،  بيــن  توافقــا  كان  الوطنــي، 
ترنــو  حكيمــة  سياســية  قيــادة  إرادة 
بطموح للمســتقبل، حدوده الســماء، مع 

إرادة النــاس، جميــع النــاس، يحدوهــم 
الحــب واإلخــالص، لوطنهــم وقائدهــم 

المخلص. 
إســتراتيجية  علــى  الكتــاب  يركــز  كمــا 
اإلنســانية  التنميــة  فــي  الملــك  جاللــة 
فــي  التعليــم  جعلــت  التــي  الشــاملة 
مقدمــة االهتمامــات الملكيــة، وارتقــت 
بالمنجــزات البحرينيــة في هذا المجال، 
أدوارهــا  وعظمــت  أظهرتهــا  والتــي 
الشــباب،  لتمكيــن  أخــرى  إســتراتيجية 
فتــرة حكــم  خــالل  البحريــن  فتمكنــت 
جاللته من التقدم بصورة ملموسة على 
جميــع مؤشــرات التنميــة والرفــاه التــي 
تصدرهــا المنظمــات الدوليــة المرموقة، 
مــن  بكثيــر  حبيــت  دواًل  تتجــاوز  وأن 
اإلمكانات والثروات؛ ليعكس ذلك جانًبا 
مــن حكمة صاحــب الجاللــة التي يمكن 
تلمسها الباحثون والمراقبون سواء من 

داخل المنطقة العربية أو خارجها. 
ويســتعرض الكتــاب الدور الــذي حازته 
البحرين على المستوى العربي والدولي 
مــن خــالل تدشــين الملك لمنهــج جديد 
مبــادئ  علــى  يقــوم  الدبلوماســية  فــي 
العالقــات المتوازنــة والفعــل اإليجابــي 
والدوليــة،  اإلقليميــة  التحديــات  تجــاه 
ويدفــع بمملكــة البحريــن لتكــون رائــدة 
فــي مجــال االعتــدال مــع التــزام عميــق 
بمبــادئ الحــرص علــى الســالم والتنمية 
واالســتعداء  التحريــض  حقبــة  فــي 

اإلقليمي والدولي القائمة. 
وتشكل الدبلوماســية البحرينية عالمة 
الدراســة  تســتحق  وظاهــرة  فارقــة 
علــى مســتوى العالقــات الدوليــة حالًيا، 
فالمملكة التي تبقى محدودة اإلمكانات 
بالمفهــوم المادي اســتطاعت أن توظف 
رصيدهــا المعنــوي وطاقاتهــا اإلنســانية 
تجاه دور بالغ األهمية والحساســية في 
اإلقليــم تحــت قيادة جاللــة الملك الذي 
يقــف في مقدمــة زعماء المنطقة برؤية 
ســابقة لعصرهــا تجاه االنحياز لإلنســان 
وحقــه فــي بيئة دافعــة وحاضنة تحول 
دون اســتنفاد قدراتــه واالســتيالء على 
فرصــه فــي صراعــات مجانيــة ألنظمــة 
مأزومــة، ولذلــك تحولــت المنامة خالل 
20 عامــا مضــت إلى أحد العواصم التي 
مــن  وقادتــه؛  العالــم  زعمــاء  يقصدهــا 
رأيهــا وتوجهاتهــا  أجــل االطــالع علــى 
واالســتماع إلــى تقديراتهــا واالســتفادة 

من خبراتها في شؤون المنطقة. 
“عقــدان مزهــران” الــذي يقــع فــي أكثــر 
مــن 500 صفحة معززة بصــور ويضمها 
مختلــف  يوثــق  مميــز  أنيــق  غــالف 
يعتبــر  البحريــن،  فــي  اإلنجــاز  مراحــل 
البحريــن  عــن مملكــة  مرجًعــا متكامــاًل 
فــي ظل قيــادة صاحب الجاللــة الملك، 
برصــده لمختلف التحوالت والتطورات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية 
وسيســهم  البحريــن،  شــهدها  التــي 
تداولــه محليــا وعربيــا فــي إلقــاء مزيد 
وعلــى  الكتــاب  علــى  اإلضــاءات  مــن 
موضوعــه الذي يســعى لتقديم العرفان 
لحكمة اســتثنائية لقائد مخلص وملهم، 
لتبقى مملكة البحرين متماسكة وقوية 
المســتقبل  غمــار  لخــوض  ومســتعدة 

بأمان ورفاهية لجميع أبنائها.

المنامة - بنا

“دراسات” ينظم غدا قراءة فكرية لـ “عقدان مزهران”
عبداهلل بن أحمد: الكتاب يتتبع بالرصد والتحليل المشــروع اإلصالحي الشــامل والمتجدد
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المنامة - “تمكين”

لمؤتمــر  المنظمــة  اللجنــة  أعلنــت 
ومعرض البحرين لالســتثمار الصحي 
والســياحة العالجية 2019 الذي يقام 
تحــت رعايــة رئيس المجلــس األعلى 
للصحــة الفريق طبيب الشــيخ محمد 
 24-25 فــي  خليفــة  آل  عبــدهللا  بــن 
يونيــو المقبــل عــن انضمــام صنــدوق 
العمــل )تمكين( كشــريك إســتراتيجي 

للمؤتمر.
وأكــدت نائــب رئيــس شــركة الطريــق 
الذكــي لالستشــارات ورئيــس اللجنــة 
أن  الرّيــس   دانــة  للمؤتمــر  المنظمــة 
دعــم “تمكيــن” كشــريك إســتراتيجي 
لــه بالــغ األثــر فــي النجــاح المرتقــب 
لهــذا المؤتمــر الذي يهــدف إلى تحفيز 
القطــاع الخاص لالســتثمار في قطاع 
الرعايــة الصحية وتشــجيع الســياحة 
البحريــن  مملكــة  لتصبــح  العالجيــة؛ 
وجهــة متميــزة للباحثيــن عــن العالج 

بجودة متميزة.
هــذا  فــي  تمكيــن  شــراكة  وتأتــي 
المؤتمر ضمن إطار حرصها على دعم 
مؤسسات القطاع الخاص وتشجيعها 
علــى التوســع بمــا يســهم فــي زيــادة 
بعــد  خصوصــا  االقتصــاد،  تحفيــز 
التزايد الملحوظ للمؤسسات الصحية 
البحريــن،  مملكــة  فــي  والعالجيــة 
والتي تســاهم في خلق قطاع صحي 
قوي ومزدهر ذي مردود إيجابي على 

االقتصاد الوطني.

“تمكين” شريًكا إستراتيجًيا لمؤتمر “االستثمار الصحي 2019” منح شهادات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لـ 42 مقاوال ومستشارا
ميـــرزا: مواكبـــة اإلقبـــال المتزايـــد علـــى االســـتثمار بمشـــاريع “المتجـــددة”

عبدالحســين  والمــاء  الكهربــاء  وزيــر  قــام 
لتركيــب  المعتمــدة  الشــهادات  بمنــح  ميــرزا 
الخامســة  للدفعــة  الشمســية  الطاقــة  أنظمــة 
مــن المقاوليــن واالستشــاريين، حيــث بلــغ عدد 
الذيــن اجتــازوا البرنامــج التدريبــي 42 مقــاوال 
واستشــاريا مــن أصــل 55 مــن المشــاركين فــي 
هذا البرنامج التدريبي المكثف الذي أقيم على 
مــدى أســبوع مــن 7 وحتــى 11 من شــهر أبريل 
الجــاري بتنظيــم مــن مركــز الطاقــة المســتدامة 
بالتعــاون مــع هيئــة الكهربــاء والمــاء وبرنامــج 

األمم المتحدة اإلنمائي.
وفــي هــذا الصدد صرح ميرزا بأن هذا البرنامج 
التدريبــي يعــد أحــد العناصــر األساســية التــي 
وتشــجيع  تنفيــذ  إســتراتيجية  تتضمنهــا 

مملكــة  فــي  المتجــددة  الطاقــة  اســتخدامات 
فــي  االســتثمارات  جــذب  بهــدف  البحريــن؛ 
مجــاالت الطاقــة المتجددة لتســهم بدفع عجلة 
النمــاء االقتصــادي فــي المملكــة، يأتــي تأهيــل 
هــؤالء المقاوليــن واالستشــاريين كدفعة مهمة 
فــي مســيرة إثــراء وتمكيــن القــدرات والســوق 
المحليــة؛ لمواكبــة اإلقبــال الملحــوظ والمتزايد 
على االســتثمار في مشــاريع الطاقة المتجددة، 

والتــزام مركــز الطاقــة المســتدامة بالعمــل على 
بناء القدرات وســد الفجوات في قطاع الطاقة 
القيــادة  وتوجيهــات  بــرؤى  وعمــال  المتجــددة 
الذيــن  مجمــوع  إن  الوزيــر  وقــال  والحكومــة، 
شــاركوا في جميــع الدورات التدريبية الســابقة 

250، منهم 198 اجتازوا االمتحان والتقييم.
وأعــرب ميــرزا عــن شــكره وتقديــره لمقدمــي 
J Lan-  هــذا البرنامــج التدريبي كل من شــركة

عالميتــان  شــركتان  وهمــا   ،CESI وشــركة   ka
وأشــاد  المتجــددة،  الطاقــة  فــي  تختصــان 
بحرصهم على تحسين طريقة تقديم البرنامج 
حرصــا علــى تقديم أعلــى مســتويات التدريب 
المســتفادة،  والــدروس  الخبــرات  وتنويــع 
كمــا تقــدم بشــكره الجزيــل إلــى مركــز الطاقــة 
علــى  والمــاء  الكهربــاء  وهيئــة  المســتدامة 
تعاونهــم وجهودهــم التــي أثمــرت فــي إقامــة 
للمشــاركين  بتمنياتــه  وتقــدم  الــدورة،  هــذه 
بالنجــاح في البرنامج التدريبي في مســاعيهم 

المستقبلية.
واالستشــاريون  المقاولــون  عبــر  جانبهــم،  مــن 
المشاركون في هذا البرنامج التدريبي عن بالغ 
شكرهم وامتنانهم للوزير والمسؤولين القائمين 
إلتاحتهــم  التدريبــي  البرنامــج  تنظيــم  علــى 

الفرصة للحصول على شهادة معتمدة.

المنامة - مكتب وزير الكهرباء والماء

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

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

التنمــر ظاهــرة منتشــرة بشــكل واســع في المجتمعات بالخصــوص بين الطالب واألطفال في المراحل الدراســية المختلفــة، وأولياء األمور 
أصبحوا في موقف صعب جًدا نتيجة لما يتعرض له أبناؤهم من التنمر، وهذه الظاهرة كم هي مدمرة لألطفال وحياة الكثيرين منهم. 

تنــاول هــذا الموضــوع الكثيــر مــن مختصين 
للمراجــع  وبالرجــوع  ومهتِميــن،  وإعالمييــن 
والكتــب لعلــم النفــس يعــرف التنمــر على أنه 
“شــكل مــن أشــكال اإلســاءة واإليــذاء موجه 
أو  فــرد  نحــو  مجموعــة  أو  فــرد  قبــل  مــن 
مجموعــة تكون أْضعف )في الغالب جســدًيا( 
هــي مــن األفعــال المتكــررة علــى مــر الزمــن 
والتــي تنطــوي على خلــل )قد يكــون حقيقًيا 
أو ُمتصوًرا( في ميزان القوى بالنســبة للطفل 
ذي القوة األكبر أو بالنســبة لمجموعة تهاجم 

مجموعة أخرى أقل منها في القوة.
دراســات  ُأجريــت  المتحــدة  الواليــات  ففــي 
علــى هــذه الظاهــرة التــي يعتبــر التنمــر فيها 
المشــكلة األكثــر حضــوًرا مــن مشــاكل العنف 
طــالب  مــن   8 أن  أظهــرت  المــدارس،  فــي 
المــدارس الثانويــة يغيبــون يوًمــا واحًدا في 

مــن  الخــوف  بســبب  األقــل  علــى  األســبوع 
التعرض للتنمر.

وفــي بحــث آخر ُأجري فــي المملكة المتحدة 
بمطلــع العــام الماضــي، اتضــح أن واحــًدا من 
إحــدى  فــي  للتنمــر  تعــرض  أشــخاص   5 كل 

مراحل حياته.
بعــض  وأذكــر  إيجابًيــا  أكــون  أن  أريــد  هنــا 
وكيــف  للتنمــر  تعرضــت  التــي  الشــخصيات 
كانــوا أقويــاء وناجحيــن بعدهــا عندما كبروا 

فمثاًل:
مــن  ُطــرد  أينشــتاين،  ألبــرت  هانــز  العالــم   
“بطــيء  بأنــه  ُمعِلمــه  ووصفــه  المدرســة 

االستيعاب والتعلم.
نجم هوليوود ُتوم كروز تعرض للتنمر بسبب 
بنيته الجســمانية الضعيفة لمن هم في ســنه 
فــي المرحلــة الدراســية حســب قولــه، وقــد 

تجــاوز هذه المحن عندما كُبر، ويؤكد أنه إما 
أن يتصــدى للتنمــر مــن أول العــام الدراســي 

وإال سيبقى عرضة لإليذاء باقي السنة.
وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد يذكر 
أنــه تشــاجر مــع طفــل عندمــا كان فــي ســن 
الحاديــة عشــرة في المدرســة، إذ قــام الطفل 
الُمتنمــر بتوجيــه إســاءة لفظيــه إشــارًة إلــى 
أصولــه اآلســيوية وذكــر أن هــذا الطفــل ُأبعد 
من المدرسة، وأنه التقاه بعد 10 سنوات في 
مركــز تجــاري، وبــادر إلــى االعتــذار إليــه عن 

سلوكه العنصري. 
نجمة هوليوود جيســيكا ألبا مــاري تذكر أنها 
تناولــت غداءهــا فــي مكتــب الممرضــة حتى 
ال يراهــا زمالؤهــا؛ ألنــه لــم يكــن لــدى والدها 
المال الكافي لتشتري مالبس أنيقة وحقاِئب 

عصرية.

للتنمــر  تعرضــوا  لمــن  فقــط  أمثلــة  هــذه  إن 
وجدتها أمامي وذكرتها بعد اعتراف أصحابها 
وبعــض  تلفزيونيــة  مقابــالت  خــالل  مــن 
المجالت والصحف وكيف أنهم تجاوزوا ذلك 
بنجــاح؛ لكــي يثبتوا بأنهــم قــادرون وأقوياء 
وناجحــون، وأيًضــا هنــاك شــخصيات أخــرى 
من علماء وأســاتذة ورؤســاء دول ومفكرين 
ورجــال أعمــال وأطباء ومهندســين وغيرهم 

تعرضــوا للتنمر في صغرهــم وتجاوزوا األمر 
بنجــاح، وال أنســى األطفــال واألشــخاص من 
ذوي االحتياجــات الخاصــة وأصحاب الهمم، 
فكيــف حالهــم لــو تعرضــوا للتنمــر، بــال شــك 
ُأؤمــن بأنهم أقوياء ويتجــاوزون ذلك بنجاح 

ويكفي أنهم ُملهمون لنا.
يتعرضــون  الذيــن  لألشــخاص  أقــول  إًذا 
المتنمريــن  المتنمــر أو  بــأن يواجهــوا  للتنمــر 
بــكل ُقوة وثقــة وإيقافهم عند حدهم بشــكل 
ســليم واالعتماد على النفــس في مواجهتهم 
وعــدم االستســالم وااللتحــاق ببرامــج تقوي 
الشخصية مثل رياضة التايكوندو واالشتراك 
بُمســابقات التحــدي والقــوة واالشــتراك فــي 
وممارســة  الجامعــي  أو  المدرســي  النشــاط 
رياضــات مختلفــة ومتنوعــة وبرامــج تقــوي 

وتعزز الثقة بالنفس.
ضــد  التنمــر  يمارســون  للذيــن  بالنســبة  أمــا 
عقــدة  مــن  ُيعانــون  أنهــم  فأعتقــد  اآلخريــن 

ســلوكيات  يســتخدمون  تجعلهــم  النقــص 
علــى  والتعالــي  التكُبــر  مــن  فيهــا  وأســاليب 
اآلخريــن الذيــن يرون أنهم أقــل منهم ولذلك 
تجدهــم ُيعِنفــون اآلخريــن لفظًيــا وجســدًيا 
زيــارات  عمــل  األســر  مــن  يتطلــب  وهــذا 
لمختصين ومستشــارين لعالج هذه المشكلة 
وزمالئــي  ألصدقائــي  ســابًقا  قلــت  وكمــا 
بأنهــم فــي أســوأ األحــوال “أعنــي المتنمرين” 

سيأكلون ويشربون وينامون.
فــي النهايــة أُقــول ُيولــد اإلنســان مــن جديــد 
عندمــا يــدرك أنــه يســتطيع تحقيــق أهدافــه 
مصــًرا  كان  إذا  ظــروف  مــن  واجهــه  مهمــا 
علــى ذلــك بعد توفيق هللا ســبحانه، وإن هللا 
رزقنــا أعظــم نعمــة وهي العقل؛ لكــي نفكر به 
ألنفســنا  الحيــاة  وُنحِســن  التفكيــر  وُنْحِســن 

ولآلخرين.

عبداهلل الناصر

التنمر... ونعمة العقل

عبدالله الناصر

لماذا تهاجم 
اإلمارات؟

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  ”من أكثر المواقف المثيرة لألســى والحســرة واألســف أن تناقش من “يسمع
بأذن اآلخرين، ويرى “بعين” اآلخرين ويقرأ “بعقل” اآلخرين، وكأنك تتعامل 

مع “روبوت”.. رجل آلي ال يفقه إال ما تمت برمجته عليه فقط!
Û  قبــل أيــام، تلقيت اتصااًل من أحد األشــخاص من هاتف أحد الفنادق، وحتى

اللحظــة، ال أعلــم إن كان ذلــك الشــخص “إماراتًيــا” حقيقًيــا أم مدعًيــا! وكان 
األخ المتصل “هجومًيا” بشكل غريب، ومتصلًبا بشكل الفت.

Û  علــى العمــوم، تحــدث “المجهــول” عــن رفضــه للهجــوم واإلســاءة إلــى دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وأن هــذا األمر ليــس معهوًدا من أهــل البحرين، 
وعندمــا ســألته عن أســاس كالمه هذا، أجاب مشــيًرا إلى كتابــي، قائاًل “ذلك 
مــا احتــواه كتابــك )خطــوات زايــد( مــن مغالطــات عــن اإلمــارات”، وعندمــا 
ســألته “هل قرأت الكتاب؟”، أجاب بأن أحد أصدقائه البحرينيين اختصر له 

المحتوى “الذي يرفضه رفًضا باًتا وال يقبله”.
Û  ومــن شــدة “تزمــت وتصلــب المجهــول المتصــل” لــم يشــأ حتــى أن يعرفنــي

علــى نفســه، والحــال، أنــه ال يعــرف بالضبــط عنــوان الكتــاب؛ ذلــك ألنــه لــم 
يطلــع عليــه ولــم يقــرأه أصــاًل، فليس “خطــوات زايد” هــو عنــوان الكتاب بل 
“علــى خطــى زايــد”، ثــم أن الكتــاب الــذي أصدرته بجهد شــخصي فــي العام 
2011 في نســخته األولى، وأصدرت نســخته الثالثة مشــكورة وزارة الثقافة 
والشــباب وتنميــة المجتمــع فــي العــام 2015، ينطلــق فــي أساســه مــن رؤية 
نخبويــة بحرينيــة لنمــوذج مــن النهضــة والعربيــة الرائــدة لدولــة اإلمــارات، 
اســتضفت فيه مجموعة من المتخصصين البحرينيين في مجاالت التنمية 
االجتماعيــة، التعليــم، المرأة، الشــباب، والعديد من المجــاالت؛ ليتحدثوا عن 
إنجــازات اإلمــارات كل فــي تخصصــه، والهدف هــو تقديم نمــوذج للباحثين 
فــي مجــال التنميــة وطلبــة الجامعات والمهتميــن لبلد عربي خليجي مســلم 
تضافرت جهود قيادته وشعبه ليكون في طليعة الدول على خارطة التنمية 

المستدامة الحقيقية.
Û  والشــيء المؤســف، أننا أحياًنا ال نعلم من أين “يخرج” لنا أمثال هؤالء؟ ولو

كلــف “المجهــول” نفســه قليــاًل، وكتب فــي “غوغــل” باحًثا عن الكتــاب لعرف 
الكثير، وهو معذور، فهو ال يعرف حتى عنوان الكتاب بالضبط ليبحث عنه، 
لكنه اكتفى بـ “سمعت” و “يقولون”.. وهللا المستعان على مثل هذه العقول.

ودروُس الحياة لديَّ كثيرٌة
أكبُرها منكم تعلمُت الندم 

عمياء الثقة كنُت أنا 
نصف ُعمري المسُروُق قد انصرم

ِنصُف قلٍب ُيِريُد الرحيل
وِنصٌف من ندمِه قلبي التهم

حيرى فقلبي قلٌب واِحٌد
لكنما قلبي أللِف رأٍي انقسم
لو كنت مريًضا بالُفصام 

لكان ُجرُح قلبك قد التأم 
لو كنت مريًضا بالدهاء 

لكان الحرُق فيك قد ُضِرم
لو كنت مريًضا بالقتاِل وبالنزاع

لكان ُجرحك بريًئا قد ُتِهم 
لو كنت مريضا بالقضاء وبالقضاه

لكان جرحك قضية أمُرها قد ُحِسم
لو كنت مريضا بالوهِم وبالخيال

ألفقت ِمن هذا الُحُلم 
تعلمُت منكم ندمي الشديد

الخير فيكم زائل وحديثي قد ُخِتم
ال ترجعوا ال ترجعوا ال ترجعوا

القلُب ينبذ عودكم، أُعِلم 
ندمي الشديُد منكم استسقيته

وعضضت على قلبي من فرط الندم.

شعر: ليلى هالل

منكم تعلمت الندم
وضــع قيــم أو محافــظ ومــؤذن دائــم يعتبــر مــن المحافظــة علــى قدســية المســجد 
ونظامه ونظافته وعمارته أيضا، لذلك دأب المسلمون منذ بزوغ فجر اإلسالم حتى 
وقتنا الحالي على وضع مؤذن دائم في كل مسجد إلدارة شؤون المسجد والتحكم 
فــي تســيير عجلتــه وتوجيــه دفتــه إلــى مــا يتطلبــه هــذا الصــرح القدســي وإرضــاء 
رب العــزة والجاللــة، كمــا عيــن رســولنا المصطفى محمــد )ص( مؤذنه بــالل بن رباح 

الحبشي مؤذنا دائما له في مسجده بالمدينة المنورة.

مــا نــراه نحــن فــي منطقــة الديــر عكــس 
ذلــك تمامــا، حيث يوجد لدينا 5 مســاجد 
حديثــة المنشــأ مــن دون مــؤذن وال قيــم 
يقــوم علــى صيانــة ونظافة المســجد، وال 
ورفــع  الوقــت  إليــه ضبــط  أســند  مــؤذن 
تركــت  الدولــة،  مســاجد  كبقيــة  األذان 
بعــض  وتقــدم  مفتوحــة  األبــواب  هكــذا 
األشخاص ال يتقنون قواعد اللغة العربية 
لرفــع األذان أيضــا، وال رادع وال مانــع من 
وحيــن  وقــت  كل  فــي  األطفــال  دخــول 

المســجد وتخريــب  والعبــث بمحتويــات 
أجهــزة صوتياتــه عالوة على ذلك ســرقة 
المايكروفــون بكامــل أجهزتــه كمــا حدث 
التــي نحــن  المســاجد  بعــض  فــي  أخيــرا 
بصــدد ذكرهــا فــي هــذا المقــام، فوجــود 
المــؤذن الدائــم في المســجد أمر ضروري 
وملــح إلنقاذ ما يجب إنقــاذه من أغراض 
وأجهزة والحفاظ على نظافته وقدسيته 

ومنع والحذار من التخريب.

مصطفى الخوخي

مساجد بال مؤذنين بالدير

الســفر يعتبــر غــذاء الــروح، فيه يرتاح الفــرد بعد أن يبتعــد عن مشــاغل الحياة. فترة 
بســيطة يقضيها الشــخص بعيدا عن الروتين، وهو مكســب كبير. يتقرب إلى األماكن 
الجميلة والطبيعة الخالبة التي ال توجد في متناول ناظريه في بلده ولكنه يشاهدها 
بعــد أن يســافر إليهــا قاطعــا مســافات طويلــة يســتمتع بمــا يشــاهده، فمتعــة الســفر 
الحقيقيــة بــأن تكــون مــع العائلــة، زوجتــك وأوالدك أوال ثــم يأتــي بعدهــا األصدقــاء، 
فهنــاك أشــخاص أعرفهــم يســافرون كثيــرا إلــى مناطــق مختلفــة كل عام يســتمتعون 
بمــا يشــاهدونه مــن أماكن جميلة ويســتقلون البواخــر العمالقة التي تنقلهــم إلى أبعد 
المناطــق فــي العالــم من خــالل مرورهم بالمحيطات الواســعة، مناظــر جميلة وخالبة 

بحر واسع ليس له حدود واكتشافات عديدة كل يوم.
أخــي القــارئ والمتقاعد بشــكل خاص، إنــك عملت في حياتك ســنين طويلة وحرمت 
من جلوســك مع عائلتك لفترة من الزمن في حياتك العملية اليومية، اليوم عليك أال 
تفارق العائلة الكريمة وسافر معهم إن كنت مقتدرا، وأبسط األمور في السفر هي إلى 
مكــة المكرمــة وأداء العمــرة والتقــرب إلــى هللا ســبحانه وتعالى. فوائد الســفر عديدة 
ال تحصــى فمــا عليــك هــو أن تتخذ القرار، ســافر مع زوجتك واســتمتع معها بالطبيعة 

والجمال فالله يحب الجمال.
بن علي محمود

متعة السفر

من هو الفنان الصادق؟
آخر نــوع  مــن  ــٌم  ألـ ــوم...  ــ ي كــل  بها  تتنفس  ال  موهبة  تمتلك  أن 

تلقيــت مكالمــًة قبل بضعة أســابيع بدأت هكــذا “ممكن أن نتكلم 
مع الفنانة...؟”، استغربت ثم ضحكت بسخرية طفيفة؛ ألنني ال 
أحب المسميات التي تحتاج وقًتا، أو على األقل جهًدا واضًحا، 
لُتســتحق. هل يســتحق المرء مســمى فنان بعد مشاركة واحدة 
في معرٍض فني أو مســمى كاتب بعد نشــر مقال جيد؟ ال أؤمن 

بذلك.
ال أملــك تاريًخــا فنًيــا بقــدر العلــوم والتقنيــات واإلدارة، لكننــي 
أســتطيع أن أختصر شــغفي بالفن في مجلدين كبيرين ينتميان 
لطفلــٍة فــي الثمانينــات، ترســم بحريــة تامــة وتجمــع األصدقــاء 
حولها لرسوم شخصيات الكارتون بغية التلوين حتى تعاظمت 
المسؤوليات إلى الحد الذي ال تتنفس فيه الموهبة بشكٍل سليم.
زرت معــارض فنيــة كثيــرة هنــا، بعضها معدوم الشــغف وبعضها 
لــم أفهمــه بتاًتــا، فيمــا البعض اآلخر أســرني تماًمــا وحثني على 
المحاولــة. مــن المعــارض التــي تركــت أثــًرا عظيًمــا فــي روحــي 
معــرض “بقعــة ضــوء” للفنــان البحرينــي الراحل ناصر اليوســف 
)رحمــه هللا( وذلــك لـــ 3 أســباب: األول كان لتاريخــه الفنــي قبــل 
وبعد فقدان البصر، الثاني ألن الفنان متوفى وعليه ليس تحت 
دائــرة الضــوء المملة بقدر نشــر الضوء في متلقــي الفن والثالث 
للوصــف الدقيــق علــى أحــد الجــدران “الفنان الصــادق ينتج من 
دون أن يضــع أمامــه نوع المدرســة أو اســمها.. من المفترض أن 
ينظر إلى العمل الفني على أنه عمل ذاتي بحت يصدر ويتكون 
عن طريق معاناة معينة.. جهد معين.. فكر معين.. وقت معين”.

إًذا، هــل َمــن يحــول الفــن مــن رســالة إلــى تجــارة فنــان أيًضــا؟ 
نعــم لكــن فقــط عندمــا يحافــظ الفنان علــى هويته كفنــان فوق 
هويته كتاجٍر أو محاســب أو دالل! لســُت ضد تحويل الفن إلى 

مصدر رزق، يعلم هللا أننا نحتاج متنفًسا بين الحين واآلخر من 
ســجون المكاتب، لكن بشــرط أال يتحول الفن إلى هدٍف ربحي 

بالمقام األول أو انتماء يروج للمخمل فوق الورق.
لن يتطلب األمر وقًتا إن بحثت في “غوغل” عن الفنانين الذين 
أحدثــوا تغييــًرا فــي العالم بعــد وفاتهم أو ناموا فــي الفقر حتى 
آخر لوحٍة غير مكتملة أو انتزعوا حياتهم دون هدف شهرة. لن 

أسرد األسماء؛ ألن األمر مفروُغ منه: من يصنع فًنا يبقى بعده ال 
يأِت هكذا.. ال يأِت من ال شيء. إًذا “معاناة معينة.. جهد معين.. 
فكــر معيــن.. وقت معين” لفــٍن يبقى.. لفٍن يحيا.. لفٍن نتنفس به 

مواهبنا المهدورة.

منى جاسم العرادي



زينل ترعى أسبوع األصم العربي )44(
ضمن احتفال جمعية الصم البحرينية والمؤسسات المهتمة بذوي اإلعاقة السمعية في الوطن العربي

تحت رعاية رئيس مجلس النواب فوزية زينل انطلقت صباح أمس أولى فعاليات تدشين أسبوع األصم العربي )44( بصالة 
الجامعــة العربيــة المفتوحــة، بحضــور النائــب الثاني لرئيســة مجلس النواب علــي الزايد باالنابة عن راعيــة الحفل، وعدٌد من 

النواب ومؤسسات المجتمع المدني، والشركات الداعمة والراعية للجمعية.

وتأتــي هــذه االحتفاليــة ضمــن احتفــال 
جمعيــة الصــم البحرينيــة والمؤسســات 
فــي  الســمعية  اإلعاقــة  بــذوي  المهتمــة 
الوطــن العربــي بأســبوع األصــم العربــي 
خــال األســبوع األخيــر مــن شــهر أبريل 
مــن كل عــام، والذي أعلن عنــه هذا العام 

تحت شعار )توظيفنا مسؤوليتكم(.

وبهذه المناســبة، رحب الزايد بالحضور، 
مؤكــدا الدعــم النيابــي لعمــل مؤسســات 
العاملــة  وخاصــة  المدنــي  المجتمــع 
لــذوي  والرعايــة  التربيــة  مجــال  فــي 
االحتياجــات الخاصــة واصحــاب الهمم، 
ومبينــا حرص الجميع على تطوير ســبل 

الدعم في مختلف المجاالت.

لرئيــس  شــكره  عــن   الزايــد  وأعــرب 
الجمعيــة ومنتســبيها علــى هــذه الدعوة 
الكريمة، وأثنى على ما تم تقديمه خال 
برنامــج االفتتــاح مــن فقرات، كما أشــار 
إلــى الجهــود المبذولــة الملموســة التــي 
أظهــرت الطاقــات والمواهــب اإلبداعيــة 

فوزية زينللدى الصم وأعضاء الجمعية.

المنامة - بنا

أعلــن رئيس المجلــس األعلى للصحة، رئيس 
جمعيــة الســكري البحرينيــة الفريــق طبيــب 
الشــيخ محمــد بــن عبــد هللا آل خليفــة،  فــي 
تصريــح لـ”البــاد” أن الجمعيــة نجحــت فــي 
مبــادرة  خــال  مــن  الســكري  علــى  الحــرب 

“تحدي المشي”. 
وأوضح أن الجمعية نجحت في خلق مبادرة 
صحية توعويــة مجتمعية هادفة، تصب في 
أن  مؤكــدا  ودورهــا،  الجمعيــة  عمــل  صلــب 
االقبــال الواســع على المشــاركة فــي المبادرة 
مــن المرضــى واألصحــاء، والتفاعــل الكبيــر 
واالهتمــام مــن كافــة الشــركاء مــن القطــاع 
الحكومــي والخــاص حقــق أهــداف المبــادرة 
في انخفاض معدالت الســكري والســمنة بين 
المشــاركين، مضيفا أن جمعية السكري لديها 
برامــج وخطط قادمة الســتكمال حربها على 

مرض السكري ومضاعفاته في البحرين.

وقــال إن مــرض الســكري يعــد مشــكلة تهــدد 
البحريــن، حيــث إنه يعتبر في الوقت الحالي 
أحد أهم أمراض العصر المزمنة التي تصيب 
أفــراد المجتمــع كافــة، وهوآخــذ فــي االزدياد 
وال يخلــو منــه بيــت أو عائلــة فــي البحريــن، 
ومعظــم المصابيــن يعانون من الســمنة وقلة 

الحركة. وذكر أن هناك حقائق وأدلة تؤكد أن 
أهم المســببات في انتشــار السكري خصوصا 
النــوع الثانــي هــي اتبــاع أنمــاط الحيــاة غيــر 
الصحيــة، مؤكــدا أن مشــكلة الســمنة وزيــادة 
الوزن تعتبران عامان رئيســيان النتشار هذا 
المرض، داعيــا إلى اتخاذ اإلجراءات الازمة 

والكافيــة لمكافحــة الســمنة وزيــادة الــوزن، 
معتبــرا قلــة الحركــة هــي أحــد أهم األســباب 

التي تؤدي إلى انتشار مرض السكري.
أن  للصحــة  األعلــى  المجلــس  رئيــس  وبيــن 
الوقاية من الســكري ومضاعفاته تعتمد على 
الســليم  وممارســة  الصحــي  الســلوك  اتبــاع 

الرياضــة بانتظــام، فهــي أحد أعمــدة الوقاية 
مــن هذا الداء حيث تســاعد الرياضة مريض 
بالــدم  الســكر  نســبة  خفــض  علــى  الســكري 
وعلى نقص الوزن، مردفا أن المشــي يعد من 
الرياضات الهامة والمفيدة وســهلة الممارسة 

لمعظم أفراد المجتمع.

وأوضــح، ومــن هــذا المنطلــق تبنــت جمعيــة 
البرامــج  مــن  العديــد  البحرينيــة  الســكري 
والمبــادرات للوقايــة مــن الســكري والحد من 
مضاعفاته، وتعد مبادرة “تحدي المشي” هي 
أحــد المبــادرات المهمة لتشــجيع كافة الناس 
المصابيــن واألصحاء على ممارســة الرياضة 

بانتظام وجعلها نمط حياة.
بدورهــا، أكــدت نائب رئيس جمعية الســكري 
البدنــي،  النشــاط   أهميــة  الهاجــري  مريــم 
مشــيرة إلــى أن النشــاط البدنــي المنتظــم لــه 
بدنيــة ونفســية واجتماعيــة  فوائــد صحيــة 
النشــاط  ممارســة  علــى  فالمواظبــة  هامــة،  
البدني تســاعد علــى بناء العظــام والعضات 
والمفاصــل بناء ســليما، والحفاظ على الوزن 
المثالــي والتخلــص من الشــحم الزائــد، ورفع 
كفاءة وظيفة القلب والرئتين، وتساعد على 

الوقاية من االحساس بالقلق واالكتئاب.

“تحــدي المشــي” نجحــت فـي الحــرب ضــد السكــري

تكريم الفائزين االستشارية العيدرئيس المجلس األعلى للصحة

أحالم متضرري القروض العقارية مجمدة بثالجة “التظلمات”
ــم تــنــصــلــت ــ ــا ث ــهـ ــاع بـ ــ ــف ــ ــت ــ ــم االن ــهـ “اإلســــــكــــــان” أجــــــــازت لـ

مازالت وزارة اإلســكان مســتمرة في صم آذانها وإغالق أبوابها في وجه المتضررين من القرار 
رقم 909 لسنة 2015 الذي حظر على المنتفعين من القروض العقارية بإحدى الصيغ اإلسالمية 

من االنتفاع بأي خدمة إسكانية.

فــي  وإنمــا  نفســه،  بالقــرار  تتعلــق  ال  المشــكلة 
القــروض  هــذه  مــن  المنتفعيــن  علــى  تطبيقــه 
الــوزارة  أجــازت  أن  بعــد  وذلــك  رجعــي،  بأثــر 
لهــم االســتفادة مــن هــذه القــروض، وتأكيدهــا 
عــدم تأثيرهــا علــى اســتفادتهم مــن الخدمــات 
اإلســكانية. وبعــد مــرور 4 ســنوات علــى صدور 
والتظلــم  االتصــال  محــاوالت  تــأت  لــم  القــرار 

والشكوى للمتضررين بأي نتيجة تذكر. 
ولم تتوقف مســاعي المتضررين على الشــكوى 
والتظلــم مــن القــرار، بــل تعدت ذلك إلــى إعداد 
مــن  مجموعــة  جانــب  مــن  قانونــي  مســتند 
القانونييــن أكــدوا فيــه أن تطبيــق القــرار بأثــر 
رجعــي يخالف الحاالت التي أجــاز فيه القانون 

تطبيق هذه القاعدة القانونية.
وروى المتضــررون لـــ “الباد” تفاصيــل الحكاية 
التــي بدأت حين ذهــب المواطنون للوزارة قبل 
العــام 2015؛ للتأكــد مــن عــدم تضــرر طلباتهــم 
اإلســكانية حــال انتفاعهــم بالقــروض العقاريــة، 
فأكــدت لهــم الــوزارة حينهــا عــدم تأثيرهــا على 

انتفاعهم بالخدمات اإلسكانية.
وأشاروا إلى أن بعضهم انتفع من هذه القروض 
لشــراء عقــار، فيمــا اســتفاد منهــا البعــض اآلخر 

لكفالة أحد أقاربه أو ترميم منزل والده.
لجــأوا  القــرار  صــدور  وبعــد  أنــه  إلــى  ولفتــوا 
للــوزارة؛ للتحقــق مــن عــدم شــمولهم ضمن هذا 
القــرار، إال أن الــوزارة فاجأتهــم حينهــا بتجميــد 
طلباتهــم اإلســكانية ووقــف عاوة بدل الســكن 
عنهم، وإحالتهم على لجنة التظلمات للنظر في 
أمرهــم. ومنــذ ذلــك الحيــن شــكل المتضــررون 
 50 نحــو  الحالــي  الوقــت  حتــى  بلغــت  قائمــة 
البريــد  عبــر  للوزيــر  رســالة  وأرســلوا  شــخصا، 
مــع  وتواصلــوا  القانونــي،  بالــرأي  المســجل 
المؤسســة الوطنية لحقوق اإلنسان التي أكدت 
عــدم قانونيــة تطبيق القــرار عليهم بأثر رجعي، 
ودعتهم إلى تقديم شــكوى إدارية لدى محكمة 

األمور المستعجلة.
التشــريعي  الفصــل  بــدء  ومنــذ  أنهــم  وذكــروا 
الحالي تواصلوا مع مجموعة من النواب لطرح 

قضيتهــم علــى الــوزارة والبحث عن حلــول لها، 
النــواب مــن اســتجابوا  إال أن عــددا قيــا مــن 
لطلبهم واكتفوا بمخاطبة اإلســكان عبر رســائل 
شــفهية ومكتوبة بدال عن استخدامهم األدوات 

الدستورية الملزمة للوزارة بالرد عليها.
شــهادات  ســحبت  بعضهــم  أن  إلــى  وأشــاروا 

اســتحقاقهم فــي التوزيعــات اإلســكانية فقــط؛ 
لكونهم سبق لهم االنتفاع بإحدى صيغ التمويل 
العقارية اإلسامية، رغم أن انتفاعهم منها كان 
لغرض كفالة أحد أقاربهم، فضا عن أن بعضهم 

سدد القرض قبل صدور القرار.
بعــض  مــن  طلبــت  الــوزارة  أن  إلــى  ولفتــوا 
المتضرريــن إرجــاع عــاوة الســكن عــن الفتــرة 
العقــاري وحتــى  بالقــرض  فيهــا  انتفعــوا  التــي 
موعــد إيقافهــا عنه، مقابل الســماح له باالنتفاع 

بإحدى الخدمات اإلسكانية.
المتضــررون  فيــه  أبــدى  الــذي  الوقــت  وفــي 
اســتغرابهم إلغاق الــوزارة أبوابها في وجههم، 
معاناتهــم  إنهــاء  الــوزارة  مطالبتهــم  أكــدوا 

والسماح لهم باالنتفاع بالخدمات اإلسكانية.

أكثر من 50 عائلة متضررة من القرار

بدور المالكي من فندق الخليج

 “مؤسسة الحقوق” أكدت 
عدم قانونية تطبيق القرار 

عليهم بأثر رجعي

09 local@albiladpress.com
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Û  الهــوس باألشــياء يعكس عن وجــود اضطراب ســيكولوجي. عندما
تحتاج إلى شيء لحد الجنون فإنك مريض به، وهذا ما يسمى في 
علــم النفــس بالــرق الســيكولوجي. أنت ســجين ولو كنت فــي البحر 
يقــول ادونيــس “أمــر الســجون التــي ال جــدران لهــا”. يقــول الروائي 
الروســي ديستوفيســكي “إن أفضل طريقة لمنع سجين من الهروب 

بأن نتأكد أنه ال يعلم أنه في سجن”.
Û  ليس شــرطا أن يكون الســجن جدرانا، فهناك ســجن الفكر، وســجن

األيديولوجيــا، وســجن الحــب، وســجن المنصــب، وســجن الشــهرة. 
فرويــد وهــو العالــم النفســي الكبير يــداوي الناس مــن اإلدمان وهو 
واقــع فــي ســجن إدمــان التدخيــن والمهدئــات، ولــم يســتطع عــاج 

نفسه.
Û  هنــاك ســجن الحــب، فالملكــة جوانــا األولــى وهــي الملكــة الملقبــة

بالمجنونة، حيث كانت مفتونة لحد الهوس بزوجها الوســيم األمير 
فيليــب، بعــد أن تزوجتــه في العام 1496، لذا فقد رفضت بعد موته 
أن تنفصــل عــن جثتــه، وأمــرت بتركــه بداخــل تابــوت مفتــوح إلــى 
جوارهــا، حتــى تتمكن مــن احتضانه كل حين. هي النفس البشــرية 
إذا لــم تداوهــا بعقاقيــر التــوازن ســتقودك إلى الجنــون وفقد جمال 

الحياة.
Û  ،ماتــت ديانــا يــوم زواجها عندمــا دخلت بئر الحب مــن طرف واحد

واستســلمت للتعلــق المرضــى. كانــت تعانــي بعــض اآلالم رغــم أنــي 
أظن بأن كبرياءها يؤلمها أكثر بكثير. كانت تعيش قيودا مذهبة وال 
يمكن أن تخدع الفرح، وألنها لم تشــتغل على تفكيك الوجع بإعادة 
تركيــب الفــرح بــدال عنه ظلــت تبحث عن فرح مســروق! فكي تهزم 
هذا العالم القاسي تحتاج إلى أكثر من جمال المظهر ورقة القلب. 

Û  الشــاعر الروســي ماياكوفســكي انتحــر بســبب الحــب، فلــم تســعفه
ثقافتــه عندمــا خيبــت الثــورة الشــيوعية آماله، وهــذا يعكس ضعفا 

سيكولوجيا داخليا في شخصية الشاعر. 
Û  كلمــا قللــت مــن أهميــًة األشــياء كلمــا أرحــت قلبــك وعقلــك. عامــل

وراء  تلهــث  ال  وتراجيــدي.  كوميــدي  بفصليــن  كمســرح  الحيــاة 
أي شــيء ولــو مجــدا. قــم بــدورك وال تنتظــر ال تصفيــق النــاس وال 
ذمهــم. اشــتغل بالجمــال ســتتله عــن القبــح. يقــول اإلمــام علــي )ع( 
وهو يصف العظماء الحقيقيين واإلنســان ذا الكمال البشــري “َعُظَم 
ُة َعْيِنِه ِفَيما ال  الَخاِلــُق ِفــي أْنُفِســِهْم َفَصُغَر َما ُدوَنُه ِفي أْعُيِنِهــْم”، “ُقرَّ
َيــُزوُل، َوَزَهاَدُتــُه ِفَيمــا ال َيْبقــى”. ويقول في عبوديــة الحب أو الرق 

السيكولوجي االحتياجي “احتج إلى من شئت تكن أسيره”. 
Û  بيتهوفــن وفــان جــوخ وديانــا ومايــكل أنجلــو وزليخــة وقيــس بــن

الملوح كانوا سجناء الحب، ونابليون ولويس الرابع عشر والسادس 
عشــر كانــوا عبيــد مجــد التمــدد والســلطة، وبيكاســو كان ســجين 
اســتبدال النســاء وبودليــر عبــد هــوس األم. وكلهــم ســقطوا في بئر 
التعاســة العميقــة؛ ألنهــم لــم يعرفــوا كوكتيــل الحيــاة، والوســطية، 

وتصفير أهمية األشياء.

المجد واالكتئاب 
“7”... سجون بال 

سيد ضياء الموسويجدران

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

“النواب” ينظم “فاعلية العمل التشريعي في تحفيز االقتصاد الوطني”
بمشاركة متحدثين اقتصاديين وبرلمانيين ومسؤولين حكوميين الخميس المقبل

تحــت رعايــة رئيــس مجلــس النواب فوزية زينــل تنظم األمانُة العامــة للمجلس المنتــدى النيابي االقتصادي 
األول بعنوان “فاعلية العمل التشريعي في تحفيز ودعم االقتصاد الوطني”، صباح يوم 25 أبريل 2019 في 

فندق الخليج بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين من مختلف القطاعات االقتصادية.

مــا  مــع  منســجمًا  المنتــدى  ويأتــي 
انطاقــة  مــن  البحريــن  تشــهده 
إلــى  تهــدف  جديــدة  اقتصاديــة 
كركيــزة  المالــي  التــوازن  تحقيــق 
التنمــوي،  الحــراك  فــي  أساســية 
مجتمعــي  توافــق  إيجــاد  بهــدف 
واســع تجــاه الحلــول والتوجهــات 
االقتصاديــة  التحديــات  لتجــاوز 
وتعزيز مسيرة النمو والتنمية وبما 
االقتصاديــة  الرؤيــة  مــع  يتوافــق 
2030 مــن خــال التأكيــد المســتمر 
علــى أن تســيَر االســتدامُة الماليــة 
مســتوى  لرفــع  مــواٍز  اتجــاه  فــي 
الخدمات الحكومية بما يعود على 

تسريع وتيـرة التنمية الشاملة التي 
يشكل المواطُن البحريني محورها 

وغايتـها.
ومن المقرر أن يســتعرض المنتدى 
النيابي آليــة تنفيذ برنامج التوازن 
المالــي في برنامــج عمل الحكومة، 
نجــاح  وعوامــل  تطبيقــه،  وآليــة 
ومعوقــات البرنامــج، وأثــر تطبيــق 
برنامــج التــوزان المالي في خفض 
اإلنفــاق الحكومــي، حيــث يتضمن 
أربعة محاور رئيســية هي: السلطة 
التــوازن  وبرنامــج  التشــريعية 
المالي “آلية تفعيل برنامج التوازن 
المأمولــة”،  واإليجابيــات  المالــي 

والميزانيــة  التشــريعية  الســلطة 
العامــة “التوازن بيــن دمج النفقات 
واألولويــات المجتمعية “، الســلطة 
التشريعية وتعزيز مستوى معيشة 
والســلطة   ، البحرينــي  المواطــن 
تنافســية  وتطويــر  التشــريعية 
االقتصــاد الوطنــي )قانــون حمايــة 
اإلفــاس،  وقانــون  المنافســة، 
والمزايــدات  المناقصــات  قانــون 

والمشتريات الحكومية(.
العمــل  فاعليــة  المنتــدى  ويؤكــد 
ودعــم  تحفيــز  فــي  التشــريعي 
االقتصــاد الوطنــي، للوصــول إلــى 
االستدامة االقتصادية على المدى 

والتــي تســتوجب تطويــر  البعيــد، 
التجاريــة  التشــريعات  منظومــة 
فــي مملكــة البحريــن بما يعــزز دور 
القطــاع الخــاص، حيــث وســيخرج 
المنتــدى بتوصيات يتبناها مجلس 
ودعــم  تحفيــز  بهــدف  النــواب 

االقتصاد الوطني.
العمــل  “فاعليــة  منتــدى  أن  يذكــر 
ودعــم  تحفيــز  فــي  التشــريعي 
أول  هــو  الوطنــي”  االقتصــاد 
المنتديــات التــي ينظمهــا المجلــس 
خــال الفصــل التشــريعي الحالــي، 
فتــرة  مــع  بالتزامــن  يعقــد  حيــث 
الماليــة  الشــؤون  لجنــة  دراســة 
لمشــروع  بالمجلــس  واالقتصاديــة 
للدولــة  العامــة  الميزانيــة  قانــون 

للسنتين 2019 و2020.

 القضيبية - مجلس النواب

القضيبية - مجلس النواب

أعلــن رئيــس البرلمــان العربي مشــعل 
البرلمــان  مشــاركة  أمــس  الســلمي 
رئيــس  نائــب  برئاســة  بوفــد  العربــي 
العســومي  عــادل  العربــي  البرلمــان 
وعــدد مــن أعضــاء البرلمــان العربــي، 
لمتابعــة اإلســتفتاء علــى التعديــات 
الدســتورية بجمهوريــة مصــر العربية 

لعام ٢٠١٩م. 
وقــد اســتقبل رئيــس الهيئــة الوطنية 
لانتخابات المستشار الشين ابراهيم 
البرلمــان  بعثــة  أمــس  الهيئــة  بمقــر 
االســتفتاء  بمتابعــة  المعنيــة  العربــي 

علــى التعديــات الدســتورية، وأطلــع 
وفــد البرلمــان العربي علــى إجراءات 
الهيئــة الوطنيــة لانتخابــات لتســيير 
التعديــات  علــى  االســتفتاء  عمليــة 
الدســتورية وتســهيل عمــل المتابعين 

لعملية االستفتاء.
مــن جانبــه، قــال العســومي إن بعثــة 
علــى  ســتحرص  العربــي  البرلمــان 
زيــارة أكبــر عــدد ممكــن مــن المراكــز 
االنتخابيــة وســترفع تقريرهــا للهيئــة 
الوطنيــة لانتخابــات بعد االنتهاء مع 

عملية المتابعة.

العسومي يتابع االستفتاء في مصر

سيدعلي المحافظة
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دشنت مقرها اإلقليمي في المملكة باستثمار 50 مليون دوالر

500 وظيفة توفرها “وندرنيوز” بالبحرين

دشــنت شــركة التكنولوجيا الصينية “وندرنيوز WonderNews” أمس مقرّها الرئيس في المنطقة بالبحرين باســتثمار قدره 50 مليون دوالر؛ لتقدم خدماتها لجميع 
العمالء في دول الخليج العربي والشرق األوسط، في مجالّي التجارة اإللكترونية وحلول التكنولوجيا المالية. وتوقعت الشركة توفير 500 فرصة عمل في المملكة 

خالل السنوات الثالث المقبلة.

وتــم إعان الخطوة خــال مؤتمر صحافي 
الشــيخ  العاصمــة  محافــظ  برعايــة  أقيــم 
هشــام بن عبدالرحمــن آل خليفة، وبحضور 
أو  وندرنيــوز،  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
لتكنولوجيــا  التنفيــذي  والمديــر  زينزينــغ، 
التنميــة  بمجلــس  واالتصــاالت  المعلومــات 

االقتصادية في البحرين جون كيلمارتن.
وتأسست شــركة وندرنيوز في العام 2015 
Fu� وانجــل  فوجيــان  شــركة  قبــل  (مــن 
المحــدودة،  للتكنولوجيــا   )jian Wangle
وهــي شــركة صينيــة معنيــة بإنشــاء حلول 
وتطبيقــات ذات قيمــة مضافــة لتطبيقــات 
المحتــوى والتجــارة اإللكترونيــة واأللعاب؛ 
لتخــدم مســتخدميها الذيــن يفــوق عددهم 

100 مليون مستخدم حول العالم. 
فــي مدينــة  للشــركة  الرئيــس  المقــر  ويقــع 
فوزهــو بالصيــن ولهــا مكاتب فــي اإلمارات 
المغربيــة  والمملــة  المتحــدة  العربيــة 
وجمهوريــة مصر العربيــة والمملكة العربية 

السعودية وغيرها من الدول.
العاصمــة  محافــظ  قــال  المناســبة  وبهــذه 
الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن “أنــا فخــور 
بإطــاق شــركة وندرنيــوز لمقرّهــا اإلقليمي 
الذكــرى  مــع  يتزامــن  والــذي  المنامــة  فــي 
الثاثيــن النطــاق العاقــات الدبلوماســية 
بيــن الصين والبحرين، في ظل ما يتمتع به 
البلدان من عاقات متميزة ورؤية مشتركة 
يكفــل  بمــا  المجــاالت،  مــن  العديــد  حــول 
ديمومــة واســتمرارية العاقــات المشــتركة 

القائمة على دعائم قوية ومتينة”.
وأضاف “يصب هذا الحدث المهم في تعزيز 
الصينيــة  األعمــال  قطاعــات  مــع  الروابــط 
الســاعية نحــو االســتثمار فــي المملكــة لمــا 
متنــوع  اقتصــاد  مــن  البحريــن  بــه  تتمتــع 
ومترابــط بدرجــة عاليــة، كمــا يؤكــد للعيان 
ما تتمّتع به البحرين من عوامل التنافســية 
والتركيز على االســتدامة وتنويع االقتصاد 
ومصــادر الدخــل، مســتغلة مــا تمتلكــه مــن 

إمكانات بشرية وموقع جغرافي مميز”.
واستطرد بالقول “إن اتخاذ شركة وندرنيوز 

للعاصمة المنامة مقًرا لها يتماشى مع توجه 
حكومة البحرين في تولية قطاعي التجارة 
الماليــة  التكنولوجيــا  وحلــول  اإللكترونيــة 
لعوائــد  نظــًرا  االســتثمار  مــن  كبيــًرا  حيــًزا 
هذيــن القطاعيــن فــي دعــم النمــو والتطور 
وزيادة اإلنتاجية في االقتصاد البحريني”. 
كما أشــاد بدور مجلــس التنمية االقتصادية 
فــي اجتــذاب شــركة وندرنيــوز والشــركات 
العالميــة مــن ذات المجــال مثــل “أمازون” و 
“هــواوي” لتؤســس لهــا أفرعــا فــي العاصمة 
المنامــة التــي تتطلع أن تكون مركــًزا مميًزا 

في االقتصاد الرقمي.

أكثر من 100 مليون مستخدم

مــن جهتــه، أّكــد الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
لديهــا  الشــركة  أن  زينزينــغ،  أو  وندرنيــوز، 
منتجــات  إدارة  فــي  ســنوات  عشــر  خبــرة 
موضًحــا  األوســط،  الشــرق  فــي  اإلنترنــت 
“لدينا فريق للبحث والتطوير مؤهل تأهيًا 
عالًيــا، إضافــة إلــى التكنولوجيــا المتقدمــة، 

الناجــح  تطّورنــا  فــي  ســاهم  الــذي  األمــر 
وتقديــم العديــد مــن التطبيقــات المختلفــة 

ألكثر من 100 مليون مستخدم”.
امتنانــه  خالــص  عــن  زينزينــغ  أو  وعّبــر 
االقتصاديــة  التنميــة  لمجلــس  وتقديــره 
فــي البحريــن علــى جهوده لتســهيل إنشــاء 
“إن  قائــًا  البحريــن  فــي  وندرنيــوز  شــركة 
تعاوننــا االســتراتيجي مــع مجلــس التنميــة 
االقتصاديــة - البحريــن قــد ســاهم بشــكل 
المملكــة  إلــى  حضورنــا  تعزيــز  فــي  كبيــر 
وإنشــاء مقّرنــا الرئيســي فيها، كونهــا مركًزا 
مهًما يغّطي ســائر منطقة الشــرق األوسط”. 
وأضــاف “ســاعدنا المجلــس كثيــًرا بتقديمه 
لفريق مؤهل ذا كفاءة عالية لشغل مناصب 

مختلفة في الشركة”.

بيئة مساندة للتكنولوجيا

التنفيــذي  المديــر  عّلــق  جانبــه،  ومــن 
فــي  واالتصــاالت  المعلومــات  لتكنولوجيــا 
مجلــس التنمية االقتصادية - البحرين جون 

كيلمارتــن، بالقــول “إن قرار شــركة وندرنيوز 
بإنشــاء مقّرهــا الرئيــس فــي البحريــن يأتــي 
اســتجابة للنمو الملحوظ الذي تشهده البيئة 
المساندة للتكنولوجيا في المملكة، إذ تساهم 
عوامــل عــّدة في جعــل البحريــن بلــًدا جاذًبا 
للمســتثمرين ومشجًعا لهم إلطاق عملياتهم 
من هنا إلى األســواق في ســائر دول الخليج 
العربي والشــرق األوسط. ومن هذه العوامل 
القوانين والتشريعات المتقدمة في المملكة، 
وبيئــة التشــغيل منخفضــة التكاليف، إضافة 
لمــا تتمتــع بــه من مواهــب وكفــاءات مؤهلة 
ومدربــة فــي شــّتى المجــاالت. إن المجلــس 
ملتــزم بدعــم المســتثمرين؛ ســعًيا منه لجعل 
والداعمــة  الجاذبــة  المواقــع  أكثــر  البحريــن 
لاســتثمار فــي المنطقــة. ويســعى المجلــس 
أيًضا لجذب الشواغر الوظيفية ذات القيمة، 
ومــن هنــا يأتــي اإلعــان عــن إطــاق المقــر 
الرئيس لشركة وندرنيوز اليوم؛ كونها شركة 
ستســاهم فــي مســيرة تقــّدم البحريــن نحــو 

االقتصاد الرقمي”.

أثناء تدشين مقر الشركة في البحرين

285 ألف برميل 
يوميا إنتاج 

“الشرارة” الليبي

قــال مهندس بحقــل الشــرارة الليبي، وهو 
أكبــر حقــول النفــط فــي ليبيــا، إن الحقــل 
ينتــج حاليــا نحــو 285 ألف برميــل يوميا. 
ويقــع حقل الشــرارة الــذي كان يبلغ معدل 
إنتاجــه 340 ألــف برميــل فــي اليــوم، فــي 
ليبيــا(،  غربــي  )جنــوب  مــرزوق  صحــراء 

واكتشف العام 1980.
وتديــر الحقــل شــركة “أكاكــوس” بالتعاون 
مع المؤسســة الوطنية وشــركات ريبسول 
اإلســبانية وتوتال الفرنســية و “أو إم في” 
النروجيــة.  أويــل”  “ســتات  و  النمســاوية 
المؤكــدة  االحتياطيــات  إجمالــي  ويبلــغ 

للحقل 3 مليارات برميل.

بنغازي - رويترز

المنامة - منظمو بدفيكس

 ”2019 “بدفيكــس  معــرض  يســتقطب 
الشــركات العاملــة في مجــال الصناعات 
والســعودية،  البحريــن  فــي  التحويليــة 
تطويــر  “منتــدى  هامــش  علــى  ويقــام 
التحوليــة  للصناعــات  األول  األعمــال 
النفــط  والمحتــوي المحلــي فــي قطــاع 
 24 يومــي  والبتروكيماويــات”،  والغــاز 

و25 أبريل في فندق الدبلومات.
بالشــراكة   ”2019 “بدفيكــس  وينظــم 
لاستشــارات  “بروآكــت”  مــن  كل  بيــن 
الدوليــة ومقرهــا البحريــن، والمجموعة 
المتحدة الخليجية إلدارة االســتثمارات 
الجبيــل  فــي  الصناعيــة  واالستشــارات 

بالسعودية.
وقــال عضو اللجنــة التنظيميــة للمنتدى 
مساعد القرني إن من المرتقب أن تقدم 
التحويليــة  الصناعــات  شــركات  كبــرى 
ذات الصلة بقطاع النفط والغاز تحديدا 
األساســية  المــواد  مــن  احتياجاتهــا 
والتقنيــات والخدمات والحلول وغيرها 
خصوصــا  الوطنيــة،  الشــركات  أمــام 
الصغيرة والمتوسطة منها؛ بهدف تعزيز 
جهــود توطيــن جميــع مكونــات صناعــة 

النفط والغاز والبتروكيماويات.

وأضــاف “كما تقدم الشــركات المشــاركة 
التوجهــات  أحــدث  المعــرض  فــي 
والمتطلبــات فــي مجــال صناعــة النفــط 
والغــاز والبتروكيماويــات مــن خدمــات 
الضــوء  وتســليط  وتطــورات،  وحلــول 
دول  فــي  المتوافــرة  الفــرص  علــى 
المنطقــة وزيــادة الطلب على اســتخدام 
مســتوى  لرفــع  الحديثــة  التكنولوجيــا 
والغــاز  النفــط  فــي  واألداء  الكفــاءة 
والبتروكيماويات، واســتخدام التقنيات 
االستكشــافات  مجــال  فــي  الحديثــة 

النفطية والغازية”.
فــي  المشــاركة  الشــركات  أن  وأوضــح 
الفعالية ســتحظى بفرصة إيجاد شركاء 

جدد، والتعرف على تقنيات جديدة.

“بدفيكس” يستقطب شركات الصناعات التحويلية

21 أبريل 2019 األحد
16 شعبان 1440

“المشتريات” يناقش أحدث تقنيات التحول الرقمي والتعهيد
ــدات” ــ ــزاي ــ ــم ــ ــم مـــن “الـــمـــنـــاقـــصـــات وال ــدعـ ــق فـــي الــبــحــريــن بـ ــل ــط ــن الــمــؤتــمــر ي

ينطلق مؤتمر الشــرق األوســط للمشــتريات 2019 في البحرين يوم 23 أبريل الجاري، والذي يمثل أحد أبرز الملتقيات األقوى 
تأثيــًرا لقــادة قطــاع المشــتريات فــي المنطقــة، ومــن المقــرر أن يناقــش أحــدث تقنيات التحــول الرقمــي والتعهيد وعــدًدا من 
المسائل المتعلقة بمجال المشتريات. وتستمر فعاليات هذا المؤتمر على مدى 3 أيام بدعم من مجلس المناقصات والمزايدات 
فــي البحريــن وبرعايــة وزيــر اإلســكان ورئيــس مجلــس المناقصــات والمزايدات، باســم بــن يعقوب الحمــر الذي ســيلقي كلمة 

المؤتمر الرئيسة.

وُيعقــد المؤتمــر فــي فنــدق داون تــاون 
روتانــا فــي المنامــة، حيــث سيســتقطب 
جميــع  مــن  والمهنييــن  الخبــراء  أبــرز 
التطــورات  لمناقشــة  المنطقــة؛  أنحــاء 
المطردة في قطاع المشتريات من خال 
سلســلة من الكلمات والحلقات النقاشــية 
وورش  المســتديرة  المائــدة  وجلســات 
تســتعرض  أن  المقــرر  مــن  التــي  العمــل 
أهمية الشراكات، والتحفيز على التغيير، 
واإلمكانيــات  التشــغيلية،  والنمــاذج 
الرقمية. وســيتناول المؤتمر في نسخته 

الثالثــة الحلول المبتكرة والرامية للتقدم 
التقني والتحول الرقمي في هذا المجال 
المهــم، إذ مــن المقــرر مشــاركة أكثــر مــن 

هــذا  فــي فعاليــات  20 متحدًثــا متميــًزا 
المؤتمر. 

لفعاليــات  بشــغف  الحضــور  ويتطلــع 
العمــل  ورشــة  ذلــك  فــي  بمــا  المؤتمــر 
المضافــة  القيمــة  بضريبــة  المتعلقــة 
وآثارها على عمليات المشتريات، إضافة 
إلــى المعرض المصاحب الذي يســتعرض 
أحــدث الحلــول التقنيــة ألتمتــة سلســلة 

عمليات المشتريات التشغيلية.
 وقــال األميــن العام لمجلــس المناقصات 
توفيــر  “إن  بهــزاد  محمــد  والمزايــدات 

األدوات والتقنيــات المناســبة مــن شــأنه 
رفــع  مــن  المشــتريات  وحــدات  تمكيــن 
تكلفــة  مراكــز  مــن  وتحويلهــا  كفاءتهــا 
إلــى شــركاء فــي النمــو. لــذا فإننــا نحــث 
مزايــا  مــن  االســتفادة  علــى  الشــركات 

رقمًيــا  المتطــورة  المشــتريات  عمليــات 
عملياتهــا  سلســلة  لتســيير  وتوظيفهــا 
فضــًا  وساســة،  بســهولة  التشــغيلية 
عــن توظيــف هــذه البيانــات مــن خــال 
لخلــق  االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات 
للمؤسســات  حقيقيــة  معلوماتيــة  قيمــة 

والشركاء والعماء”.
مجلــس  دور  مــن  “انطاًقــا  وأضــاف 
المناقصات والمزايدات في تحقيق رؤية 
البحريــن االقتصاديــة 2030 الراميــة إلى 
خلــق اقتصــاد أكثر تنافســية واســتدامة، 
فإننــا على يقين تام بــأن التحّول الرقمي 
شــأنه  مــن  المشــتريات  إجــراءات  فــي 
تحفيــز األعمــال ليكــون رافــًدا لاقتصــاد 
شــركاء  وباعتبارنــا  كافــة،  بقطاعاتــه 
فــي هــذه الرؤيــة فإننــا حريصــون علــى 
المعلوماتيــة  للثــروة  األمثــل  االســتغال 

فــي  بالمناقصــات والمزايــدات  المتعلقــة 
القــرار  بمــا يدعــم عمليــة صنــع  المملكــة 
وبمــا  المتصرفــة  الجهــات  أداء  ويخــدم 
يحفــظ المــال العام ويحافظ على حقوق 
ينعكــس  وبالتالــي  جهــة  مــن  المورديــن 

إيجابا على االقتصاد من جهة أخرى”.
مــرة  وألول  العــام  هــذا  مؤتمــر  ويشــهد 
إطــاق جوائــز تقديريــة للجهــات العاملة 
بقطاع المشــتريات في الشــرق األوســط؛ 
هــذه  التــي حققتهــا  بإنجازاتهــا  احتفــاًء 
القطــاع.  هــذا  فــي  بالمنطقــة  الجهــات 
وتشمل الفئات إدارة مخاطر المشتريات، 
األكثــر  والتقنيــات  المشــتريات،  وفــرق 
ابتكاًرا، واستشــارات المشتريات، إضافة 
تكــّرم  التــي  الموهبــة”  “لدينــا  فئــة  إلــى 
ورعايــة  بحفــظ  تهتــم  التــي  المنظمــات 

المواهب في مجال المشتريات.

المنامة - المناقصات والمزايدات

محمد بهزاد 

المحرر االقتصادي من المنامة

مساعد القرني

تمكين وحدات  
المشتريات 
في النمو

إعالن 4 فائزين بالجوائز النقدية لـ “ادخار الوطني”
ــا شـــهـــريـ دوالر  ألـــــــف   25 مـــبـــلـــغ  ــى  ــ ــل ــ ع مـــنـــهـــم  ــل  ــ ــ ك يـــحـــصـــل 

أعلن بنك البحرين الوطني عن أســماء 4 فائزين محظوظين بالجوائز النقدية الشــهرية من برنامج 
“ادخــار الوطنــي” عــن شــهر مــارس 2019، وذلــك فــي احتفالية أقيمت بفــرع مجمع الســيف الذي تم 
تطويره أخيرا، إذ فاز كل من بتول إبراهيم عبدهللا الحداد، عدنان ســعيد باقر علي، نجوم محســن 

عبدهللا الحكم، وعمران عباس حسن عباس بمبلغ 25 ألف دوالر لكل منهم. 

ويوفر برنامج ادخار الوطني في نسخته الجديدة 
لعــام 2019 للعماء من أصحاب حســابات التوفير 
فــرص للفوز بالجوائز النقدية القّيمة، إذ ســيحصل 
4 فائزين على 25 ألف دوالر شهريا، فيما سيحصل 
فائــزان اثنــان على جائــزة نصف ســنوية تبلغ 250 

ألف دوالر لكل منهما. 
جائــزة  البرنامــج  ســيقدم  ذلــك،  إلــى  وإضافــة 
كبــرى فــي منتصــف العام عبــارة عن مليــون دوالر 
وراتــب شــهري يبلــغ 5 آالف دوالر لمــدة 5 ســنوات 

لفائــز واحــد. وســيتم اإلعــان في وقــت الحق عن 
تفاصيــل “جائــزة الحلــم” التي ســتكون من نصيب 
فائــز محظــوظ مــن زبائــن البنــك مــن المدخريــن 
فــي ديســمبر 2019، ومــن المتوقــع أن تكــون هــذه 
الجائــزة واحــدة مــن أكبــر الجوائــز علــى مســتوى 

البحرين.
وقال رئيس إدارة وإستراتيجية الفروع المصرفية 
بالبنــك أحمد مصطفــى “نحن مســرورون باإلعان 
عن أسماء الفائزين المحظوظين بالجوائز النقدية 

الشهرية ضمن برنامج االدخار. إن البرنامج ادخار 
الوطنــي يهــدف لغــرس ثقافــة االدخــار لــدى أفراد 
برنامجنــا  فــإن  المنطلــق،  لهــذا  ودعًمــا  المجتمــع، 
يسعى دائًما لتقديم أفضل الجوائز والعروض على 
مســتوى المملكة. كما نحث الزبائن على المشــاركة 
وإيــداع مبالــغ أكبــر لاســتفادة مــن فــرص الفــوز 

بإحدى جوائز البرنامج المتعددة”. 
وللتأهل للفوز بالجوائز الشــهرية والنصف ســنوية، 
يتوجــب على عمــاء الوطني االحتفاظ بمتوســط 
رصيــد شــهري 50 دينارا في حســابات التوفير والـ 
Save Wave. أمــا الزبائــن الذيــن لديهــم متوســط 
رصيــد شــهري مــن 1000 دينــار فأكثــر فــي نفــس 
الجوائــز  بجميــع  للفــوز  ســيتأهلون  الحســابات 

المقدمة من البنك بما في ذلك جائزة الحلم.

المنامة - البحرين الوطني

أثناء تسلم الجوائز
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اســتضاف  ”مجلس دول اآلســيان والبحرين” الذي يترأســه الشيخ دعيج بن عيسى آل خليفة، أخيرا، منتدى عن فرص التبادل 
االستثماري واألعمال التجارية في فيتنام، وذلك في قاعة المجلس في مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين. 

وحضــر اللقــاء األميــن المالي عضــو مجلس 
إدارة الغرفــة، عــارف هجــرس ونائب رئيس 
ســيدة  والبحريــن،  اآلســيان  دول  مجلــس 
المستشــار  نــاس، بحضــور  األعمــال فريــال 
التجــاري في ســفارة فيتنام لدى الســعودية 
فيتنــام  لجنــة  ورئيــس  نجيــا،  ترونــج  فــام 

بالمجلس، شبير علي.
واســتعرض المستشــار التجــاري الفيتنامــي 
المميــزة  االســتثمار  فــرص  مــن  مجموعــة 
مــا  منهــا  فيتنــام،  فــي  التجــارة  وقوانيــن 
الحضــور  مــن  كبيــر  عــدد  انتبــاه  اســترعى 
خصوصــا فيمــا يتعلــق بتعويــض المســتثمر 
الخاســر مــن خــال منحــه محفــزات “أراض 
وعقــارات لمشــروعه” أو إعفــاءات إضافيــة 

من بعض الرسوم والضرائب.
واستفســارات  مداخــات  ركــزت  فيمــا 

الحضور على مدى إمكان إعفاء البحرينيين 
من تأشيرة الدخول إلى فيتنام، إضافة إلى 
أهميــة بحــث تشــغيل خطــوط مباشــرة بين 
البحريــن وفيتنام لتنشــيط حركة الســياحة 

والتجارة.
“هــذه  عيســى  بــن  دعيــج  الشــيخ  وقــال 
الفعاليــة تعتبر أول فعالية تقام في المملكة 
تستعرض فرص األعمال في فيتنام؛ بهدف 
البلديــن،  بيــن  التجاريــة  العاقــات  تعزيــز 
ونحــن كمجلــس نتطلــع إلــى تعزيــز التعاون 
مــع جميع دول اآلســيان، وتطويــر العاقات 

االستثمارية على وجه الخصوص”.
حــرص  نــاس  فريــال  أكــدت  جهتهــا  مــن 
المتمثلــة  أهدافــه  تحقيــق  علــى  المجلــس 
وفــي  االقتصاديــة  العاقــات  تقويــة  فــي 
جميــع المجــاالت والقطاعــات بيــن الشــعب 

وتطويــر  اآلســيان  وشــعوب  البحرينــي 
العاقــات التجارية واالقتصادية والتجارية 
والســياحية، وزيادة حجم التبادل  التجاري، 
البلديــن  بيــن  التعــاون  وتشــجيع  عاقــات 
الصديقين “البحرين وفيتنام” في المجاالت 

االقتصادية والتجارية خصوصا. 
 وركز هجرس على شهرة فيتنام في قطاع 
المفروشــات واألثــاث والمابس والمنتجات 
منتجاتهــا  ووصــف  والتقنيــة،  اإللكترونيــة 
بالجــودة العاليــة، مشــيرا إلــى أهميــة تنويع 
مصادر االســتيراد بشــكل دائم وفتح أبواب 
جديدة للتعاون مع جميع البلدان الصديقة.

مــن جانبــه قال المستشــار فــام ترونج نجيا 
فيتنــام  بيــن  التجــاري  التبــادل  حجــم  أن 
خــال  تصاعديــا  منحــى  أخــذ  والبحريــن 
السنوات الثاث الماضية، الفتا إلى التجارة 

البينيــة بيــن البلدين بلغت فــي 57.8 مليون 
دوالر بحسب إحصاءات 2018.

وأضــاف أن التجــارة الثنائيــة بيــن البحرين 
فــي  دوالر  مليــون   26.8 بلغــت  وفيتنــام 
2016، وفي 2017 صعدت إلى 32.6 مليون 
دوالر، فيمــا بلغــت 57.8 مليــون دوالر فــي 

العام الماضي.
االســتثمارية  الفــرص  أبــرز  أن  إلــى  وأشــار 

قطاعــات  فــي  متوافــرة  فيتنــام  فــي 
والتكنولوجيــا واألغذيــة والصحــة  الطاقــة 
الفتــا  والســياحة،  الزراعيــة  والمنتوجــات 
إلى وجــود الكثير من المحفزات لاســتثمار 
هنــاك ومن أهمهــا القوانين السلســة ووجود 
بنية تكنولوجية متطورة إضافة إلى وجود 
األيادي العاملة، وانفتاح فيتنام على العديد 
مــن األســواق العالميــة فــي مختلــف قــارات 

العالم.
مــن جانبــه قــال شــبير علــي “رئيــس لجنــة 
تربطهمــا  والبحريــن  فيتنــام  أن  فيتنــام” 
العديــد مــن االتفاقيات، موضحــا أنه وقعت 
االتفاقــات  ومنهــا  االتفاقــات  مــن  العديــد 
التجاريــة  البحريــن  غرفــة  بيــن  التجاريــة 
ونظيرتهــا الفيتناميــة لكنهــا ليســت مفعلــة 

بالشكل المطلوب.

المنامة - اآلسيان والبحرين

“اآلسيان والبحرين” يستضيف منتدى فيتنامي بالمملكة
الــمــاضــي الـــعـــام  ــن  ــدي ــل ــب ال ــن  ــي ب الـــتـــجـــاري  الـــتـــبـــادل  دوالر  ــون  ــي ــل م  57.8

جانب من “منتدى فيتنام” في البحرين

أطلــق بنــك البحريــن للتنميــة خدمة تحويل عمليات نقاط البيع بالتعاون مع كريــدي مكس، ضمن مبادرات البنك لتقديم مزيد 
من الدعم للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة والناشــئة عبر تخويل البنك الحصول على المدفوعات التي يستحصلها العميل 
بواسطة البطاقات عبر جهاز نقاط البيع التابعة للتاجر، والتي من شأنها خفض االئتمان وتسهيل توفير التمويل للمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على توفير أشكال أخرى من متطلبات الضمان للتمويل. 

ويمكــن اســتخدام أجهــزة نقــاط البيــع من 
التجزئــة ومقدمــي الخدمــات  قبــل تجــار 
الذيــن يقبلــون بطاقات الخصــم وبطاقات 
تعزيــز  بهــدف  للدفــع؛  كوســيلة  االئتمــان 
علــى  للحصــول  المطلوبــة  األمــان  حزمــة 
التمويل من خال إيداع عائدات المبيعات 

التــي تتــم عبر أجهــزة نقاط البيــع الخاصة 
بالعميل في حســاب المؤسســة لــدى البنك 

طوال فترة التمويل. 
وقــال الرئيــس التنفيــذي للبنــك ســنجيف 
بــول “نحــن ســعداء بتعاوننــا مــع كريــدي 
مكــس فــي إطــاق هــذه الخدمــة والتــي 

األطــراف  جميــع  علــى  فائدتهــا  تنعكــس 
المشــاركة فيهــا، إذ ســيتمكن العميــل مــن 
مــن  المطلــوب  التمويــل  علــى  الحصــول 
جانــب، ومن جانــٍب آخر يقوم البنك بدعم 
قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
والناشئة بأفضل الطرق، األمر الذي سيزيد 

مــن قاعــدة عمــاء كريــدي مكس ويســهم 
فــي تعزيــز نظــام بيئــة ريــادة األعمــال في 
البحريــن مــع مــا يشــكله ذلــك مــن أهميــة 

اقتصادية أيًضا على مستوى المملكة”. 
مــن جانبه قــال الرئيس التنفيــذي لكريدي 
مكس يوســف ميرزا “يســعدنا اإلعان عن 

شــراكتنا مع بنك البحريــن للتنمية إلطاق 
والتــي  البيــع،  نقــاط  تخصيــص  خدمــة 
تتماشــى مــع إســتراتيجية كريــدي مكــس 
مبتكــرة  ماليــة  حلــول  وتزويــد  لتطويــر 
مميــزة،  عمــاء  خدمــة  وتوفيــر  لعمائهــا 
ونحــن فخــورون بــأن نكــون جــزًءا فّعــااًل 
فــي تقديم أفضل الحلــول المالية لعمائنا 
ودعم جهود المملكة المســتمرة في مجال 
تطويــر المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
االقتصــاد  تنميــة  فــي  المهــم  ودورهــا 

الوطني”.

“التنمية و “كريدي مكس” يدشنان “تحويل نقاط البيع”

“لجان الغرفة” يستهدف تطوير القطاعات االقتصادية
ــج ــي ــل ــخ ــوم بـــفـــنـــدق ال ــ ــيـ ــ ــي نـــســـخـــتـــه األولـــــــــى يـــنـــطـــلـــق الـ ــ الـــمـــؤتـــمـــر فـ

تبدأ في تمام الساعة الساعة 4:00 حتى 7:00 مساًء اليوم األحد بفندق الخليج أعمال “المؤتمر السنوي األول للجان”، والذي سيستمر 
حتى غد اإلثنين بمشــاركة ممثلي القطاع الخاص بالبحرين وجميع رؤســاء وأعضاء اللجان بالغرفة وأصحاب األعمال. وســيتضمن 
برنامــج عمــل المؤتمــر في يومه األول عقد 5 جلســات حوارية مســتديرة خاصــة بكل من اللجان التالية: الصحــة، الصناعة والطاقة، 
الماليــة والتأميــن والضرائــب، العقــار واإلنشــاء، ولجنــة التكنولوجيا، فيما تناقش جلســات عمــل المؤتمر ليوم غٍد 5 جلســات حوارية 
أيضــًا موجهــة للقطاعــات التاليــة: التعليم، األســواق التجارية، الضيافة والســياحة، الثــروة الغذائية، النقل والخدمات اللوجســتية، 
حيث سيتم خالل هذه الجلسات التركيز على مناقشة أهم الموضوعات والقضايا المعنية بكل قطاع، حيث ستركز توصيات المؤتمر 

ومخرجاته على تطوير القطاعات االقتصادية ومعالجة مختلف القضايا على جميع األصعدة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

وعــن تفاصيــل أوراق عمــل المؤتمــر لليوم 
فــإن “لجنــة الصحــة” ســتناقش فــي ورقــة 
عملهــا ســبل معالجــة التحديــات المواجهة 
الصحيــة  الرعايــة  الخدمــات  لجــودة 
لوضــع  البحريــن  فــي  المقدمــة  الخاصــة 
فــي  الصحيــة  للســياحة  التحتيــة  البنيــة 
الســنوات المقبلــة، أمــا ورقة عملهــا الثانية 
فســتناقش اقتــراح اســتراتيجية للحد من 
المقــدم  الموقــع  علــى  المفروضــة  القيــود 

لمراكز التعافي الشــاملة. فيما ستستعرض 
أوراق  ثاثــة  والطاقــة”  الصناعــة  “لجنــة 
عمل األولى بعنوان: الصناعات التمهيدية، 
والثانيــة حــول أزمــة األراضــي الصناعــي، 
التــي  التحديــات  فســتناقش  الثالثــة  أمــا 
التصديــر  فــي  الصناعــي  القطــاع  تواجــه 
الماليــة  “لجنــة  أمــا  الســعودية.  لألســوق 
تســتعرض  فســوق  والضرائــب”  والتأميــن 
فــي ورقة عملها موضــوع التصنيف المالي 

واالئتماني للشــركات. فيما سيكون عنوان 
ورقــة عمــل “لجنــة العقــار واإلنشــاء” هــو 
إصــدار  عمليــة  وتســهيل  كفــاءة  تحســين 
تصاريــح البنــاء وتســجيل العقــارات، إلــى 
جانــب تنظيــم مهنــة المقاوالت. أمــا “لجنة 
التكنولوجيــا” التــي ســيختتم بهــا فعاليات 
اليــوم األول مــن المؤتمــر فســوف تناقــش 
فــي ورقــة عملهــا جانــب منصــات التجــارة 
االلكترونيــة العالميــة التــي تخنــق التاجــر 

البحريني وتعيق النمو االقتصادي المحلي 
وكيفيــة التعامــل مع التحديــات من وجهة 

نظر قطاع التكنلوجيا.

العمــل  أوراق  اســتعراض  غــدا  وســيتم   
المتعلقة بكل من اللجان القطاعية التالية: 
“لجنــة التعليــم” التــي ستســتعرض جانــب 

الســياحة التعليميــة )فــي التعليــم العالــي(، 
تنــوع  موضــوع  مناقشــة  إلــى  إضافــة 
“لجنــة  ســتطرح  فيمــا  المهنــي،  التدريــب 
منافســة  موضــوع  التجاريــة”  األســواق 
األعمــال غيــر المرخصة وتمتعهــا بأفضلية 
الســجات  أصحــاب  وتضــرر  عادلــة  غيــر 
الضيافــة  “لجنــة  أمــا  ذلــك،  مــن  التجاريــة 
عملهــا  ورقــة  فــي  فســتركز  والســياحة” 
عــن تنظيــم قطــاع المعــارض والمؤتمــرات 
والفعاليــات في مملكــة البحرين من خال 
تشــريعات واضحــة وعادلــة، بينمــا تتناول 
“لجنــة الثــروة الغذائيــة” فــي ورقــة عملهــا 
معالجة التحديات اللوجستية التي تواجه 
قطــاع األغذيــة، وختامــًا فســوف تناقــش 
“لجنــة النقــل والخدمــات اللوجســتية” في 
ورقة عملها جانب حماية الناقل البحريني.

السنابس - الغرفة

المنامة - البحرين للتنمية

الجفير - المهندسين البحرينية

المنامة - دار القرار

كشــفت مديــرة لجنــة اإلعــام والعاقــات 
البحرينيــة  المهندســين  بجمعيــة  العامــة 
ريم العتيبي، عن مشــاركة العضو الوطني 
بالمجلــس التنفيــذي وعضــو لجنــة البيئــة 
والطاقــة وممثــل الجمعية فــي الفيدرالية 
العالميــة للمنظمات الهندســية عبدالمجيد 
التــي  الفيدراليــة  باجتماعــات  القصــاب، 
أقيمــت فــي ســلوفينيا، بحضــور رؤســاء 
الهيئات المشاركة إضافة إلى المدير العام 

لمنظمــة اليونيســكو. وقــال القصــاب إن المهــام الموكلــة لــه باعتباره عضــوا وطنيا 
بالمجلس التنفيذي للفيدرالية القيام بالتنســيق والتواصل مع المنظمات الهندســية 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا؛ وذلــك لارتقــاء بالتعليم الهندســي 
والممارسات الهندسية تماشيا مع أهداف الفيدرالية للمنظمات الهندسية وأهداف 
التنميــة المســتدامة. وقــررت الفيدراليــة تنظيــم مؤتمرهــا المقبل في العــام 2020 
بدولة اإلمارات وذلك بعد مؤتمر هذا العام الذي سيقام في ملبورن بأستراليا نهاية 
العام الجاري 2019،. وعليه فقد تم تكليف القصاب بإجراء االتصاالت الازمة مع 

الجهات المعنية بدولة اإلمارات الستضافة هذه الفعالية الكبيرة.
يشار إلى أن اجتماع الفيدرالية للمنظمات الهندسية ركز على أهمية التواصل بين 
المهندســين العالميين، خصوصا المعاهد العلمية؛ لرفع مســتوى الهندسة ودراستها 

ومراجعة المناهج الهندسية في هذه الجامعات.

القصاب: االرتقاء بالممارسات الهندسية

التحكيــم  لمركــز  العــام  األميــن  كشــف 
أحمــد  القــرار”  الخليجــي“دار  التجــاري 
نجــم، عــن  أن المركــز بصــدد عقــد برنامج 
العــام  مــن  األخيــر  الربــع  فــي  احترافــي 
الجاري 2019 بالتعاون مع وزارة اإلسكان 
العمانية، يهدف لتأهيل المهندسين للفصل 
في نزاعات التحكيم الهندســية بالسلطنة. 
المركــز  بيــن  التعــاون  تعزيــز  نجــم  وأكــد 
ووزارة اإلســكان في المرحلة المقبلة على 
كافــة المســتويات؛ بمــا يحقــق االســتفادة 
القصــوى للمواطن العماني وســلطنة عمان 
مــن الخدمات التي يوفرها مركز التحكيم 
التجاري لدول مجلس التعاون سواء على 
مســتوى الفصــل فــي النزاعــات التجاريــة 
أو علــى مســتوى تدريب وتطويــر الكوادر 

الوطنية.

تأهيل المهندسين 
للفصل في   

نزاعات القطاع

قال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة النائب أحمد الســلوم إنه يتم العمل حالًيا على تأســيس معهد 
خاص لتدريب البحرينيين على ريادة األعمال.

وأوضح الســلوم أنه تم تقديم طلب للســلطات 
المعنية للحصول على الرخصة، معربا عن أمله 
بالحصــول على الرخصة وتشــغيل هــذا المعهد 

خال هذا العام.
وأوضــح أن مقــر المعهــد ســيكون فــي غرفــة 

تجارة وصناعة البحرين.
وبين أن الكلفة االستثمارية للبدء في تأسيس 
“معهــد البحريــن لريــادة األعمــال” تقــدر بنحــو 
50 ألــف دينــار قابلــة للزيادة، ومــن المتوقع أن 
يستقطب المعهد قرابة 50 متدربا في مرحلته 

األولى.
يأملــون  المؤسســين  أن  الســلوم  وأوضــح 
فــي الشــراكة مــع “تمكيــن” عبــر تقديــم الدعــم 

التقديريــة  الكلفــة  أن  خصوصــا  للدراســين، 
دينــار  آالف   4 نحــو  تبلــغ  الواحــد  للطالــب 
ال  األعمــال  ريــادة  أن  إلــى  وأشــار  العــام.  فــي 

تســتهدف عمــر محــدد، بــل هــي تناســب جميع 
المتقاعديــن  حتــى  واالختصاصــات،  األعمــار 
األخيــر  االختيــاري  التقاعــد  برنامــج  ضمــن 
هــذه  مثــل  وجــود  مــن  االســتفادة  يمكنهــم 
المعاهــد لتعريفهم بإعداد الخطط والحســابات 

واألساسات للبدء في مشروع تجاري.
وتابــع أن تجار بحرينيين يدعمون هذه الفكرة 
ريــادة  مجــال  فــي  أبنائهــم  تأهيــل  أجــل  مــن 
األعمال. وعلى صعيد الحاضنات، أشار السلوم 
إلــى أن الجمعيــة تدعــم نحــو 5 حاضنــات وأن 
الحاضنــة الطبيــة ســتفتتح قريبــا بطاقــة أكثــر 
الحاضنــات  هــذه  أن  مضيفــا  طبيبــا،   50 مــن 

تستضيف أكثر من 300 شركة.

أحمد السلوم

 عبدالمجيد القصاب

بكلفة اســتثمارية تقدر بنحو 50 ألف دينــار قابلة للزيادة

السلوم: إنشاء معهد لريادة األعمال

أثناء توقيع الشراكة بين الجانبين

المحرر االقتصادي من المنامة
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إصابة فلسطيني 
بنيران االحتالل 

قرب نابلس

أطلق حرس الحدود اإلسرائيلي النار 
على فلسطيني كان يحمل سكينا ويريد 
استهداف عدد من عناصره قرب مدينة 
نابلس في الضفة الغربية، مما أدى إلى 
إصابته بجروح، وفقما أعلنت الشرطة 

اإلسرائيلية، أمس السبت.
وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي 

روزنفيلد في رسالة عبر تطبيق واتساب 
إن “فلسطينيا يبلغ من العمر 20 عامًا 
ومن قرية سنيريا اقترب من عناصر 
)حرس الحدود( وهو يحمل سكينًا”.

ووفق اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، فإّن 
الفلسطيني في حالة “حرجة”.

الســودان... النائب العام يصدر قرارا بإلغــاء نيابة أمن الدولة

“االنتقالي” وقادة االحتجاجات على طاولة واحدة

اجتمع قادة الحركة االحتجاجية في السودان في الخرطوم، أمس السبت، مع المجلس العسكري االنتقالي، عشية الموعد المحدد إلعالن تشكيل المجلس المدني 
الذي سيتولى الحكم بعد اإلطاحة بعمر البشير، وفق ما صرح أحد قادة الحركة.

إنهــم  الجمعــة  االحتجاجــات  قــادة  وقــال 
سيكشــفون اليوم األحد تشــكيلة “المجلس 
السيادي المدني بتمثيل للعسكريين” والذي 
ســيحل محــل المجلس العســكري االنتقالي 

الحالي.
وتســلم رئيــس اللجنة السياســية بالمجلس 
العســكري االنتقالــي فــي الســودان الفريــق 
أول ركــن عمر زين العابدين، أمس الســبت، 
االتحادييــن  جبهــة  مــن  مكتوبــة  رؤيــة 
الديمقراطييــن حــول نظــام الحكــم بالبــاد 

خال المرحلة االنتقالية.
االتحادييــن  جبهــة  رئيســة  وأوضحــت 
الديمقراطييــن إشــراقة ســيد محمــود، فــي 
تصريــح صحافــي عقــب لقــاء وفــد الجبهة 
بالمجلــس  السياســية  اللجنــة  برئيــس 
العسكري االنتقالي، أن الجبهة ترى أن يظل 
المجلــس العســكري كما هو من العســكريين 
فقــط تســانده حكومــة مدنيــة تتكــون مــن 
برئاســة  التكنوقــراط،  مــن  وزراء  مجلــس 
شخصية مستقلة تتميز بالخبرة والحيادية 

والنزاهة وله نائب بذات المواصفات.
اقترحــت  الجبهــة  أن  إشــراقة  وأوضحــت 
تشــكيل حكومــة تكنوقــراط مــن 16 وزيــرا 
مــع  السياســية  القــوى  ترشــحهم  مســتقا، 
المجلس العسكري بجانب مفوضيات تعين 
المجلس على أداء مهامه، وتشمل مفوضية 
الســام، مفوضية العدالــة االنتقالية لضمان 
وإجــراء  الســابق  النظــام  إرث  كل  إزالــة 
أمــوال  إلرجــاع  والمحاســبات  المحاكمــات 

الدولة وإنهاء التمكين السياسي.

وقالــت رئيســة الجبهــة طلبنــا مــن المجلس 
المؤديــة  الواضحــة  القــرارات  مــن  المزيــد 
ورمــوزه،  الســابق  للنظــام  حقيقيــة  إلزالــة 
مشيرة إلى أن المجلس تعهد بالمضي قدما 

في هذه الخطوات إلزالة النظام.
وأضافــت إشــراقة أن الجبهــة شــددت على 
ضــرورة أن تكون الحكومة من التكنوقراط 
أو المســتقلين لعــدم وجــود قــوي سياســية 
الحكومــة  لتكويــن  الشــعب  مــن  منتخبــة 
فــي هــذه المرحلــة. ولفتــت إلــى أن الجبهــة 

آمنــت على فتــرة العاميــن االنتقالية يتولى 
الســيادية  األمــور  كل  خالهــا  المجلــس 
واألمــن  والدفــاع  الخارجيــة  وشــؤون 

والسام.
الســوداني،  العــام  النائــب  أعلــن  ذلــك  إلــى 
أمــس، قــرارًا يلغــي فيــه نيابــة أمــن الدولة، 

وقرارًا آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد.
وطالب برفع الحصانة عن عدد من المشتبه 

بهم في جهاز األمن والمخابرات.
عليــا  لجنــة  بتشــكيل  قــرارًا  أيضــًا  وأصــدر 

لإلشــراف علــى التحري في باغات الفســاد 
وهدر المال العام.

هــذا وطلــب النائــب العــام اســتعجال تكملة 
الجنائيــة  بالدعــاوى  التحــري  إجــراءات 
خــال االحتجاجــات، وتســريع التحقيقــات 
الشــعبي  الحــراك  تخللــت  انتهــاكات  فــي 

والتظاهرات.
وبحث رئيس المجلس االنتقالي عبدالفتاح 
البرهان، مع النائب العام تعديل قانون جهاز 
األمن، واإلفراج عن المعتقلين السياسيين.

الخرطوم - وكاالت

رام اهلل - وكاالت

من تظاهرات الخرطوم

باريس - أ ف ب دبي - العربية نتدبي - العربية.نت

تجــدد التوتــر فــي باريــس فــي الســبت 
الحتجاجــات  والعشــرين  الثالــث 
يواصلــون  الذيــن  الصفــراء”  “الســترات 
تحركهــم منذ 5 اشــهر، وذلك قبل بضعة 
للرئيــس  المرتقبــة  الــردود  مــن  أيــام 

ايمانويل ماكرون على هذه األزمة.
حريــق  عليــه  طغــى  أســبوع  فبعــد 
الرئيــس  ودفــع  نوتــردام  كاتدرائيــة 
إعــان  موعــد  إرجــاء  إلــى  الفرنســي 
اصاحاتــه فــي ضــوء “النقــاش الوطني 
الكبيــر”، شــكل يــوم التعبئة هــذا “إنذارا” 
جديــدا لرئيــس الدولــة الذي ســيتحدث 

الخميس.
عــدد  أن  الداخليــة  وزارة  وأفــادت 
المتظاهريــن تراجــع في مختلــف انحاء 
البــاد بحيــث بلــغ 27 الفــا و900 مقابــل 
31 الفا و100 االســبوع الفائت، لكنه كاد 
يبلــغ الضعف فــي العاصمة )9 اآلف(. أما 
“الســترات الصفــراء” فاحصــوا اكثــر من 

100 ألف متظاهر في فرنسا.

بعيــد  األولــى  المواجهــات  واندلعــت 
قــرب  العاصمــة  وســط  فــي  الظهــر 
ســاحة الباســتيل ثــم في محيط ســاحة 
الســاحة  أنحــاء  وغطــت  الجمهوريــة. 
ســحابة مــن الغاز المســيل للدمــوع فيما 
كان المتظاهــرون يرشــقون قوات األمن 

بالحجارة ومقذوفات أخرى. 
متظاهريــن  اطــاق  مــع  التوتــر  وازداد 
هتافــات “انتحــروا، انتحــروا” مخاطبين 
قــوات األمــن، علمــا بأن الشــرطة تشــهد 

موجة انتحارات غير مسبوقة.
ونشــرت الســلطات نحو 60 ألف شرطي 
ودركي في الباد خشية تكرار ما حصل 
في 16 مارس في جادة الشانزليزي وما 

شهدته من تخريب. 
كريســتوف  الداخليــة  وزيــر  وقــال 
كاســتانير “رغــم نيــة بعــض المتظاهرين 
التحطيــم مجــددا )...( فــان عمــل قــوات 
األمــن ومهنيتها اتاحا حماية الممتلكات 

واألفراد”.

اعترفت ميليشيا الحوثي االنقابية، أمس 
السبت، بوفاة وزير الداخلية في حكومتها 
االنقابيــة، اللواء عبدالحكيم الماوري، في 

أحد مستشفيات لبنان.
ويعتقــد أن وزيــر داخليــة الحوثييــن، عبــد 
غــارة  فــي  أصيــب  قــد  المــاوري،  الحكيــم 
جويــة لتحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن 
خال وقت ســابق، وجرى نقله بســرية إلى 
لبنــان عبــر طائــرات األمــم المتحــدة، وفقــا 

لمصادر مقربة من الحوثيين.
وبعث رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي 
األعلــى للحوثييــن، مهــدي المشــاط، برقية 
عــزاء في وفــاة وزير الداخليــة اللواء عبد 
الحكيــم أحمــد الماوري أثنــاء تلقيه العاج 

في إحدى المستشفيات بجمهورية لبنان.
وقــال المشــاط فــي برقيــة نشــرتها وكالــة 
األنبــاء الخاضعــة لهــم، إنهــم خســروا أحــد 
أبرز قياداتهم األمنية الذين كانوا لهم دورا 

في مواجهة الجيش اليمني.
وكانــت مصــادر كشــفت فــي وقــت ســابق، 

عــن أن وزير داخلية االنقابيين كان ضمن 
قــادة حوثيين تم اســتهدافهم بغارة جوية 
للتحالــف فــي القصــر الرئاســي بالعاصمــة 
صنعــاء فــي مايــو الماضــي، رغــم التعتيــم 

واإلنكار الحوثي حينها.
ويأتــي وفــاة المــاوري، بعــد نحــو شــهرين 
مــن وفــاة القيــادي الحوثــي بــارز ابراهيــم 

الشامي بجلطة دماغية.
والمــاوري مــن القيــادات األمنيــة المواليــة 
لميليشــيات الحوثــي، وتــم تعيينــه وزيــرا 
للداخليــة نهايــة العــام 2017، وكان له دور 
كبيــر فــي تمكيــن الحوثييــن مــن المرافــق 

األمنية ومنحهم الرتب العسكرية.

قــال وزيــر االســتخبارات اإليرانــي، محمود 
علــوي إن وزارتــه رصدت شــبكة مؤلفة من 
290 جاسوســًا يعملــون لصالــح المخابــرات 
المركزيــة األميركية وآخرين يعملون لجهاز 

االستخبارات البريطاني.
وأكــد علــوي خــال كلمــة ألقاها قبــل خطبة 
أجهــزة  أن  طهــران،  فــي  الجمعــة  صــاة 
خــال  نجحــت  اإليرانيــة  االســتخبارات 
العــام الماضــي فــي الكشــف عــن العشــرات 
مــن الجواســيس، فــي مواقــع حساســة في 

الدولة.
إلــى  اإليرانــي  االســتخبارات  وزيــر  وأشــار 
تقريــر حــول عمــاء لصالــح االســتخبارات 
األميركيــة نشــره موقــع “ياهــو نيــوز” قبــل 
حوالــي 6 أشــهر، والــذي ذكــر أن معلومــات 
حوالــي 30 مــن هــؤالء العمــاء تــم رصدها 
مــن  إيــران  اســتخبارات  أجهــزة  قبــل  مــن 
خــال اختــراق مراســاتهم بخدمــة غوغــل 

للرسائل.
وادعى علوي أن تحديد هؤالء الجواسيس 

أدى إلــى “تعطــل اتصــال وكالــة المخابــرات 
المركزيــة مــع مصادرهــا، إلــى درجــة أنهــم 
شــكلوا لجنــة الهزيمــة فــي أميــركا”، حســب 

تعبيره.
مــا  حــول  تفاصيــل  أي  علــوي  يقــدم  ولــم 
وصفها بـ “المعركة االستخباراتية الملحمية 

مع وكالة المخابرات المركزية”.
“تــم  اإليرانــي:  االســتخبارات  وزيــر  وتابــع 
توجيــه ضربة مماثلــة لجهاز االســتخبارات 
تســلل  عــن  تحــدث  كمــا   ”.MI6 البريطانــي 
الحكومــة  فــي  إيرانــي  اســتخباراتي 
اإلســرائيلية، مضيفــا أن هذه العاقة أثارت 

غضب النظام هناك.
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بيروت - رويترز

بيروت - أ ف ب

ذكــرت وســائل إعــام رســمية ســورية 
أن رئيــس النظــام بشــار األســد التقــى 
أقــوى  روســيا  مــن  كبــارا  مســؤولين 
حلفاء دمشق لمناقشة الجولة القادمة 
من محادثات السام واستئجار ميناء 
البلديــن.  بيــن  والتجــارة  طرطــوس 
الروســية  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
أمــس  مســاء  مــن  متأخــر  وقــت  فــي 
مبعــوث  التقــى  األســد  إن  الجمعــة 

روســيا الخــاص إلى ســوريا، ألكســندر 
الخارجيــة  وزيــر  ونائــب  الفرنتييــف، 
الروســي ســيرغي فيرشــينين وعــددًا 
الدفــاع  بــوزارة  المســؤولين  مــن 

الروسية.
عــن  لألنبــاء  تــاس  وكالــة  ونقلــت 
بوريســوف قولــه إن مــن المنتظــر أن 
عقــدا  أســبوع  خــال  روســيا  توقــع 
الستئجار ميناء طرطوس من سوريا.

تنظيــم  تبناهــا  هجمــات  أوقعــت 
خــال  ســوريا  وســط  فــي  داعــش 
الســاعات الـــ48 األخيــرة، 25 قتيــاً 
النظــام  قــوات  مــن  األقــل  علــى 
والمســلحين المواليــن لهــا، وفــق مــا 
لحقــوق  الســوري  المرصــد  أحصــى 

اإلنسان، أمس السبت.
رامــي  المرصــد  مديــر  وقــال 
قــوات  مــن   35 “قتــل  عبدالرحمــن 
لهــا،  المواليــن  والمســلحين  النظــام 
جــراء  كبــار،  ضبــاط  أربعــة  بينهــم 

ريــف  فــي  التنظيــم  هجمــات شــنها 
الباديــة  فــي  الشــرقي”  حمــص 

السورية.
حســابات  عبــر  “داعــش”  وتبنــى 
جهاديــة هذه الهجمــات على تطبيق 
تلغرام ليل الجمعة السبت في بادية 

حمص.
الــذي  “األكبــر”،  الهجــوم  ويعــد هــذا 
قــوات  إعــان  منــذ  التنظيــم  يشــنه 
ســوريا الديمقراطيــة القضــاء التــام 

على “الخافة”.

األسد يؤجر ميناء طرطوس لروسيا

35 قتياًل من قوات النظام السوري

أفاد مصدر قضائي، أمس السبت، أن النيابة العامة  «
في السودان فتحت بالغين ضد الرئيس المعزول، 

عمر البشير، بتهم غسل أموال وحيازة مبالغ 
ضخمة.

وأوضح المصدر لوكالة رويترز أن وكيل النيابة األعلى  «
المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد 

أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجال 
تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

كما ذكر أن النيابة ستقوم باستجواب البشير  «
الموجود داخل سجن كوبر وأن هناك إجراءات 

قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق 
المتهمين بالفساد.

وكان البشير نقل مساء الثالثاء إلى سجن كوبر في  «
مدينة بحري بالخرطوم، بحسب ما نقلت مراسلة 

العربية عن مصادر أمنية.

كما ذكرت وكالة “رويترز”، نقاًل عن مصدرين من  «

عائلة البشير، أنه ُنقل إلى سجن كوبر في العاصمة 
السودانية في ساعة متأخرة من مساء الثالثاء. وقال 

مصدر في السجن إن البشير محتجز في حبس 
انفرادي تحت حراسة مشددة.

وأوضح المصدران من العائلة أنه كان محتجزاً  «
تحت الحراسة المشددة، منذ أن عزله الجيش يوم 

الخميس الماضي في المقر الرئاسي الموجود داخل 
المجمع الذي يشمل أيضًا وزارة الدفاع.

البشير متهم بغسيل األموال وحيازة مبالغ ضخمة

طرابلس - وكاالت وكاالت - بغداد

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن معارك عنيفة للغاية تدور على محاور بالعاصمة طرابلس، 
وخاصة محور الكسارات بالعزيزية.

وقــال فــي اإليجــاز الصحافــي، أمــس الســبت، 
إن قــوات حكومــة الوفاق فــي طرابلس تعتمد 
علــى إمــدادات مــن عناصــر القاعــدة وداعــش 

والمرتزقة.
الوفــاق  حكومــة  قــوات  أن  المســماري  وذكــر 
تحــاول اختراق قوات الجيــش الوطني بكافة 
الطرق، وشدد على أن طيران الجيش الوطني 

الليبي يقدم كل اإلسناد للعمليات البرية.
شــنت  الوفــاق  حكومــة  قــوات  أن  وكشــف 
بالطائــرات  الســبت،  للغايــة،  عنيفــة  هجمــات 
والصواريخ، منها 5 غارات على أهداف مدنية 
فــي طرابلــس. وأعــاد التأكيــد علــى أن هــدف 
حملة الجيش الليبي نحو طرابلس هو القضاء 

على اإلرهابيين.
وأوضح أن كافة معسكرات الجيش والشرطة 
فــي طرابلــس ال يوجــد بها حاليا ســوى عناصر 
مــن اإلرهابييــن والمرتزقة، وذلك بعد ســيطرة 

اإلخــوان والقاعــدة علــى مفاصــل الدولــة بعــد 
.2011

وأضــاف أن الهــدف مــن عمليــة “الكرامــة” هــو 
تحقيــق مطالــب الشــعب بجيــش وشــرطة من 

الليبيين.

إلــى ذلك أعلنت الخارجيــة األميركية أن وزير 
الخارجيــة مايــك بومبيــو ونظيــره البريطانــي 
بمواصلــة  التزامهمــا  أكــدا  هانــت  جيريمــي 
الجهــود لتجميــد الوضــع الحالــي علــى األرض 

والعودة إلى العملية السياسية” في ليبيا.

أكــد رؤســاء برلمانــات، دول جــوار العــراق، خالل اجتماعهم في بغداد، أمس الســبت، دعم اســتقرار العــراق والحفاظ على وحدة 
أراضيه ووحدة نسيجه االجتماعي.

واعتبــر المجتمعــون أن االنتصــار الذي حققه 
العــراق على تنظيم داعش بات يمثل أرضيًة 
مشــتركًة لكلِّ شــعوب المنطقــة، لبدء صفحة 
جديــدة من التعاون والبنــاء، مؤكدين أهمية 
بــكل  التطــرف  ومحاربــة  االعتــدال  دعــم 

أشكاله.
وعقدت القمة تحت شعار “العراق... استقرار 
وتنميــة”، وحضرهــا رئيــس مجلــس الشــورى 
الســعودي، ورئيــس مجلــس األمــة الكويتــي، 
ورئيســا  الســوري  الشــعب  مجلــس  ورئيــس 
البرلمانيــن األردنــي والتركــي، فيمــا أوفــدت 
إيــران النائــب عــاء الديــن بروجــردي ممثــا 
لرئيس مجلس الشورى الذي اعتذر عن عدم 

المشاركة.
وخال القمة التي لم تتجاوز 3 ساعات، ألقى 
رئيــس البرلمــان العراقــي محمــد الحلبوســي 
وممثلــو الــدول الســت كلمات دعــوا فيها إلى 

استقرار العراق وإعادة بنائه من أجل إنعاش 
اقتصــاد ثانــي دولة منتجة للنفــط في أوبك، 

بعدما أنهكتها أربعة عقود من الحروب.
رؤســاء  أجمــع  الختامــي،  البيــان  وفــي 
البرلمانــات والمجالس التمثيليــة لدول جوار 

العراق على أن “اســتقرار العراق ضروري في 
استقرار المنطقة”.

وأكــد المجتمعــون أيضــا “دعــم عمليــة البنــاء 
وتشــجيع  العــراق،  فــي  والتنميــة  واإلعمــار 

فرص االستثمار فيه بمختلف المجاالت”.

قوات تابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في درنة جانب من اجتماع برلمانات دول جوار العراق الذي استضافته بغداد أمس 

للوفــاق و”داعــش”  القاعــدة  مــن  إمــدادات  المســماري:  رؤســاء برلمانات دول جوار العراق يدعمــون وحدة أراضيه
معارك عنيفة في طرابلس صفحة جديدة من التعاون



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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ظواهر ال عالقة لها بالدين
شــهر رمضان على األبواب، ومعه ســتطفو الكثير من المظاهر الســلبية التي لألســف تقترن منذ 
عقود بممارسات لفئات وشرائح ومؤسسات ال عالقة لها بالدين الذي يفترض أن يكون منطقه 
العبــادة والتســامح والســالم والمحبــة ونبــذ الضوضــاء واإلزعــاج وتعكيــر صفــو حيــاة النــاس، 
بممارســات تتناقض مع مضمون هذا الشــهر، أول هذه المظاهر، إطالق مكبرات الصوت طوال 
النهــار والليــل بحدهــا األعلــى الــذي يتعارض مع مــا فرضته وزارة العدل والشــؤون اإلســالمية 
واألوقاف، في واحدة من أبرز تحديات البعض من أولئك الذين يفرضون منطقهم على المنطق 
العقالنــي الــذي َيفتــرض أن يكون شــهر رمضان أكثر شــهور الســنة إنتاجــًا ألنه مقتــرن بالعبادة 
والعبادة تحض على العمل، لكن ما نراه ونشــهده خالل هذا الشــهر عكس الشــهور الســابقة من 
الســنة كمــا هو الواقع المتمثل بالكســل والخمــول والتأخر والغياب عن العمــل وتأجيل األعمال 
وترحيلهــا لمــا بعــد هــذا الشــهر ألن أغلب الموظفين والمســؤولين إمــا بإجازة أو أنهــم متغيبون 

بسبب سهرهم وبعضهم بحجة مضحكة هي كثرة العبادة!
بحرفيــة  يقولــون  المســؤولين،  وبعــض  والعامليــن  الموظفيــن  بعــض  بالطبــع،  الجميــع  ليــس 
لمراجعيهــم: آســف بعــد رمضــان ســوف نبــت فــي األمــر، وبعضهــم يبــرر تأخــر المعاملة بســبب 
رمضان، والبعض يرمي على رمضان نســيانه وهناك قائمة تســاق بســبب رمضان وكأن رمضان 
فرصــة للهــروب مــن مســؤولية أداء الوظيفة التي هي فــي مضمونها توازي العبــادة، إن خدمة 

الناس وتيســير شــؤونهم وحل مشــاكلهم وتخليص معامالتهم في ذاتها عبادة، وال أفهم بعض 
المســلمين عندمــا يتخلــون عــن مهامهم ويعطلــون مصالح النــاس، بينما يعكفــون بالوقت ذاته 
علــى تأديــة عبادتهــم؟ بــل ويزيد البعض عليها فــي رمضان أضعاف العبادات التي تكاد تشــمل 

اليوم بطوله وبالوقت ذاته يتقاعس عن حل مشكلة مواطن وتخليص معاملة.
أمــا ظاهــرة مكبــرات الصوت ببعض المســاجد فحدث وال حرج، بعضهــم ينقل الصالة كاملة مع 
الخطبة، بل ويعقد الدروس الدينية على الهواء وعبر هذه المكبرات، هذه الظاهرة لها جذورها 
منــذ عقــود طويلــة وحــان الوقــت لمعالجتهــا مثلمــا فعلت بعــض الدول ومنهــا المملكــة العربية 

السعودية الشقيقة.
لقــد ابتلينــا حقيقــة بعادات ســلبية قاتلة تكاد تجعــل مجتمعاتنا اإلســالمية مجتمعات متخلفة 
عرضــة لســخرية المجتمعــات العصريــة بســبب هــذه الممارســات الشــاذة البعيدة عن التســامح 
والمظاهــر الدينيــة ومضاعفــة العطــاء واإلنتاج، عكس مظاهر الكســل والتقاعــس، حان الوقت 
لحملة توعوية وتثقيفية لفهم حقيقة العبادة وفصلها عن هذه المظاهر الســلبية التي نتوارثها 

سنة بعد أخرى؟
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العقوبات البديلة... 
فلسفة متميزة في 

اإلصالح والتأهيل
المجتمــع البحرينــي معروف عنه أنه مجتمع الفضيلة والخير والوئام، وأرضنا 
آمنــة مســتقرة تســودها روح المحبــة واإلخــاء والــود والتــآزر، ويأتــي توجيــه 
ســيدي جاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة عاهــل البالد المفــدى حفظه 
هللا ورعــاه )بإتاحــة المجــال للتطبيــق الفعال ألحــكام القانون بشــأن العقوبات 
والتدابيــر البديلــة، وتوفيــر البرامــج التأهيليــة التــي تتناســب مــع الظــروف 
الشــخصية للمحكــوم عليهــم الذيــن يتوخــى إصالحهــم مــن خــالل تفاعلهــم 
اإليجابــي مــع محيطهــم المجتمعي( دليال علــى اتباع البحرين بقيــادة جاللته 
أيده هللا فلسفة متميزة في اإلصالح والتأهيل ومنهجا إلعادة دمج المحكوم 

عليهم في المجتمع والمشاركة الفعالة في البناء والتنمية.
إن عبيــر التســامح والطيبــة البحرينيــة يمتــد إلــى الســجون، ومركــز اإلصالح 
والتأهيــل بــوزارة الداخليــة يقــوم بجهــود كبيــرة مــن أجــل توفير أرقى ســبل 
الرفاهيــة والراحــة للنزالء وذلك لما لألمر من تأثير واضح ومؤثر في حياتهم 
االجتماعيــة بعــد الخــروج واالندمــاج فــي المجتمــع، ويأتــي التوجيــه الملكي 
تعبيــرا عــن الــروح االجتماعيــة الواحــدة والمحبــة وغــرس القيــم األخالقيــة 
الحميــدة والمحافظــة علــى اســتقرار المجتمع وتالحمه، الســيما أن الســجناء 

وكما قال معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
)جــزء مــن أي مجتمــع ويتطلــب األمر إعــادة تأهليهم والتعايــش مع محيطهم 
وزرع األمل الجديد في نفوسهم وبذل العناية والمساندة في تقويم سلوكهم، 
وهــذه هــي الغايــة اإلصالحيــة األســمى التــي أرادها جاللــة الملــك حفظه هللا 
مــن العقوبــات البديلــة التــي تســاعد علــى الحــد مــن الجريمــة وتنميــة حــس 

المسؤولية”.
إن العقوبــات البديلــة إضافــة إلــى ســجل البحرين الناصع في حقوق اإلنســان 
وكمــا قــال المحامــي فريد غازي )مشــروع العقوبات البديلة مشــروع رائد في 
مجــال اإلصــالح ويراعــي الظــروف االجتماعيــة للمحكوميــن ومعيــاره مقدار 
بساطة وجسامة الجريمة، وصاحب الجريمة الجسيمة لن يتمتع بهذه الحقوق 
في االســتبدال، أما بالنســبة للجرائم البســيطة يمكن أن يكون االستبدال حال 

لمشاكل كثيرة من شأنها أن تصلح المتهم وتعيد دمجه في المجتمع(.

لذلك علينا أن نكون  جميعا طرفا أساسيا في هذا المشروع والتوجه  «
الملكي وشركاء حقيقيين في المنفعة العامة واإلصالح والتأهيل.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ال يمكن ألي مجتمع أن ينعم بالسالم واالستقرار وحوله وفيه ومنه أبواق تنفخ ليال 
ونهارا في عالم اإلنترنت والتطبيقات وبرامج التواصل، ال هدف لها سوى إظهار ما 
فــي دواخلهــا من شــرور ونوايــا خبيثة لإلضــرار بالوطن والناس... منهــم الطائفيون 

ومنهم العدائيون ومنهم مثيرو التأجيج والفتن وهؤالء كلهم أعداء لألوطان.
الســلم االجتماعــي فــي زمــن كهــذا الزمــن الذي نعيشــه هــو المطلــب الرئيــس للكثير 
مــن الــدول التي تريد أن تحمي نســيجها الوطني، وقد اهتم صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه بالتأكيد 
علــى أن يعمــل الجميــع، في اإلعــالم وفي أنشــطة المجتمع وفي البرامــج اإلعالمية 
بتعدداتها ومنها وســائل التواصل االجتماعي لتقديم ما ينفع الوطن وحماية الســلم 
االجتماعــي، واللقــاء الــذي جــرى في األســبوع الماضي بين ســموه وصاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الوزراء، كان واضًحا من ناحيــة التصدي لكل فعل مرفوض يضرب 
ســالمة وأمــن المجتمع باســتخدام وســائل التواصل أو اإلعــالم اإللكتروني ألهداف 

ال خير فيها.
وقرأنــا مــا جــاء في اللقاء بين “األميرين” من تأكيد علــى “أن التطورات والتحديات 
تتطلب صيانة الوحدة الوطنية ودعمها والحذر من بعض الممارسات التي تستهدف 
التأثيــر علــى مرتكــزات التعدديــة والتكامــل بالمجتمــع البحرينــي، وأن الحكومة لن 
تتــردد فــي اتخــاذ كل اإلجــراءات التــي تضمــن الحفــاظ على الســلم األهلــي ووقف 
أيــة أعمــال تســعى إلى ســوء اســتغالل أفــق الحرية المتســع لبث الكراهيــة وتحوير 

الحقائق بشكل يستهدف التأثير على النسيج المجتمعي المترابط”.

إن حجم ما يصل إلى الناس من مقاطع متلفزة وروابط إلكترونية ونصوص  «
سواء في تطبيق “الواتس أب” أو برامج التواصل كالفيس بوك وتويتر 

واالنستغرام وغيرها، كبير إلى درجة أن فيه “سرعة مذهلة ال يمكن وقفها إال 
بالوعي”، وأن يكون المتلقي على قدر كبير من المسؤولية في التلقي واإلرسال، 

ونحن مع ما تتخذه الحكومة من إجراءات قانونية لردع أصحاب الدعوات 
التحريضية ومثيري الكراهية ومهددي السلم األهلي، فال يمكن القبول باإلساءة 

إلى حقوق اآلخرين والنيل من المؤسسات تحت عنوان “حرية الرأي”، فهذه 
الحرية كفلها الدستور، إال أن تجاوزها يلزم تطبيق القانون على المتجاوزين.

“خليفة بن سلمان” يحمي السلم االجتماعي

عادل عيسى المرزوق

منذ أســابيع قليلة أعلن أمير دولة الكويت الشــقيقة إنشــاء مركز الكويت 
لالبتكار الوطني الحتضان أفكار ومبادرات الشباب وتحويلها إلى مشاريع 
حقيقية تعمل في مســار واحد لالرتقاء باالقتصاد الوطني وهو أمر ليس 
غريبا على دولة مثل الكويت الشــقيقة التي تهتم بشــكل مباشــر بالتعليم 
والبحــث العلمــي وهــو مــا نلمســه مــن حولنا مــع وجــود الطلبــة الكويتيين 

المبتعثين إلى الخارج وإلى جميع التخصصات دون استثناء.
المغايــر فــي هــذا الخبــر دونــا عــن غيــره االهتمــام الحقيقــي باالبتــكار عن 
طريق إنشاء هذا المركز الذي يعد خطوة حقيقية نحو الجديد من العلوم 
والتركيــز علــى مــا هــو خــارج الصنــدوق فــي المقــام األول، وال أفضــل من 
ذلــك الشــعور خصوصا لــكل من يعي أهميــة االبتكار مــن المتخصصين أو 
الدارسين له فعلم االبتكار أصبح عالمة فارقة في نمو الدول التي تبحث 
عن التميز واالستمرارية وبناء اقتصاد حقيقي يعتمد على موارد مختلفة.

ومضة:
الجميــع يلمــس اهتمامــا حقيقيا باالبتكار والســعي إليه والدليــل هو إفراد 
عــدد مــن المســابقات المتخصصــة فــي مجــاالت مختلفــة تحــث الباحثين 
والمشــتركين علــى إيجاد أفــكار مبتكرة لتحويلها إلــى واقع ملموس، ذلك 
أن هذا العلم يتوغل بطريقة مباشــرة وأساســية في جميع مناحي الحياة 
دون اســتثناء، والجديــر حاليــا بالطــرح هــو اســتجاباتنا الحقيقية كمملكة 
واهتمامنــا الفعلــي بعلــم كهــذا مــن الممكــن أن يحــدث عالمــات فارقة في 

المستقبل القريب والبعيد.
فهل نسعد قريبا بإقامة مجلس وطني لعلوم االبتكار يساهم ويعزز  «

خطط التنمية للمملكة، كما تخضع له جميع إدارات االبتكار التي من 
المفترض أن تنشأ في جميع مؤسسات ووزارات المملكة على وجه 
السرعة؟ إن صح تخيلي وأملي فسنشهد ثورة حقيقية في العمل 

اإلداري مع إبداعات مختلفة وخطط عمل مدروسة معمقة ومتصلة 
ببعضها البعض تساهم في إنشاء أرضية خصبة القتصاد ال محدود 

لمئة عام قادمة بإذن هللا تعالى.

مجلس وطني لعلوم االبتكار

سمر األبيوكي

كاتدرائية نوتردام... 
دروس وعبر

تابــع الجميــع الحريــق الهائــل الــذي اندلع في كنيســة نوتردام الفرنســية األســبوع الماضي، هذا 
المعلــم التاريخــي والحضــاري الــذي يعود تاريخه إلــى 850 عاًما، ويزوره فــي كل عام أكثر من 
13 مليــون ســائح مــن مختلــف دول العالــم، وتم إدراجه على الئحة اليونســكو للتــراث العالمي 
في 1991م، واستغرق بناؤه أكثر من 100 عام. األمر الذي لفت نظري في أعقاب هذا الحادث 
سرعة تجاوب الفرنسيين من أصحاب الثروات، ومالك العالمات التجارية الفاخرة، والشركات 
التجاريــة والنفطّيــة الضخمــة، ومبادرتهــم بالتبــرع ضمن حملة تهــدف إلى إنقاذ هــذه األيقونة 
التــي ُتعتبــر رمــًزا للتراث والوحدة الفرنســية، والمذهل أن مجموع التبرعــات بلغ خالل يومين 
فقــط 450 مليــون يــورو!  مــن جانــب آخر وعــد الرئيس الفرنســي بإعــادة بنــاء الكاتدرائّية في 
أقرب وقت بما لن يتجاوز 5 سنوات على األكثر، موضحًا أنه سيطلق حملة دولية لجمع المزيد 
من التبرعات من كل دول العالم، كما لفتت نظري أيضًا سرعة االستجابة، األمر الذي ُيمّثل دون 
أدنى شــك قمة الوطنية والوالء. نعم.. هذه المحنة أســفرت عن دروس يجب أن نســتفيد منها، 
فعند المحن تتضح المعادن وتبرز المحّبة الحقيقية للوطن. في مجتمعاتنا الشرقية، ومع بالغ 
االحتــرام، ال نلمــس مثــل هذه المبادرات من العديد من مؤسســاتنا الخاصة من بنوك وشــركات 
ورجــال أعمــال وغيرهــم مــن الميســورين الذين نجدهم فــي الغالب يتلكؤون فــي اإلقبال على 
التبّرع وتقديم الدعم والمساندة لّرد جميل هذا الوطن الذي يأكلون من خيراته. لهذا، فإن على 
الحكومــة الرشــيدة النظــر في كيفيــة تفعيل توجهاتهــا لتنويع مصادر الدخل ودعــم ميزانياتها 
مــن خــالل فــرض ضرائب أو رســوم ســنوية على أرباح هذه المؤسســات، فقانــون مثل هذا، إن 

لــم أكــن مخطئــًا، كان مفروضــًا فــي ثمانينــات القــرن الماضــي على البنــوك المحليــة واألجنبية، 
ولكنــه لألســف لــم يكن مفعاًل.  وعلى ســبيل المثــال ال الحصر، فإن هيئة الثقافــة واآلثار ممثلة 
مع رئيســتها الشــيخة مي آل خليفة تبذل جهودًا مضنية وملحوظة للنهوض بالحركة الثقافية 
فــي المملكــة، والــكل شــاهد علــى مــا تقوم بــه هــذه الشــخصّية الوطنّيــة المخلصة، لكنهــا تبقى 
فــي النهايــة جهــودا بحاجة للكثير من الدعم المادي كي تتناســب والوجــه الراقي للمملكة، لكن 
نظــًرا لمحدوديــة الميزانية المخصصة للهيئة، نجد هذه الســيّدة الراقّية تقوم بشــكل شــخصي 
بطرق أبواب البنوك والشركات والمؤسسات الخاصة والتجار لحّثهم على تقديم الدعم للهيئة. 
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه، إلى متى تظل الجهات المستحقة تشحذ دعم الشركات؟ ألم 

يحن الوقت بعد إللزام هذه الكيانات بالمبادرة لخدمة مجتمعها.
ينبغي على النواب المبادرة بالنظر في مسألة إصدار قانون بتخصيص نسبة سنوية من األرباح 
يتــم اســتخدامها مــن قبل جميع وزارات وهيئــات الدولة بطريقة منهجّية وبحســب األولويات 
خصوصا إذا ما أدركنا شح الميزانية في المؤسسات الحكومية، وفي المقابل، البد من التنظيم 
والشــفافّية فــي حــال تطبيــق ذلــك، فمن حق الجهــات المانحــة أن تعرف وترى قنــوات وأوجه 

اإلنفاق بصورة شهرية بهدف زرع الثّقة المفقودة لألسف الشديد. 

مجرد اقتراح... فهل تتفّقون معي بأهمّية طرح هذا المقترح في مجلس  «
النواب عوضًا عن إضاعة الوقت في مناقشة تقاطع جامع شيخان الذي هو بال 

شك من اختصاص المجلس البلدي على أكثر تقدير. والله من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com
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رغم الفوز المتواضع 
لسلة المنامة وخسارة 

االهلي في خليجية السلة إال انتا 
على ثقة بأن الفريقان قادران 
على تحقيق األهداف المرجوة 
بالظهور المشرف الذي يليق 

بسمعة ومكانة كرة السلة 
البحرينية. 

غاب عن ذهن اللجنة المنظمة 
لبطولة الخليج لألندية للسلة، 

تنظيم وتوفير المكان المثالي 
لإلعالميين، لدواٍع غير مقبولة، 

وأصبح اإلعالميين مشتتين في 
أرجاء الصالة ويؤدون دورهم 

بتذمر لما يحدث منذ أول يوم 
للبطولة.

أشــاد ممثــل جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل 
خليفة بالنتيجة المتميزة التي تحقق عبر الفرس القمرية على مضمار كمبتون ببريطانيا والحصول على المركز األول في السباق.

 وأعــرب ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة عن ارتياحــه بالنتيجة التي تحققت 
عبــر الفــرس القمريــة فــي الســباق، مشــيرًا 
ســموه إلــى أن هــذا الفــوز دافــع لمزيــد مــن 
حصــد االنجازات المشــرفة في المشــاركات 
الخارجيــة، مبينــًا ســموه أن الحصــول على 
الكبيــر  الدافــع  ســيعطينا  األول  المركــز 
أن  الســيما  االنجــازات  حصــد  لمواصلــة 
المشــاركة تعتبر ناجحة بكل المقاييس بعد 
الحصــول علــى المركز األول على الرغم من 
المنافســة القويــة التي شــهدها الســباق في 
ظــل تواجد نخبة مــن األفرس المتميزة من 

مختلف دول العالم.
 كمــا أشــاد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة بالجهــود البارزة التــي بذلها المدرب 
إعــداد  ســايمون كرســفورد وحرصــه علــى 
الفــرس بأفضــل صــورة للســباق، وجهــوده 

المتميــزة طــوال الفتــرة الســابقة، كما أشــاد 
وقيادتــه  أترينــي  أنــدرا  بالفــارس  ســموه 
الناجحــة للفــرس والحصــول علــى المركــز 

األول.

آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وقــدم   
خليفة جزيل الشكر والتقدير لكافة الطاقم 
المشــرف على الفرس وحرصهم على إعداد 
الفــرس القمريــة بأفضــل صــورة مــن أجــل 

الفــوز بالمركــز األول، متمنيــًا ســموه للفرس 
القمرية التوفيق في المشاركات القادمة.

علــى  الحصــول  القمريــة  الفــرس  وتمكــن   
المركــز األول علــى الرغم من أنها المشــاركة 
األولــى لهــا في الموســم متفوقــا على نخبة 
مــن األفرس مــن مختلف دول العالم، حيث 
كانــت القيادة الجيــدة للفارس أندرا أتريني 

أحد عوامل الفوز بالمركز األول.

نقــل األميــن العــام لالتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة أحمد يوســف تحيــات رئيس 
االتحــاد ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة لجميــع الدارســين 
المشــاركين فــي ورشــة اإلحصــاء الدوليــة التــي أقامهــا االتحــاد بالتعــاون مــع 
االتحــاد اآلســيوي لكــرة الســلة، مؤكــًدا أن هذه الــدورة تأتي في إطــار التطوير 
الــذي ينشــده ســمو رئيس االتحــاد، وأن اإلحصاء ُيعــد أحد العناصــر الهامة في 

لعبة كرة السلة وأحد األمور الهامة حالًيا في كل المباريات.

وأقيمت الدورة يوم أمس السبت بمشاركة 
البحرينــي  االتحــاد  ويهــدف  دارًســا،   14
لكــرة الســلة إلــى تهيئة صف ثانــي من فرق 
اإلحصــاء المحلية للقيام بعمليات اإلحصاء 
وكذلــك  المحليــة  المنافســات  كل  فــي 

تســتضيفها  التــي  الخارجيــة  البطــوالت 
مملكة البحرين، وهو ما يصب في توجهات 
االتحاد الدولي لكرة السلة في هذا الجانب، 

إذ يهدف إلى زيادة فرق اإلحصاء.
وأضاف يوسف “نحن سعداء للغاية بوجود 

هــذا العــدد من الدارســين في هــذه الدورة، 
وبالطبــع هنالــك اســتفادة كبيــرة فــي ظــل 
وجــود محاضــر خبيــر فــي أمــور اإلحصــاء 
بكرة الســلة وهو معــروف مولود، ونأمل أن 
تكون هنالك استفادة على أرض الواقع من 
جميع الدارســين وينعكس ذلك على تطوير 
العمــل اإلحصائــي الســاوي فــي المواســم 

المقبلة”.
مــن جانبــه أكــد المحاضــر معــروف مولــود 
المتطــورة  الــدول  مــن  باتــت  البحريــن  أن 
فــي مجــال اإلحصــاء بكرة الســلة؛ نظــًرا لما 
تقوم بــه لجنة اإلحصاء الحالية من تغطية 

لجميع المباريات، مشــيًرا إلى أن الهدف هو 
أن يصــل عــدد اإلحصائييــن فــي البحريــن 
 30 إلــى  الدوليــة  الرخصــة  ممــن يمتلكــون 

شخًصا بحلول العام 2021.
وأضــاف “نحــن اآلن فــي منتصــف الطريــق 
تقريًبا في هذا الصدد، والتطور السريع في 
كرة السلة حالًيا يجبرنا على مواكبة الوضع 
وعمل العديد من الدورات في هذا الجانب، 
ولذلــك نحــن نرغــب أن يكــون هنالــك عــدد 
مــن اإلحصائييــن يســتطيع تغطيــة جميــع 
مباريــات الدوريــات وصواًل للفئــات العمرية 

كذلك”.

الفرس حققت المركــز األول على مضمار كمبتــون ببريطانيا

الســلة لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  مــع  بالتعــاون  أقيمــت 
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اختتمت عصر اليوم الســبت 20 أبريل 2019 منافســات بطولة البحرين المفتوحة 
للجولف األولى للهواة، والتي أقيمت على مالعب النادي الملكي للجولف بمشاركة 

99 العبا، ونظمها االتحاد البحريني للجولف.

وشــهد اليوم الختامي للبطولة منافسات 
مثيــرة بيــن الاعبين الذيــن حققوا مراكز 
والتــي  األول،  اليــوم  خــال  متقدمــة 
مــن  كان  فيمــا  بينهــم  بالنديــة  اتســمت 
حتــى  البطــل  بهويــة  التنبــؤ  الصعوبــة 
بســبب  البطولــة؛  مــن  األخيــرة  المراحــل 
المســتوى الفنــي العالــي والمتقــارب بيــن 
مــن  العديــد  قدمــوا  الذيــن  الاعبيــن، 
اللمحــات الفنيــة المتقدمة التي ســاهمت 
في زيادة المنافسة من أجل تحقيق لقب 
البطولــة األولــى مــن نوعها على مســتوى 

المملكة على الماعب العشبية.
وســاهم اإلقبــال الكبير من قبــل الاعبين 
المشــاركين فــي نجاحها الباهــر والمتميز، 

والــذي ســوف يعــزز مــن إقامتهــا ســنوًيا 
اللعبــة  لمردودهــا اإليجابــي علــى تطــور 

وانتشارها في المملكة.
وبعــد نهايــة منافســات الجولــة الختامية 
أقيــم الحفــل النهائــي للبطولــة فــي صالة 
إذ  للجولــف،  الملكــي  بالنــادي  المجلــس 
بــدأ الحفــل بكلمــة اللــواء الركــن علــي بن 
صقــر النعيمــي رئيــس االتحــاد البحريني 
للجولــف والذي أشــاد فيها بدور الاعبين 
وأكــد  البطولــة  نجــاح  فــي  المشــاركين 
للجولــف  البحرينــي  االتحــاد  اســتمرارية 
إلقامــة هــذه البطولــة بشــكل ســنوي؛ لمــا 
لها من مميزات هامة ستساهم في تطور 
اللعبة خال الســنوات المقبلة، وكما شكر 

فــي معــرض كلمتــه الرعــاة الذيــن قدمــوا 
الدعــم للبطولــة وهم شــركة رضــا ألنظمة 
ومجموعــة  الباتينــي  الراعــي  النظافــة 
بلــو واتــر  الذهبــي وشــركة  الراعــي  بانــز 
للمقــاوالت  الظاعــن  وشــركة  لاســتثمار 

والتجارة.
كمــا شــكر اللجنــة المنظمــة للبطولــة على 
نجــاح  فــي  وجهودهــم  التنظيــم  حســن 
البطولــة وظهورهــا بالمســتوى التنظمــي 

واإلداري الباهر. 

بعدهــا تــم تســليم الجوائز علــى الاعبين 
الفائزيــن وأســفرت النتائــج علــى النحــو 
العــب  البطولــة  بــكأس  ظفــر  التالــي: 
الكــواري  علــي  األول  الوطنــي  منتخبنــا 
الــذي أكد من خال فــوزه طموحه الكبير 
للمنافســة مســتقبًا في بطوالت الجولف 

ذات المســتويات الفنيــة العاليــة، بظهوره 
مراحــل  طيلــة  متميــز  فنــي  بمســتوى 
البطولــة محققـًــا المركــز األول وحصولــه 

على كأس البطولة برصيد 144 نقطة.
وحل وصيًفا الاعب ســعود الشــريف من 
المملكة العربية السعودية الشقيقة وجمع 

الثالــث  المركــز  فــي  وجــاء  نقطــة،   148
الاعب الشاب فهد عبدهللا الحكم وجمع 
149 نقطــة، وكمــا حقــق الاعــب صالــح 
علــي مصبــاح المركــز الرابــع وجمــع 149 
نقطــة، فيمــا حل خامًســا الاعب ســلطان 
الحكم برصيد 149 نقطة، وسادًســا حقق 
برصيــد  النعيمــي  ذيــاب  محمــد  الاعــب 

150 نقطة. 
وبعــد طــرح نقــاط التكافــؤ فقــد فــاز فــي 
المركز األول الاعب ماكس ميلين محقًقا 
الثانــي  المركــز  فــي  وجــاء  نقطــة،   145
الاعب الســعودي أحمــد عبدالعزيز أحمد 
الاعــب  ثالًثــا  146 نقطــة، وحــل  وجمــع 

عبدهللا اليعقوب محقًقا 148 نقطة. 
وأمــا الجائزة الخاصة بالناشــئين فحققها 
الاعب الناشئ رونان سميث، إذ أضيفت 
بهدف تشــجيع الاعبين الناشــئين كدافع 

لهم لارتقاء بالمستوى الفني لديهم.

االتحاد البحريني للجولف

ختام النسخة األولى لبطولة البحرين المفتوحة للجولف للهواة

صورة جماعية مع الفائزين 

أكد أمين سر لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية محمد 
جناحــي أن اللجنــة المنظمــة لمهرجــان ناصــر بــن حمــد الرمضانــي الشــعبي تعكف على 

اإلعداد لفتح باب التسجيل للمهرجان.

وأكــد جناحي أن التســجيل فــي المهرجان 
ســيفتح خال أيام عبر الموقع اإللكتروني 
للجنة رياضات الموروث الشعبي، إذ سيتم 
اســتقبال طلبــات الراغبيــن بالمشــاركة في 
جميــع األلعــاب التــي يتضمنهــا المهرجــان 

إلكترونيا.
رياضــات  لجنــة  فــي  “نعتمــد  وأضــاف 
الموروث الشــعبي على تقليل استخدام 
الخضــراء  السياســة  وتنفيــذ  الــورق 
الملــك  بهــا ممثــل جالــة  التــي وجــه 
الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة”.
المنظمــة  اللجنــة  أن  إلــى  وأشــار جناحــي 
أضافــت لعبة الســجن إلى األلعــاب األخرى 
الدامــة،  وزوجــي(،  )فــردي  الكيــرم  وهــي 
الكــوت  “الدومنــة”،  الدومينــو  الشــطرنج، 
إلــى  إضافــة  الهانــد،  “بوســتة”،  سداســي 
كــرة  فــي  المتمثلــة  اإللكترونيــة  األلعــاب 

القدم “فيفا” وكرة السلة والببجي.
ونــوه أميــن ســر لجنــة رياضــات المــوروث 
تبذلهــا  التــي  الحثيثــة  بالجهــود  الشــعبي 
اســتعدادا  للمهرجــان؛  المنظمــة  اللجنــة 
إلطاق النســخة األولــى برعاية كريمة من 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وهو 
المهرجــان الرمضانــي األول من نوعه الذي 
يجمع األلعاب الشــعبية في إطار مسابقات 

رسمية.
 كما أشــاد جناحي بالدعــم الذي تحظى به 
لجنة رياضات الموروث الشــعبي من ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مؤكًدا أن 
هــذا الدعــم يعطــي حافــًزا لجميــع أعضــاء 
اللجنــة لتقديم مزيًدا مــن العمل في جميع 
األنشطة التي تشرف على تنظيمها اللجنة 
ســواء المــوروث البــري أو البحــري وحتــى 

األلعاب الشعبية.
اجتماعــات  تعقــد  اللجنــة  أن  وأوضــح 
مســتمرة؛ بهدف إظهار النسخة األولى من 
هــذا المهرجــان بتنظيــم عالــي المســتوى، 
مشيًرا إلى أن الموقع سيتم تجهيزه خال 
األيام المقبلة والذي سيكون كرنفاال عائلًيا 
لجميــع أفراد العائلة خال الشــهر الفضيل؛ 
لمــا يتضمنــه هــذا المهرجــان مــن فعاليــات 
المنتجــة  األســر  معــارض  مثــل  مصاحبــة 
ومنطقة مخصصة أللعاب األطفال، إضافة 

إلى مطاعم متنقلة.
يذكر أن مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني 
الرياضيــة  المدينــة  فــي  ســيقام  الشــعبي 
بالقرب من اســتاد البحرين الوطني ابتداء 
مــن األول من شــهر رمضــان وحتى 20 من 

الشهر ذاته.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

ــة وأحـــكـــامـــهـــا قــريــبــا ــي ــشــعــب ــاب ال ــ ــع ــ ــل األل ــي ــاص ــف ــن ت جـــنـــاحـــي: اإلعــــــان عـ

تسجيل إلكتروني للمشاركين في مهرجان ناصر بن حمد

محمد جناحي

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

الفرس القمرية

اجتماعات مستمرة 
إلظهار النسخة 

األولى بتنظيم عال 
ومتميز

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

يشارك الحكم الدولي لكرة الصاالت أسامة إدريس في إدارة مباريات 
نهائيــات كأس آســيا لكــرة الصــاالت تحت 20 عاما، والتي ســتقام في 

مدينة تبريز اإليرانية خالل الفترة 14 وحتى 22 يونيو المقبل.

لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  وكلــف 
للصــاالت  الدولــي  حكمنــا  القــدم 
فــي  للمشــاركة  إدريــس  أســامة 
التــي  البطولــة  مباريــات  إدارة 
تضــم 12 منتخبــا موزعيــن على 4 

مجموعات.
ويعتبــر أســامة إدريس من الحكام 
النخبــة  قائمــة  فــي  المعتمديــن 
للعــام  اآلســيوية لحــكام الصــاالت 
فــي  المشــاركة  لــه  وســبق   ،2019
المختلفــة  البطــوالت  مــن  العديــد 
علــى جميع األصعدة بالنســبة لكرة 

الصاالت. 
ويأتــي التكليــف اآلســيوي تأكيــدا 
لمــا تتميــز بــه الصافــرة البحرينية؛ 
بمختلــف  التحكيــم  وجــود  عبــر 
مجاالتــه في العديــد من البطوالت 
بذلــك  عاكســا  والقاريــة،  الدوليــة 
بهــا  يتمتــع  التــي  الكبيــرة  الثقــة 
الحــكام البحرينيون في األوســاط 
المختلفــة؛ نظيــر مــا يقدمونــه مــن 

إدارة مقتــدرة تعكــس رقي وتطور 
التحكيم البحريني. 

وإلى جانب الحكم أسامة إدريس، 
يشــارك 15 حكمــا آخــرا فــي إدارة 
إلــى  إضافــة  البطولــة،  منافســات 
للحــكام،  مقيميــن   3 مشــاركة 
ومدرب لياقة بدنية للحكام، عاوة 

على مراقبين اثنين للمباريات.

أسامة يدير كأس آسيا للصاالت

أسامة إدريس

المكتب اإلعالمي

المكتب اإلعالمي

البحريني علي 
الكواري بطًل 

والسعودي سعود 
الشريف وصيًفا



اســتطاع فريق واحة األطفال خطف لقب دوري ســماهيج لكرة القدم 2018 - 
2019 بعد تغّلبه على فريق ســكيما جرافيكس عن طريق الركالت الترجيحية، 

بعد تعادل الفريقين بنتيجة هدفين في الوقت األصلي من المباراة.

ســجــل هــدفــي واحـــة األطــفــال طاهر 
الــصــايــغ وإبـــراهـــيـــم الــدخــيــل وأحـــرز 
أبو  هدفي سكيما علي جعفر ومحمد 
الختامي  الــلــقــاء  نــصــيــب. وذلـــك فــي 
الــجــمــعــة الماضي  الـــذي جـــرى مــســاء 

الموافق 19 أبريل 2019. 
ــوز واحـــة  ــبـــاراة عـــن فــ ــمـ وأســـفـــرت الـ

بعد  وذلـــك  البطولة،  بــكــأس  األطــفــال 
انتهت  ــتــي  ال الــتــرجــيــحــيــة  ــركـــات  الـ
بنتيجة 5 مقابل 4 أهداف. حصل على 
جائزة أفضل العب في المباراة طاهر 
الصايغ الذي أعلن بتسديده آلخر ركلة 

ترجيحية عن فوز فريقه باللقب.  
ــام مــديــر الــريــاضــة  وفــــي الـــخـــتـــام، قــ

بتكريم  أحمد  فاضل  سماهيج  بنادي 
بــالــمــركــز األول  ــفــائــزيــن  ال الــفــريــقــيــن 
ــكــريــم الــحــاصــلــيــن على  والـــثـــانـــي وت
الـــجـــوائـــز الـــفـــرديـــة كــالــتــالــي: طــال 
جرافكس  سكيما  فريق  من  النواخذة 
“أفـــضـــل حـــــارس”، مــحــمــد الـــزيـــن من 
فـــريـــق ســكــيــمــا جــرافــيــكــس “أفــضــل 
العب”، علي فتيل من فريق المعتوق 

“هداف الدوري”. 
المنظمة  اللجنة  رئيس  قــام  ــدوره،  وبـ

الــدروع  بتسليم  المعتوق  حسن  علي 
لنادي سماهيج  والتقديرية  التذكارية 
ــي عــلــى تــعــاونــه  ــاضـ ــريـ ــثــقــافــي والـ ال
ودعــمــه فــي إنــجــاح الـــدوري، وأوصــل 
للبطولة:  والــداعــمــيــن  لــلــرعــاة  شــكــره 
فيش،  فرش  مطعم  الحايكي،  مصانع 
سكيما جرافيكس، الفركال للمأكوالت 
الشعبية، ريا للوالئم والشبكة لخدمات 
األفراح. صرح بذلك اإلعامي صادق 

أحمد.

“واحة األطفال” بطًل لدوري سماهيج
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تواصلت منافســات غرب آســيا لبناء األجسام واللياقة البدنية في نسختها الثالثة 
التي تستضيفها المملكة للمرة الثالثة على التوالي في الفترة من 18 وحتى 21 من 
شــهر أبريل الجاري بصالة الشــيخ عبدالعزيز بجامعة البحرين بالصخير بمشــاركة 

280 العبا في مختلف األوزان واألطوال.

الثاني والختامي  اليوم   وشهدت منافسات 
منافسات قوية بين الاعبين وحضور مميز 
الشخصيات،  وكبار  والضيوف  الجمهور  من 
حمد  بن  عبدهللا  الشيخ  سمو  حــرص  حيث 
الشرقي نائب رئيس االتحاد اآلسيوي لبناء 
األجسام واللياقة البدنية، حيث أعرب سموه 
عن سعادته لتواجده في بلده الثاني بمملكة 
بحسن  واعتزازه  فخره  عن  معربًا  البحرين، 
الضيافة واالستقبال، وأشاد عبدهللا بن حمد 
الذين  الاعبين  من  الكبير  بالعدد  الشرقي 
الثالثة التي  حرصوا بالمشاركة في النسخة 
تستضيفها المملكة وسط نجاح كبير تسجله 
كونها صاحبة الريادة والتميز نظرًا لما تقدمه 

القيادة الرشيدة بالمملكة الحبيبة.

باقامة  الثاني  اليوم  منافسات  وتواصلت   
فئة  وضمن  األجــســام،  بناء  فئات  مسابقات 
األول  ــمــركــز  ال ــرز  أحــ ســـم   168 الــكــاســيــك 
مــنــذر عــبــدالــعــزيــز مــن الــبــحــريــن، وفـــي فئة 
األول  المركز  أحرز  األجسام  بناء  الكاسيك 
البحريني محمد يوسف، في فئة الكاسيك 
األول  المركز  أحــرز  سم   175 األجسام  بناء 
الكاسيك  فئة  وفي  فؤاد،  محمد  البحريني 
األول  المركز  أحــرز  سم   180 األجسام  بناء 
بناء  الكاسيك  فئة  علي،  سهيل  االمــاراتــي 
األول  المركز  أحــرز  180 سم  فوق  األجسام 
لــقــب بطل  االمـــاراتـــي خليفة عــلــي، وحــقــق 
األبطال على فئات الكاسيك بناء األجسام 

اإلماراتي سهيل علي.

   في فئة الجونيور بناء األجسام أحرز المركز 
األول السوري مؤيد البداغ، فئة الماستر بناء 
 80 والــوزن  40 سنة  العمرية  للفئة  األجسام 
علي،   حسين  األول  المركز  أحــرز  كيلوغراما 
فئة الماسترز بناء األجسام للفئة العمرية 40 
سنة والوزن فوق 80 كيلوغرام أحرز المركز 
البحرين،  من  بخيت  إسماعيل  هشام  األول 
سنة   45 العمر  األجسام  بناء  الماسترز  فئة 
ــــوزن 80 كــيــلــوغــرام أحـــرز الــمــركــز األول  وال
علي حسن من البحرين، ، فئة الماسترز بناء 

األجسام الفئة العمرية 45 سنة والوزن فوق 
80 كيلوغراما أحرز المركز األول عبدالواحد 

العصفور من البحرين.
ــي مــنــافــســات بــنــاء األجـــســـام لــلــوزن 60   وفـ
كيلوغراما أحرز المركز األول االماراتي أيوب 
العمار، في منافسات فئة بناء األجسام لوزن 
65 كيلوغراما أحرز المركز األول الاعب سيد 

األجسام  بناء  فئة  البحرين،  من  هاشم  هادي 
علي  األول  المركز  أحرز  كيلوغراما   70 للوزن 
القصاب من البحرين، فئة بناء األجسام للوزن 
75 كيلوغراما أحرز المركز األول سيد نصرهللا 
80 كيلوغراما  بناء األجسام وزن  فئة  هاشم، 
أحرز المركز األول عبدهللا عادل من البحرين.

في  األول  المركز  البحرين  مملكة  وحققت   

مــســابــقــات الــفــيــزيــك، حــيــث حــصــد الــاعــبــون 
 8 ذهــب،   10( ملونة  ميدالية   25 البحرينيون 
لقب  البحرين  لتحقق  برونزيات(   7 فضيات، 

هذه الفئة.
 وحــقــق الـــاعـــب الــبــحــريــنــي خــالــد محمد 
بطاقة  ومنح  األبــطــال  بطل  لقب  السعيدي 

االحتراف الدولية.

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

منافسات قوية في بطولة غرب آسيا

من التتويج

من تتويج الفريق البطل

اللجنة اإلعلمية

أكد ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة الســلة، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة 
الخليجية التاسعة والثالثين لألندية التي يستضيفها نادي المنامة من 20 لغاية 27 أبريل الحالي، إن مملكة البحرين أصبحت قبلة 
لــكل الرياضييــن ووجهــة مفضلــة لــكل من يريد تنظيم بطولة ناجحة ومميــزة تكون جميع عناصر النجاح حاضــرة فيها لما تتمتع به 

مملكة البحرين من مميزات عالية في التنظيم وكوادر وطنية مؤهلة قادرة على اخراج البطوالت بحلة تنظيمية رائعة.

جاء ذلك خال افتتاح سموه للبطولة يوم 
أمس بصالة مدينة خليفة الرياضية.

ــقـــاء الــخــلــيــجــيــيــن  ورحـــــب ســـمـــوه بـــاألشـ
لهم  متمنيا  البطولة،  هذه  في  المشاركين 

طيب اإلقامة في بلدهم الثاني البحرين.
ــذه الــبــطــولــة تعد  ــأن هـ وأضــــاف ســمــوه بـ

فرصة طيبة لمزيد من التعارف والتواصل 
وترسيخا  تأكيدا  الخليجي،  الشباب  بين 
ــا يــجــمــعــنــا كــخــلــيــجــيــيــن مـــن قيم  ــكــل مـ ل

وتقاليد نعتز بها جميعا. 
وذكر أن نجاح تنظيم البطولة ال يقع على 
المنظمة فقط، بل مسؤولية  اللجنة  عاتق 

أجل  من  جميعا  مسئوليتنا  ألنها  مشتركة 
إخراج البطولة في صورة مشرفة. 

الــتــوفــيــق لجميع  وخــتــم ســمــوه مــتــمــنــيــًا 
الفرق المشاركة وخصوصًا فريقي المنامة 
واألهلي، وأن يصا للمباراة النهائية ليكون 

الختام بحرينيًا خالصًا باذن هللا تعالى.

حقق فريق المنامة بداية جيدة إثر فوزه على نظيره الســيب العماني بنتيجة )72/85( 
فــي افتتــاح  البطولــة الخليجيــة لألنديــة 39 لكــرة الســلة ضمــن منافســات المجموعــة 

الثانية والتي تستضيفها مملكة البحرين حتى 27 الجاري.

وجاءت نتائج األشواط األربعة كاآلتي )األول  
22/23،  الثالث  13/23، الثاني السيب  للمنامة 
السيب 15/26 ، الرابع المنامة 10/25(، وبذلك 
الــفــوز  هـــذا  مــن  نقطتين  أول  الــمــنــامــة  حــصــد 

والسيب نقطة واحدة.
ورغم الفوز اال ان الفريق ظهر بصورة متواضعة 
وخصوصا في الشوطين الثاني والثالث، فيما 

الفريق العماني قدم نفسه بصورة جيدة. 

وكان أفضل مسجلي المنامة ماجيك بـ 26 نقطة 
أفضل  لوسيز  كــان  فيما  نثطة،   24 تريكو  وتــاه 
مسجلي السيب بـ 31 نقطة وتاه ميلي 18 نقطة.

األهلي والعربي
فريق  الثاني  ممثلنا  الثانية، خرج  المباراة  في 
القطري  العربي  أمام  الخسارة  بنتيجة  األهلي 

)64/70(

وجاءت نتائج األشواط األربعة كاآلتي )األول 
 ،16/17 أيــضــًا  للعربي  الثاني   ،14/23 للعربي 
 .)12/15 للعربي  الرابع   ،15/22 لألهلي  الثالث 
واألهلي  نقطتين  العربي  رصيد  أصبح  وبذلك 
األهــلــي جونز  أفــضــل مسجلي  وكـــان  نــقــطــة. 
مارسيل بـ 25 نقطة وتاه وين 16 نقطة، فيما 
نقطة   18 بـــ  العربي  مسجلي  أبـــرز  كيفن  كــان 

وتاه سليمان عبدي 15 نقطة. 

الشارقة يهزم أحد
في المباراة األولى ولحساب المجموعة األولى، 

انتصر “حامل اللقب” فريق الشارقة اإلماراتي 
على نظيره أحد السعودي بنتيجة )75/94(.

وجاءت نتائج األشواط األربعة كاآلتي )األول 
الثالث   ،14/16 ألحــد  الثاني   ،17/22 للشارقة 
 .)20/29 للشارقة  أيضًا  الرابع   ،22/29 للشارقة 
من  نقطتين  أول  اللقب”  “حامل  حصد  وبذلك 

الفوز فيما نصيب أحد نقطة واحدة.
وكان أفضل مسجلي الشارقة محترفه تايلور 
بـ 28 نقطة وجاسم عبدهللا 19 نقطة، فيما كان 
 32 بـ  أحــد  مسجلي  أفضل  ريكتور  المحترف 

نقطة وتاه ناصر بوجاس 23 نقطة.

مباريات اليوم
تــقــام الــيــوم )األحـــد( ثــاثــة مــبــاريــات، المباراة 
الــثــانــيــة يلتقي  الــمــجــمــوعــة  األولــــى لــحــســاب 
ــي مـــع الــشــمــال  ــ ــارات ــاب األهـــلـــي دبـــي اإلمــ شــب
العربي  ثم  3 عصرًا،  الساعة  تمام  في  القطري 

 5 الساعة  عند  اإلمــاراتــي  والــشــارقــة  القطري 
المنافسات  وتختتم  األولــى  للمجموعة  عصرًا 
السعودي  أحد  مع  البحريني  األهلي  بمواجهة 
المجموعة  لحساب  مساًء   7 الساعة  تمام  في 

األولى أيضًا.

سمو الشيخ عيسى بن علي يفتتح خليجية األندية

ظهور و فوز متواضع للمنامة على السيب

البحرين الثاني  بلدهم  فــي  بــاألشــقــاء  ــب  رح ســمــوه 

“حامل اللقب” يهزم أحد واألهلي يخسر أمام العربي القطري

اتحاد السلة - المركز اإلعلمي

العبو البحرين يتربعون 
على عرش مسابقات 

الفيزيك ويواصلون 
التألق في بناء األجسام

سموه يعطي إشارة اإلذن بافتتاح البطولة سمو الشيخ عيسى بن علي في المقصورة الرئيسة
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تنطلــق اليــوم منافســات البطولــة اآلســيوية الثالثــة والعشــرين أللعــاب القــوى للرجــال 
والسيدات التي تستضيفها الدوحة، في الفترة من 21 حتى 24 أبريل الجاري، على ميدان 

ومضمار أستاد خليفة. 

على  منافساتها  تــقــام  الــتــي  البطولة  وتشهد 
مشاركة  مشاركة  ومسائية  صباحية  فترتين 
700 من نخبة الرياضيين اآلسيويين من نحو 
43 دولــة من قــارة آسيا تتنافس على تحقيق 
 21 خــال  مــن  منافسة   43 فــي  ميدالية   186
مسابقة للرجال و21 مسابقة للسيدات، إضافة 
للمرة  يقام  الــذي  المختلط  التتابع  سباق  إلــى 
األولــــى بــالــبــطــولــة اآلســيــويــة أللــعــاب الــقــوى، 
سباق  البطولة  برنامج  يتضمن  لــن  حين  فــي 

الماراثون 20 كلم وال سباق المشي 50 كلم. 
ويترأس بعثة مملكة البحرين في االستحقاق 
االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  اآلســيــوي 
البحريني أللعاب القوى محمد عبداللطيف بن 

جال. 
وتضم البعثة اإلدارية لمنتخبنا الوطني كا من 
المنتخبات  لجنة  رئيس  االإدارة  عضو مجلس 
محمد عبدالعزيز، عضو مجلس اإلدارة محمد 
ــم نــاصــر  ــن ســال ــ ــي ــ عــلــي عــبــدالــرحــيــم، واإلداري

ومشعل الذوادي. 
ويضم الجهاز الفني للمنتخب كا من المدربين 
بارتولوه  ميخنفيتش،  أنــدري  روبيو،  خوسيه 
اورالنــــــدو وجــيــورجــي كــيــلــيــنــزو، فــيــمــا يضم 
وإبــراهــام  خليفة  ذيـــاب  بــشــار  الطبي  الــطــاقــم 

فالديز. 

  منتخبنا يفتتح اآلسيوية 
بسباق 800 متر سيدات 

 وسيفتتح منتخبنا الوطني اليوم مشاركته 
مسابقة،   17 عبر  اآلسيوي  االستحقاق  في 
منافسات  مــن  بعدد  االنــطــاقــة  ستكون  إذ 

الجري. 
ــا هــيــربــاتــو جــدول  ــعـــداءة مــارت وتــفــتــتــح الـ
حينما  األول  اليوم  في  منتخبنا  مشاركات 
متر   800 لسباق  األول  الـــدور  فــي  تــشــارك 
بـ  يليها  صباحا،   8:30 الساعة  في  سيدات 
15 دقيقة مشاركة ابراهام روتيش ومحمد 

أيوب في المسابقة نفسها لفئة الرجال. 
ســتــشــارك  صـــبـــاحـــا،   9:20 الـــســـاعـــة  وفــــي 
زيــنــب محمد وســلــوى عيد في  الــعــداءتــان 
الدور األول لسباق 400 متر سيدات، يتبعها 
نفسه  السباق  فــي  أبوبكر  عباس  مشاركة 

لفئة الرجال. 
ــرة الــصــبــاحــيــة  ــتـ ــفـ ويــخــتــتــم مــنــتــخــبــنــا الـ
بالمشاركة في الدور األول لسباق 100 متر 
عـــدو ســيــدات بــواســطــة الــعــداءتــيــن هاجر 

الخالدي وإيمان جاسم. 
ــعــداءة  ـــ 5:30 مـــســـاًء، ســتــشــارك ال وفـــي الـ
أمينات يوسف في الدور األول لسباق 400 
متر حواجز سيدات، ثم ستكون العداءتان 
موعد  على  ايـــداو  وبونتيو  يــابــي  ويــنــفــرد 
بعدها  ســيــدات،  5000م  ســبــاق  نــهــائــي  مــع 
سيشارك العداءان اندروفيشر وعبدو بركة 

في الدور األول لسباق 100 متر رجال. 
الــــدور نصف  7:10 ســيــقــام  الــســاعــة  وفـــي 
النهائي لسباق 400 متر رجال، يعقبه نهائي 

المسابقة نفسها لفئة السيدات. 
جاسم  ــورة  ن الاعبة  الــعــرب  بطلة  وتنتظر 
الحديدة  الكرة  النهائي لمسابقة رمي  الدور 
يــشــارك جــون كيبت في  أن  ســيــدات، على 
الدور النهائي لسباق 3000 متر موانع رجال. 
الــــدور نصف   8:22 الــســاعــة  فــي  وســيــقــام 
ــال، قــبــل أن  الــنــهــائــي لــســبــاق 800 مــتــر رجــ
اليوم األول بالمشاركة في  يختتم منتخبنا 

نهائي سباق 10000 متر رجال. 

  طموحات عالية 
لتحقيق  الوطني  منتخبنا  العبو  ويطمح   
المشاركة  مستهل  فــي  إيــجــابــيــة  انــطــاقــة 
إلــى مستوى  منتخبنا  إذ وصــل  اآلســيــويــة، 
ــعــدادا لتدشين  الــجــهــوزيــة؛ اســت كــبــيــر مــن 
المشاركة بعد أن أجرى المنتخب يوم أمس 
النادي  ملعب  مضمار  على  جــادة  تدريبات 

األهلي. 
مركز  أعلى  إلى  للوصول  منتخبنا  ويسعى 
إذ  المسابقة،  ميداليات  جــدول  فــي  ممكن 
التي  ــات  اإلمــكــان جميع  المنتخب  يمتلك 

تؤهله للوصول إلى ذلك الهدف. 
المنافسة على  إلى  ويتطلع عداؤو منتخبنا 
التمهيدية  األدوار  فــي  التأهيلية  الــمــراكــز 
المنافسات  وبلوغ  اليوم  السرعة  لسباقات 

النهائي. 
منافسات  البطولة  تشهد  أن  المتوقع  ومــن 
قوية بين الدول المشاركة التي تسعى إلى 
تحقيق مراكز متقدمة والتي حرصت على 
اإلعداد القوي والجّيد لاعبيها، إذ استعدت 
بــعــض الــمــنــتــخــبــات فــي الــــدول األوروبـــيـــة 
ــى جــانــب البعض اآلخـــر من  واإلفــريــقــيــة إل

الفرق التي استعدت محليا. 

اآلمال معقودة على أبطال العرب 
ــودة عـــلـــى نــجــوم  ــقـ ــعـ ســـتـــكـــون اآلمـــــــال مـ
لتحقيق  الــعــرب”  “أبــطــال  الوطني  منتخبنا 
أفضل  وتقديم  المشرفة  اإليجابية  النتائج 
المشاركة اآلسيوية،  الفنية في  المستويات 
وعكس المكانة المتميزة التي تحتلها القوى 
تطور  مــن  لــه  وصلت  مــا  ومــدى  البحرينية 

كبير على المستويين القاري والدولي.  
من  جيدة  مجموعة  على  منتخبنا  ويعول 
إذ  والــرمــي،  السرعة  سباقات  في  العناصر 

 100 الـــ  العرب في  بطلة  اآلمــال على  تعقد 
متر هاجر الخالدي وزميلتها أمينات يوسف 
إلــى  إضــافــة  الــمــنــشــودة،  الــنــتــائــج  لتحقيق 
البطلة األولمبية سلوى عيد في سباق 400 
الــعــداءة وينفرد  إلــى جنب  متر عــدو، جنبا 
3000 مــتــر مـــوانـــع، فيما  يــابــي فــي ســبــاق 
رمي  لعبتي  فــي  جــاســم  نـــورة  تــألــق  ينتظر 

الكرة الحديدة ورمي القرص. 

ختام التحضيرات 
للتحدي  استعداداته  الوطني  منتخبنا  اختتم 

اآلسيوي بروح عالية وتصميم كبير. 
األخــيــرة  الــتــدريــبــات  منتخبنا  العــبــو  ــاض  وخـ
النادي األهلي  يوم أمس على ميدان ومضمار 

المخصص للتدريبات. 
من  عــال  مستوى  إلــى  منتخبنا  العبو  ووصــل 
الــجــهــوزيــة الــفــنــيــة لــلــتــحــدي اآلســـيـــوي وســط 
عزيمة وإصرار لتحقيق إنجازات جديدة تليق 
بسمعة ومستوى أم األلعاب البحرينية وتعكس 
على  المملكة  تحتلها  الــتــي  الــُمــمــّيــزة  المكانة 

المستويين القاري والدولي. 
ــد العـــبـــو مــنــتــخــبــنــا عــلــى اســتــعــداداتــهــم  ــ وأكـ
للمشاركة في الحدث اآلسيوي، مؤكدين العزم 
في  إمكانات  مــن  يملكون  مــا  كــل  تقديم  على 

سبيل تحقيق األهداف المطلوبة. 
ولم يخِف العبونا االعتراف بصعوبة المنافسة 
فـــي الــبــطــولــة األقـــــوى عــلــى مــســتــوى الــقــارة 
أفضل  مشاركة  تشهد  أنها  السيما  الــصــفــراء، 

تقديم  على  تعاهد  الجميع  أن  إال  الرياضيين، 
بأفضل  البحرين  وتمثيل  المشرف  المستوى 

صورة.  

القاهرة تجهز منتخبنا لآلسيوية  
التي  الــقــوى  أللــعــاب  العربية  البطولة  شكلت 
بداية  القاهرة  المصرية  العاصمة  استضافتها 
الشهر الجاري فرصة مثالية لمنتخبنا الوطني؛ 

من أجل التحضير للبطولة اآلسيوية. 
منتخبنا  ــــي  ــدرب ومــ ــفــنــي  ال الـــطـــاقـــم  وفـــضـــل 
الوطني استغال البطولة إلقامة معسكر قوي 
البطوالت،  وصبغة  القوية  المنافسة  يتضمن 
النسخة  في  بالمشاركة  األنسب  االختيار  جاء 
الــجــديــدة مــن الــبــطــولــة؛ وذلـــك بسبب الــمــدة 

الزمنية القصيرة بين المسابقتين. 
 كما أن منافسات البطولة العربية وتحديدا في 
اآلسيوية  البطولة  من  أقــوى  تعتبر  المسافات 
التي تتفوق في السرعات، إذ عمد االتحاد على 
بهدف  العربية؛  المشاركة  أثناء  اللعبتين  دمج 
الوقوف على الجهوزية التامة لاعبين لخوض 

غمار اآلسيوية. 

من مشاركة منتخبنا في البطولة العربية آمال كبيرة لتحقيق إنجازات آسيوية جديدة

طموحات عالية لوينفرد يابي في سباق 3000 متر موانع سيدات التألق اآلسيوي ينتظر بطلة العرب نورة جاسم في ألعاب الرمي

“آسيوية القوى” تنطلق اليوم بمشاركة 700 العب
ــد األوســـــــمـــــــة ــ ــصـ ــ ــحـ ــ ــا جـــــــــاهـــــــــزون لـ ــ ــن ــ ــب ــ ــخ ــ ــت ــ ــن ــ أبــــــــطــــــــال م

محمد الدرازي من الدوحة
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- تلتقي في هذه النسخة من  «
البطولة أبرز مدارس ألعاب 

القوى في قارة آسيا وجها لوجه 
في صراع يتجدد على المركز 

األول في ألعاب القوى اآلسيوية، 
فبعد سيطرة اليابان على 

البطولة في بداياتها، احتلت 
الصين صدارة الترتيب في 17 

نسخة متتالية حتى جردتها 
الهند من اللقب في النسخة 

األخيرة من البطولة. 

- سُتسلط األضواء في هذه  «
البطولة على المنتخب الهندي؛ 

كونه بطل النسخة الماضية 
بفضل مجموعة موهوبة من 
الرياضيين تمكنت من إزاحة 

المنتخب الصيني الذي حصل 
على لقب البطولة في 17 نسخة 

متتالية منذ العام 1983. 

- تشارك الصين بأكبر وفد في  «
البطولة ويضم 140 فردا، تليها 

اليابان بـ 122 العبا. 

- تسود المعنويات العالية  «
والتفاؤل جميع أفراد منتخبنا 

الوطني، وهذا ما اتضح من 
الوصول للدوحة، إذ أبدى 

الجميع العزيمة واإلصرار 
لتحقيق إنجازات جديدة تسعد 

عشاق أم األلعاب البحرينية.

أصداء آسيوية القوى

شارك االتحاد البحريني أللعاب القوى  «
في اجتماع الجمعية العمومية 

لالتحاد اآلسيوي أللعاب القوى 
وانتخابات مجلس اإلدارة التي جرت 
صباح أمس بفندق ويندام ريجنسي 

بالدوحة، حيث مثل االتحاد البحريني 
في االجتماع نائب رئيس مجلس 

إدارة االتحاد البحريني أللعاب القوى 
محمد عبداللطيف بن جالل وأمين 

السر العام لالتحاد راشد أحمد 
البوعينين.  

وشهدت انتخابات االتحاد اآلسيوي  «
حضورًا دولًيا ممثاًل في اللورد 

سبستيان كو رئيس االتحاد الدولي 
أللعاب القوى )IAAF( وعدد من 

أعضاء مجلس اإلدارة بجانب ممثلين 
للجنة األولمبية الدولّية ولفيف 

من المراقبين من ألمانيا وبريطانيا 
وفرنسا. 

وانتخبت الجمعية العمومية التي  «

شهدت مشاركة 45 دولة آسيوية 
- إلى جانب رئيس االتحاد القطري 

دحالن الحمد الذي احتفظ بمنصبه 
لوالية جديدة حاصدا 30 صوتا مقابل 

13 لألردني سعد الحياصات وانسحاب 
اإلماراتي ناصر المعمري - نائبا أول 
للرئيس و5 مناصب لنواب الرئيس 

تنافس عليها 8 أعضاء و3 مقاعد 
للسيدات تنافست عليها 6 عضوات 

و8 مقاعد لعضوية مجلس اإلدارة 
تنافس عليها 22 عضوا. 

وتم خالل الجمعية العمومية بحث  «
ومناقشة العمل الذي تم في الدورة 

الماضية بمناقشة تقرير الرئيس 
عن النشاط للمرحلة السابقة 
بجانب تقارير اللجان ومحضر 

اجتماع الجمعية العمومية السابق 
للتصديق عليه بجانب اعتماد موازنة 
المرحلة المقبلة والعديد من األمور 

األخرى. 

اتحاد القوى يشارك بأعمال الكونجرس اآلسيوي 

بطولــة آســيا أللعاب القوى هي منافســة رياضيــة تعقد كل ســنتين، وينظمها االتحاد 
اآلسيوي أللعاب القوى، والذي يعين بطال آسيويا لكل منافسة كبرى في ألعاب قوى. 

الحائز على  الفائز هو  وفي كل دورة يكون 
أكبر عدد من الميداليات الذهبية. 

ــة أللـــعـــاب الــقــوى  وتــعــد الــبــطــولــة اآلســيــوي
واحدة من أهم وأقوى البطوالت في رياضة 
الصفراء؛  الــقــارة  صعيد  على  األلــعــاب”  “أم 
الــقــارة  فــي  المنتخبات  أفــضــل  تــضــم  ألنــهــا 
الوطني  منتخبنا  مقدمتها  وفي  اآلسيوية، 
ومنتخبات الصين والهند وباقي الدول التي 
تتطلع لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة. 

وكــانــت الــبــطــولــة تــســمــى ســابــقــا “ســبــاقــات 
المضمار والميدان للدول اآلسيوية” وتهدف 
المنافسة  إلــى  القوى  أللعاب  آسيا  بطوالت 
في ألعاب القوى بين أبطال ألعاب القوى في 

الدول اآلسيوية. 
21 نسخة من  42 عاما أقيمت  وعلى مــدار 
في   1973 الــعــام  الــبــدايــة  وكــانــت  البطولة 
النسخة  الــهــنــد  اســتــضــافــت  فيما  الــفــلــبــيــن، 

وتوقفت   ،2017 العام  البطولة  من  األخيرة 
المنافسات العامين 1979 و1989. 

بالعام  الــبــطــولــة  مــن  نسخة  أول  وأقــيــمــت 
ــــة،  دول  14 بــمــشــاركــة  الــفــلــبــيــن  فـــي   1973
وتصدرت اليابان جدول الميداليات برصيد 
وأقــيــمــت  ذهــبــيــة،   18 مــنــهــا  ــيــة  مــيــدال  34
الــبــطــولــة الــثــانــيــة بــالــعــام 1975 فــي ســول 
اليابان  واحتفظت  الجنوبية  كوريا  عاصمة 
بــالــبــطــولــة بــرصــيــد 53 مــيــدالــيــة مــنــهــا 15 
ذهبية، ثم انتقلت البطولة بالعام 1979 إلى 
طوكيو عاصمة اليابان التي ظلت بمحتفظة 
بالبطولة برصيد 59 ميدالية منها 20 ذهبية، 
اليابانية  طوكيو  مدينة  استضافت  بعدها 
بــطــولــة آســيــا أللــعــاب  الــرابــعــة مــن  النسخة 
الميداليات  جدول  اليابان  وتصدرت  القوى 

برصيد 51 ميدالية منها 18 ذهبية. 
وأقيمت النسخة الخامسة في دولة الكويت 

مــن كسر  الــصــيــن  ونــجــحــت   ،1983 بــالــعــام 
 24 هيمنة اليابان وخطفت البطولة برصيد 
استضافت  بعدها  ذهبية،   16 منها  ميدالية 
جاكرتا عاصمة إندونيسيا البطولة السادسة 

الــصــيــن  ــدرت  ــصــ ــ وت  1985 بـــالـــعـــام 
برصيد  الــمــيــدالــيــات  ــدول  جــ

 19 ــا  ــه مــن مـــيـــدالـــيـــة   41
ــم انــتــقــلــت  ــ ذهـــبـــيـــة، ث

بالعام  سنغافورة  إلى 
وواصـــــلـــــت   1987
ــاظ  ــفـ ــتـ ــيـــن االحـ الـــصـ
 42 برصيد  بالبطولة 

ميدالية منها 21 ذهبية. 
وأقــــــيــــــمــــــت الــــبــــطــــولــــة 

بالهند  نــيــودلــهــي  فــي  الــثــامــنــة 
الصين جــدول  ــدرت  ــصـ 1989وتـ بــالــعــام 

 21 منها  ميدالية   42 برصيد  الــمــيــدالــيــات 
كوااللمبور  إلى  البطولة  انتقلت  ثم  ذهبية، 
عاصمة ماليزيا بالعام 1991 وكانت النسخة 

الــتــاســعــة حــيــث تـــصـــدرت الــصــيــن جـــدول 
 24 منها  ميدالية   37 برصيد  الــمــيــدالــيــات 

ذهبية. 
وعــــادت مــانــيــا الحــتــضــان الــبــطــولــة بالعام 
1993 بمشاركة 17 منتخبا آسيويا، 
جاكرتا  مدينة  عـــادت  ثــم 
ــة إنـــدونـــيـــســـيـــا  ــمـ ــاصـ عـ
النسخة  الســتــضــافــة 
ــرة  ــشـ الـــــحـــــاديـــــة عـ
 20 بــــــمــــــشــــــاركــــــة 
عــادت  ثــم  منتخبا، 
اليابان،  إلى  البطولة 
حــــيــــث اســـتـــضـــافـــت 
البطولة  فــوكــوكــا  مدينة 
الــثــانــيــة عــشــرة بــالــعــام 1998 

بمشاركة 16 منتخبا. 
اندونيسيا  استضافت   ،2000 الــعــام  وفــي 
منافساتها  وأقيمت  الثالثة  للمرة  البطولة 
 441 نحو  بمشاركة  كارنو  بونغ  أستاد  على 

ريــاضــيــا مــن 37 دولـــة آســيــويــة، ثــم نظمت 
أن  قبل   ،2002 بالعام  البطولة  سيريانكا 
أن  قبل   ،2003 بالعام  الفلبين  إلــى  تنتقل 
إنتشون  مدينة  فــي  رحالها  البطولة  تحط 
رياضيا   536 فيها  وشــارك  الجنوبية  بكوريا 

من 35 بلدا. 
واحتضنت العاصمة األردنية عّمان البطولة 
العام  البطولة  من  عشرة  السابعة  النسخة 
أقيمت  بينما  دولــــة،   34 بــمــشــاركــة   2007
الــنــســخــة الــثــامــنــة عــشــرة فـــي قــوانــغــتــشــو 
 505 فيها  ــارك  وشـ  ،2009 بالعام  الصينية 

رياضًيا من 37 بلدا. 
الستضافة  اليابان  عادت   2011 العام  وفي 
 40 464 رياضًيا من  البطولة بمشاركة فيها 
 ،2013 بــالــعــام  الهند  ــى  إل انتقلت  ثــم  بــلــدا، 
البطولة  الستضافة  الصين  تــعــود  أن  قبل 
من جديد العام 2015، فيما أقيمت النسخة 
الهند  المنافسات اآلسيوية في  األخيرة من 

العام 2017. 

لمحة عن “آسيوية القوى” 

محمد بن جالل وراشد البوعينين خالل مشاركتهما بأعمال الكونجرس



يســعى المحــرق إلنقــاذ موســمه عندمــا يلتقــي داركليــب اليــوم األحــد فــي المبــاراة 
الثانيــة بنصــف نهائــي كأس ســمو ولــي العهد للكرة الطائرة، والتي ســتقام الســاعة 

7:15 مساء على صالة االتحاد البحريني للكرة الطائرة بمدينة عيسى الرياضية.

بداركليــب حامــل  أطــاح  المحــرق  وكان 
أشــواط  بثالثــة  الــدوري  بطولــة  لقــب 
األولــى  المواجهــة  فــي  شــوطين  مقابــل 
التــي جمعتهما ضمن الدور نصف النهائي 

ألغلى الكؤوس.

المحرق .. للحسم
يتطلــع المحــرق لحســم المواجهــة اليــوم 
بعدمــا  النهائــي  بلــوغ  ليضمــن  لصالحــه 
وضــع قدمه األولى بفــوز على العنيد في 
المحــرق  ويمتلــك  الماضيــة،  المواجهــة 
جميــع مقومــات الفــوز فــي لقــاء اليــوم، 
حيــث يقــود الفريــق المــدرب األســطورة 

يعــرف جيــدا  والــذي  المرباطــي،  محمــد 
العبيــه  ويوظــف  المواجهــة  يقــرأ  كيــف 
بالشــكل المطلــوب، حيــث يعــول المدرب 
بضرباتــه  عبــاس  فاضــل  العمــالق  علــى 
الســاحقة مــن مركــزي 4 و2 عــالوة علــى 
أحمــد  وراشــد  حبيــب  محمــد  وجــود 
فــي االرتــكاز لتنفيــذ الضربــات الســريعة 
وتشــكيل حوائــط الصد مع وجود حســن 
الحــداد الضــارب المتمكــن بمركــز 2، كمــا 
يشــكل صانعــي األلعاب حســين الحايكي 
فــي  رابحــة  ورقــة  العافيــة  ومحمــود 
اإلعــداد، إلــى جانــب الليبــرو بــدر محمــد 

ناصر.
المحتــرف  علــى  الفريــق  يعتمــد  كمــا 
ورقــة  يشــكل  والــذي  ريفيــرا  جاكســون 
الضربــات  تنفيــذ  فــي  لقوتــه  رابحــة 

الساحقة من مركز4.

داركليب .. أمل الثنائية
بهــدف  المواجهــة؛  داركليــب  ســيخوض 
التعويــض وتأجيــل الحســم إلــى مبــاراة 
البقــاء  يعنــي  الفــوز  إن  حيــث  فاصلــة، 
بدائــرة المنافســة وإحيــاء أمــل تحقيــق 
ثنائيــة الــدوري والــكأس، خصوصــا وأنــه 
فــي  األحــالم  بطائــرة  أطــاح  وأن  ســبق 
نهائــي الــدوري وفــي أكثــر مــن مناســبة 

أخرى.
يقود الفريق المدرب البرازيلي لوشــيانو، 

علــى  األولــى  بالدرجــة  يعــول  والــذي 
خدمات محمد يعقوب الالعب األبرز في 
الفريــق والمعــروف بفاعليتــه الهجوميــة 
ســواء من مركــز 4 بالمنطقة األمامية و6 
بالمنطقــة الخلفيــة، إضافــة إلــى ارســاله 
القــوي مــع وجــود ضــارب مركــز 2 علــي 
المعــروف هــو اآلخــر بضرباتــه  إبراهيــم 
األلعــاب  صانــع  جانــب  إلــى  الســاحقة، 
الخبيــر محمود حســن وضاربــي االرتكاز 
أيمن عيسى وحسن عباس والليبرو علي 
خيــر هللا، ويتميــز العنيد باســتقرار الكرة 
األولــى والفاعلية الهجومية واإلرســاالت 
المؤثــرة، ومتــى مــا كان االســتقبال فــي 
أحســن حاالتــه، فــإن داركليــب ســيرهق 

حوائط المحرق كثيرا.

هل يكرر المحرق فوزه على داركليب؟

عيون المحرق على نهائي أغلى الكؤوس
ــدف الـــمـــنـــافـــســـة ــ ــهـ ــ ــم بـ ــ ــس ــ ــح ــ ــى لـــتـــأجـــيـــل ال ــعـ ــسـ ــب يـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ داركـ

اقترب الرفاع من تحقيق لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز، بعد أن حقق فوزا الفتا 
ومســتحقا علــى حســاب النجمة بثالثــة أهــداف دون رد، في المبــاراة التي أقيمت 
بين الطرفين، أمس، على اســتاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن افتتاح منافســات 

الجولة 17 للمسابقة.

وقــدم الرفــاع أداء كبيرا فــي المباراة توجه 
بتحقيــق فــوز مهــم قربه من حســم اللقب، إذ 
أن فــوزه فــي المبــاراة المقبلــة علــى المالكية 

يعني تتويجه رسميا بالمركز األول.
وسجل أهداف الرفاع علي حرم في الدقيقة 

)30(، كميل األسود )1+45( وإيمانويل )63(.
ووصــل الرفــاع إلى 34 نقطة مــن 16 مباراة، 
وبقي النجمة على رصيده السابق )28( نقطة 

من 17 مباراة.
وأدار المبــاراة الحكم عبدالشــهيد عبداألمير، 
طالســي،  وســلمان  شــاهين  نــواف  وعاونــه 
والحكــم الرابــع عبدالعزيز شــريدة، وشــهدت 
لالعــب  الحمــراء  البطاقــة  إشــهار  المبــاراة 

النجمة كميل عبدهللا.
وفــي مبــاراة ثانيــة أقيمــت أمس أيضــا على 

بــن محمــد آل خليفــة،  الشــيخ علــي  اســتاد 
حقق المحرق فوزا مهما وثمينا على حســاب 

المنامة بثالثة أهداف دون رد.
وإيفرتــون  صولــة  محمــد  للمحــرق  وســجل 

وعبدالرحمن االحمدي.
ووصــل رصيد المحرق إلــى 30 نقطة من 16 
مبــاراة، فيمــا بقــي المنامة عنــد 31 نقطة من 

17 مباراة.

مجريات المحرق والمنامة

جــاء الشــوط األول متوســط المســتوى بيــن 
للمنامــة،  األفضليــة  كانــت  فيمــا  الطرفيــن، 
المحققــة  الفــرص  مســتوى  علــى  خصوصــا 

للتهديف.
التســجيل  مجــال  يفتتــح  أن  المنامــة  وكاد 
محمــد  المهاجــم  اســتلم  أن  بعــد  مبكــرا، 

وســددها  المنطقــة،  داخــل  كــرة  الرميحــي 
بيســاره، إال أنهــا مــرت جــوار القائــم األيســر 

لمرمى حارس المحرق سيد محمد جعفر.
وعــاود الرميحــي المحاولة، وهذه المرة لعب 
كــرة عرضيــة متقنــة تابعهــا المهاجــم تياغــو 
برأسه، إال أن كرة األخير جاورت القائم أيضا 

دون أن تجد موقعا في الشباك )33(.
وحــاول العــب المحــرق صالــح عبدالحميــد 
التســجيل مــن ركلــة ثابتة، فســدد كــرة قوية 
تجــاه المرمــى، إال أن حــارس المنامــة عمــار 
محمــد أبعــد الخطر عــن مرماه بنجــاح وتألق 

كبيرين )41(.
الشوط الثاني

ســجل المحــرق هــدف الســابق بعدمــا لعــب 
إيفرتــون كــرة بينيــة كســر من خاللهــا محمد 
بمرمــى  وانفــرد  التســلل  مصيــدة  صولــة 
فوقــه  مــن  ســاقطة  كــرة  وســدد  الحــارس، 

وعانقت الشباك )51(.
التعديــل  فرصــة  الرميحــي  محمــد  وفــوت 
بيســاره  قويــة  كــرة  ســدد  أن  بعــد  للنتيجــة 
غيــر مجراهــا الدفــاع المحرقاوي إلــى خارج 

الملعب )68(.
وســجل المحــرق الهــدف الثانــي بعــد هجمــة 
مرتــدة لعب من خاللها صولــة كرة بينية إلى 
إيفرتــون الــذي ســدد كــرة قويــة مــن داخــل 

المنطقة وسكنت شباك المنامة )75(.

وســجل المحــرق الهدف الثالث بعد أن ســدد 
البديل عيسى موسى كرة ثابتة غير مجراها 
المنامــة  حــارس  وأبعدهــا  البشــري  الحائــط 
لترتــد إلــى عبدالرحمــن األحمدي الــذي أكمل 

الكرة في الشباك )81(.
أدار المبــاراة الطاقــم التحكيمــي المكــون من 
حكــم الســاحة وليــد محمــود، وعاونــه ســيد 
والحكــم  صالــح،  وعبــدهللا  محفــوظ  جــالل 

الرابع محمد بونفور.

مباريات اليوم

تختتــم اليــوم )األحــد( منافســات الجولــة 17 
لــدوري ناصــر بن حمــد الممتاز، وذلــك بإقامة 

3 مباريات عند 6.45 مساء.
يلعــب الحــد مــع الشــباب علــى اســتاد مدينة 
خليفــة الرياضيــة، المالكيــة مــع الحالــة علــى 
بــن محمــد آل خليفــة،  الشــيخ علــي  اســتاد 
االســتاد  علــى  البديــع  مــع  الشــرقي  الرفــاع 

الوطني.
بقيــادة  الحــد  يدخــل  األولــى،  المبــاراة  فــي 

المدرب الوطني سلمان شريدة وفي رصيده 
25 نقطــة أمــام الشــباب الذي يقــوده المدرب 
السوري هيثم جطل وفي رصيده 16 نقطة.

فــي المبــاراة الثانيــة، يدخــل المالكية برصيد 
أحمــد  الوطنــي  المــدرب  بقيــادة  نقطــة   13
صالــح الدخيــل أمــام الحالــة الــذي يملــك 15 

نقطة بقيادة المدرب الوطني محمد زويد.
فــي المبــاراة الثالثــة، يدخــل الرفاع الشــرقي 
برصيــد 19 نقطــة بقيــادة المــدرب اإلســباني 
الــذي  البديــع  أمــام  كارمونــا  بيــدرو جوميــز 
يقــوده المــدرب الوطنــي عبدالمنعــم الدخيل 

وبرصيد 15 نقطة.
وتعتبــر مباريــات اليــوم حاســمة ومهمــة في 
ســباق تحديــد الفــرق علــى مســتوى المراكــز 
للــدوري،  العــام  الترتيــب  فــي  المتأخــرة 
خصوصــا علــى صعيــد الفــرق التــي ســتهبط 
مباشرة إلى دوري الدرجة الثانية أو ستلعب 
مبــاراة الملحــق، إذ أنــه في بعض الحســابات 
لمباريــات اليــوم قــد يتحــدد هويــة فريــق أو 

فريقين هابطين للدرجة الثانية.

الرفاع يقترب من لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز

من لقاء المحرق والمنامة  

من لقاء الرفاع والنجمة )تصوير سيد علي شبر( الرفاع اقترب من حسم اللقب فرحة رفاعية تكررت 3 مرات
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خـتـــــام الجــــولــــة 12 لــــدوري كـــــــرة الصــــــــاالت
ــب ــ ــق ــ ــل ــ ــال ــ ــج ب ــ ــ ــوي ــ ــ ــت ــ ــ ــت ــ ــ ــل الــــــمــــــحــــــرق عــــــــن ال ــ ــصـ ــ ــفـ ــ ــة تـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ نـ

احتضنت صالة نادي الشــباب، الجمعة 19 أبريل الجاري، منافســات الجولة 12 لدوري 
المصرف الخليجي التجاري لكرة الصاالت، إذ شهدت إقامة 4 مباريات.

الشــباب  تمكــن  األولــى،  المبــاراة  وفــي 
مــن تعويض خســارته أمام الحد، حينما 
التضامــن  علــى  مســتحقا  فــوزا  حقــق 

بنتيجة )3-1(. 
فــي  المحــرق  الترتيــب  متصــدر  وتعــادل 
المبــاراة الثانيــة مع الحد بهدفيــن لكليهما؛ 
ليتأجــل حســم المحــرق للقب الــدوري إلى 
المحــرق  إن  إذ  المتبقيتيــن؛  الجولتيــن 
تكفيــه الحصــول علــى نقطــة مــن أصــل 6 

للتتويج بلقب الدوري. 
المالكيــة  تعــادل  الثالثــة،  المبــاراة  وفــي 

والبديع بنتيجة )2-2(.
حقــق  واألخيــرة،  الرابعــة  المبــاراة  وفــي 
قاللــي  حســاب  علــى  كبيــرا  فــوزا  ســترة 

بنتيجة )7-1(.
وبنــاء على النتائج المســجلة، فــإن ترتيب 
الــدوري صار كاآلتي: المحرق في الصدارة 
برصيــد 34 نقطــة، الشــباب وصيفا برصيد 
28 نقطــة، الحــد 26 نقطــة، التضامــن 21 
نقطــة، ســترة 13 نقطــة، المالكيــة 9 نقــاط، 
بنقطــة  أخيــرا  وقاللــي  نقــاط،   7 البديــع 

وحيدة.
وعلــى مســتوى الهدافيــن، يتصــدر العــب 
الحد سلمان المال، القائمة برصيد 21 هدفا، 
يليه العب المحرق علي عبدالرســول الذي 
يملــك 19 هدفــا، فيما يأتــي العب المحرق 
علــي صالح في المرتبــة الثالثة برصيد 13 

هدفا.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

 من منافسات الجولة 12

حسن علي

أحمد مهدي

انطالقة مثيرة 
للجولة 17 واليوم 

ختامها بمباريات 
صراع الهبوط

المحرق يحقق 
فوًزا ثالثًيا 

على حساب 
المنامة
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حافــظ الفــارس البحرينــي المخضــرم باســل الدوســري وأوفــى بوعــده بالمحافظــة علــى أغلــى األلقــاب 
والبطــوالت عندمــا تمكــن من تحقيق لقب المســابقة الكبــرى لبطولة ممثل جاللة الملــك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد البحريني للفروسية 
وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، التي أقيمــت يوم الجمعــة بدعم شــركة إثمار 
للتطويــر - دلمونيــا على ميدان االتحاد الرياضي العســكري بالرفه بمشــاركة واســعة من مختلف فرســان 

المملكة في ختام موسم مسابقات وبطوالت قفز الحواجز.

وكان رئيــس لجنــة قفــز الحواجــز الشــيخ خالــد بــن 
محمــد آل خليفــة قد تــوج الفارس المخضرم باســل 
الدوســري بلقــب المســابقة الكبــرى ضمن منافســات 
بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بحضور 
نائــب رئيــس لجنة قفــز الحواجز الشــيخ عبدهللا بن 
محمــد آل خليفــة والرئيــس التنفيــذي بشــركة إثمار 
ومديــر  الســيد،  خليــل  محمــد  دلمونيــا   - للتطويــر 
مشــروع دلمونيــا جــان كلــود البجانــي، إذ لــم تخــل 
البطولــة من عنصري التشــويق واإلثــارة والمفاجآت 
والمنافســات العاليــة خصوًصا في المســابقة الكبرى 

التي حبست األنفاس.

 الدوسري يحافظ على اللقب في أغلى البطوالت

وتمكــن المخضــرم الدوســري مــع جواده تشــيكا من 
تحقيــق المركــز األول في المســابقة الكبرى التي بلغ 
ارتفاع حواجزها 130 - 140 سم وسرعة الملك 350 
مترا/ دقيقة والتي أنهاها لصالحه بأســرع زمن وبلغ 
89.55 ثانيــة ودون أي خطــأ مقدًمــا انســجاًما رائًعــا 
بينــه وبيــن جــواده تشــيكا ومتعدًيا جميــع الحواجز 
دون إسقاط أي منها؛ ليسجل اسمه الفارس الوحيد 
الــذي تمكن من تعديها بأســرع زمــن ودون أي خطأ، 
بينمــا جــاء فــي المركز الثانــي الفارس صابر ســلمان 
فرج مع الجواد إلكارو فان بابينقلو بزمن بلغ 90.14 
ثانيــة ومع 5 أخطــاء، وفي المركز الثالث مرة أخرى 
الدوســري مع الجواد مع الجواد تشــامبينغ بزمن بلغ 
99.05 ثانية ومع 7 أخطاء، أما بالمركز الرابع فجاء 
فيــه الفــارس معيــوف الرميحــي مــع الجــواد ألفيــرا 
بزمــن 80.70 ثانيــة مــع 8 أخطــاء، المركــز الخامــس 
مــرة أخــرى معيوف الرميحــي مع الجــواد كاثانوس 
بلــغ 89.22 ثانيــة و8 أخطاء، والمركز الســادس جاء 
فيــه محمد لي رضــي مع الجواد كونتندور بزمن بلغ 

91.12 ثانية مع 9 أخطاء.

 الدوسري ملك الستة حواجز 
واالرتفاعات العالية

 وفــي مســابقة الســتة حواجــز التــي تلــت المســابقة 
الكبرى وجذبت أنظار الجماهير وسط ترقب وإثارة، 
تمكــن مــرة أخــرى المخضــرم باســل الدوســري مــن 
إثبــات قدراتــه العاليــة وتحقيق لقب هذه المســابقة 
مع جواده تشامبينغ متعدًيا األربعة حواجز األخيرة 
المتتاليــة والتــي بلــغ ارتفاعهــا 160 ســم، إذ بــدأت 
المســابقة بســتة حواجــز متتالية ارتفاعها 120 ســم 
وشــهدت مشــاركة 12 فارســا، وفــي الجولــة الرابعــة 
يتــم وضــع 4 حواجــز فقــط، ووصــل للجولــة الرابعة 
واألخيــرة الفارســان المخضرمــان ســامي غزوان مع 
فرســه مــس هبــه وباســل الدوســري مــع تشــامبينغ، 
القفــز مرتيــن وتــم  إذ امتعنــت فــرس غــزوان مــن 
اســتبعاده مــن المســابقة؛ ليبقى الدوســري المرشــح 
الوحيــد والــذي تمكــن مــن تعديــة جميــع الحواجــز 
دون اســقاط أي منهــا ليتــوج بلقــب هــذه المســابقة 

التنافسية في يوم رائع بالنسبة له.

 مستويات الفرسان تطورت كثيًرا

 وأعرب الشيخ خالد بن محمد آل خليفة عن شكره 
وامتنانــه العميقيــن لســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة؛ لدعمــه الالمحــدود للرياضــة البحرينيــة 

عموًما ورياضة قفز الحواجز خصوًصا، وإلى رئيس 
االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة نائــب 
رئيــس المجلــس األعلــى للبيئة ســمو الشــيخ فيصل 
بن راشد آل خليفة على دعمه المستمر لرياضة قفز 
الحواجــز، كمــا أثنى على دعم شــركة إثمــار للتطوير 
- دلمونيــا التي اعتبرها شــريًكا في نجاح مســابقات 
وبطــوالت القفــز، مشــيًدا في الوقت نفســه ما قدمه 
الفرســان مــن تميــز كبيــر خــالل مســابقات الموســم 

وجهود اللجنة المنظمة وجميع العاملين.

 الدوسري: سعيد جًدا بالمحافظة على 
اللقب 

من جهته أعرب بطل المسابقة الكبرى الفارس المخضرم 
باســل الدوســري عــن بالــغ ســعادته باإلنجــاز الرائــع الذي 
حققه وقال “يقال إن الوصول للقمة سهل ولكن الحفاظ 
عليهــا صعــب، وللــه الحمــد تمكنــت مــن المحافظــة علــى 
القمــة بتحقيــق لقــب المســابقة الكبــرى فــي أعــز وأغلــى 
البطوالت بطولة ســيدي ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفة التي كانت بطولة قوية وشهدت مشاركة واسعة. 
األنفــاس محبوســة  كانــت  كيــف  تابــع وشــاهد  الجميــع 
حتــى اللحظــات األخيــرة، والحمــد للــه وفقــت وتمكنــت 
مــن تحقيــق لقب المســابقة الكبرى رغم الضغط النفســي 

الكبير. أشكر كل من ساندني ودعمني ووقف معي”.
بالــغ ســعادته بفــوزه بمســابقة الســتة   كمــا أعــرب عــن 
حواجز التي وصفها بأنها من أصعب المســابقات، مشيًدا 
بالمســتوى الذي قدمه جميع الفرســان الذين شاركوا في 

هذه المسابقة.

الرميحي يفرض سيطرته في لقب أولى المسابقات

بأولــى  الناشــئين  فئــة  مســابقات  نتائــج  وضمــن 
المســابقات وهــي المســابقة األولــى لفئــة الناشــئين 
المســتوى األول )مســابقة التأهــل لمرحلــة التمايــز( 
وارتفــاع الحواجــز: 85 - 95 ســم وشــركة المســلك 
350 كم/ ســاعة أحرز المركــز األول والثاني الفارس 
معيــوف الرميحــي مــع الجــواد ماشــاءهللا بزمن بلغ 
33.38 ثانيــة ومع بريســفول بزمن بلــغ 36.65 ثانية 
مــن دون أخطــاء، فــي المركــز الثالث كوكو ديســوزا 
مــع الجــواد تايــر بزمن بلــغ 38.33 ثانيــة و4 أخطاء، 
المركز الرابع الفارس حسين أصغر مع الجواد كاتاليا 
كافالــور بزمــن بلغ 48.11 ثانيــة و10 أخطاء، المركز 
الخامــس غريس رودني مع الجــواد كابين بزمن بلغ 
35.00 ثانيــة و12 خطــأ، المركــز الســادس ســلطان 
الرميحــي مــع الجــواد غرانــوس، والمركــز الســادس 

مكرر الفارسة جميله هاسيد مع مندور.

 العلواني بطًل للمسابقة الثانية

المســتوى  الناشــئين  فئــة  الثانيــة  المســابقة  وفــي 
الثاني )مســابقة علــى مرحلتين( وارتفــاع الحواجز: 
95 - 105 ســم ســرعة المســلك 350 متــرا/ دقيقــة 
تمكــن الفــارس علي العلواني مع الجواد ماي بريشــز 
ثينقــس تــودو بزمن بلغ 24.95 ثانيــة، المركز الثاني 
لوكاس واتســون مع الجواد ساتشا بزمن بلغ 25.02 
ثانيــة، المركــز الثالــث معيــوف الرميحي مــع الجواد 
الرابــع  26.93 ثانيــة، المركــز  بلــغ  ماشــاءهللا بزمــن 
تشارلوت واتس مع الجواد كورتيز بزمن بلغ 29.26 

ثانيــة، المركــز الخامــس الفارســة غريــس رودني مع 
والمركــز  ثانيــة،   31.06 بلــغ  بزمــن  كابتيــن  الجــواد 
الرميحــي مــع جوادهبريســفول  الســادس معيــوف 

بزمن بلغ 22.91 و4 أخطاء.

   الرميحي بطًل “على مرحلتين”

العمــوم  مــن  المبتدئيــن  فئــة  الثالثــة  وبالمســابقة 
المستوى األول، وهي مسابقة على مرحلتين وارتفاع 
حواجزها 100 - 110 سم وسرعة المسلك 350 مترا/ 
دقيقــة حقــق المركز األول الفــارس معيوف الرميحي 
في عودة مجددة لهذا الفارس الصاعد للمراكز األولى 
واحتكار األلقاب منهًيا المسلك بزمن بلغ 24.37 ثانية، 
المركــز الثانــي إيــاد فريــد أحمــد مــع الجــواد ســيدورا 
سنت بزمن بلغ 25.40 ثانية، المركز الثالث عبدالعزيز 
عبدهللا مع الجواد جانا بزمن بلغ 28.17 ثانية، المركز 
الرابــع ســلطان الرميحــي مع الجــواد بريســفول بزمن 
بلــغ 28.55 ثانيــة، المركز الخامس علــي هاني اليابس 
مــع الجــواد أالســكا بزمــن بلــغ 29.33 ثانيــة، والمركــز 
الســادس الفارسة نادية عبدالغني مع الجواد رومنس 

زد بزمن بلغ 30.52 ثانية.

 الرميحي بطل السرعة ضد الزمن

وبالمسابقة الرابعة للمتقدمين )مسابقة السرعة ضد 
الزمــن( وارتفــاع حواجزهــا 120 - 110 ســم، ســرعة 
المســلك 350 متــرا/ دقيقــة ســم، اســتمرت ســيطرة 
الفــارس الصاعــد معيــوف الرميحي وخطــف المركز 
األول مجــدًدا مع جواده آيرش منهًيا المســلك بزمن 
يوســف  عبــاس  الثانــي  المركــز  ثانيــة،   55.74 بلــغ 

مــع الجــواد أميــره ثينقــس تــودو بزمــن بلــغ 58.23 
ثانيــة، المركــز الثالــث ســيد محمــد خلف مــع الجواد 
كانــدي بزمن بلــغ 60.89 ثانية، المركز الرابع الفارس 
عبدالعزيــز عبدهللا مع الجــواد جانا بزمن بلغ 64.14 
ثانيــة، المركــز الخامــس فاضــل الحــداد مــع الجــواد 
بيغــي بزمن بلغ 70.00 ثانية والمركز الســادس علي 
هانــي اليابــس مــع الجــواد توفــي بزمــن بلــغ 59.45 

ثانية و4 أخطاء.

المخضرم غزوان بطًل لمسابقة جمع 

النقاط

المسابقة الخامســة فئة المتقدمين المستوى الثالث 
)مسابقة جمع النقاط( وارتفاع حواجزها 120 - 130 
ســم، ســرعة المســلك 350 متــرا/ دقيقة، أحــرز لقبها 
الفــارس المخضــرم ســامي غــزوان مــع جــواده مس 
هبــه بزمــن 35.12 ثانيــة بالعالمة الكاملــة 44 نقطة، 
المركز الثاني محمد علي رضي مع جواده كونتندور 
بزمــن بلــغ 35.45 ثانيــة و44 نقطــة، المركــز الثالــث 
ســلمان فرج مــع الجواد ماي بريشســز ثينقس تودو 
بزمــن بلــغ 40.28 ثانيــة و44 نقطــة، المركــز الرابــع 
أحمد أكبر مع الجواد أليســي بزمن بلغ 42.34 ثانية 
و44 نقطــة، المركــز الخامــس محمــود عبدالقــادر مع 
الجــواد ألتيــكادو فورت بي دي إف بزمن بلغ 46.77 
ثانيــة و44 نقطــة والمركز الســادس هيثم البســتكي 
مــع الجــواد صالح الدين بزمن بلغ 40.17 ثانية و42 

نقطة.

خالد بن محمد يتوج الفائزين بمسابقات قفز الحواجز
ــا” ــي ــون ــم ــة إثـــمـــار لــلــتــطــويــر “دل ــرك ــد وبـــدعـــم ش ــم ــر بـــن ح ــاص ــت رعـــايـــة ن ــح ت

اللجنة االعلمية



ديـــنـــار مـــلـــيـــون   2.5 بـــقـــيـــمـــة  ــدة  ــ ــديـ ــ جـ ــازن  ــ ــخـ ــ مـ ــي  ــ فـ ــار  ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــ االس
في البداية هل لك أن تعرفنا على  «

بطاقتك الشخصية؟

أنــا مــن مواليــد المنامــة فــي الســابع مــن 
جنــوب  الحمــام  فريــق  فــي   ،1965 مايــو 
المستشــفى األميركــي، الوالــد رحمــه هللا 
يبيــع  كان  إبراهيــم،  محمــد  أبوالحســن 
فــي  والزالبيــا وغيرهــا  الشــعبية  الحلــوى 
ســوق الخضراوات القديم وذلك في فترة 

السبعينات.
وحيــن بلــغ عمــري 8 ســنوات كنت أســاعد 
الوالــد فــي العمــل، وذلــك قبــل أن يتحول 
الوالــد إلى تجارة البطيخ األحمر و”البوبر” 
فــي  حينهــا  بــدأ  إذ  والشــمام،  )اليقطيــن( 
اســتيرادها مــن الــدول المجــاورة. عندمــا 
فــي  القديمــة  المنامــة  ســوق  أفتتحــت 
يوليو1978 انتقل الوالد للبيع في “فرشة”  
أدرس  وكنــت حينهــا  المركزيــة،  بالســوق 

بمدرسة أبوبكر الصديق االبتدائية.
العصــر  وفــي  الصبــاح،  فــي  أدرس  كنــت 
أذهــب إلى ســوق المنامة لمســاعدة الوالد 
تركــت   1980 العــام  وفــي  عملــه.  فــي 
المدرســة وكنــت فــي المرحلــة اإلعداديــة 

للتفرغ التام لمساعدة الوالد.

هل كان العمل يستدعي أن تترك  «
مقاعد الدراسة، وتتفرغ بشكل 

كامل للعمل؟

فــي نهايــة الســبعينات كان هنــاك ازدهــار 
فــي العمــل، وكان يمكننــا أن نجنــي عوائد 
وأربــاح مجزيــة مــن تجــارة الخضــراوات، 
واألهــم مــن ذلك أننــي أحببــت المهنة بعد 
أن تعلمتهــا مــن الوالــد شــيئا فشــيئا فــي 

طفولتي المبكرة.

هل كنت تتعامل بشكل مباشر في  «
مجال تجارة الخضراوات في ذلك 

العمر؟

نعــم، منــذ عمــري 13 عامــا، كنــت أشــتري 
ثقــة؛  هنــاك  كانــت  التجــار،  مــن  بالجملــة 
أســدد  كنــت  كمــا  الوالــد،  يعرفــون  ألنهــم 

المستحقات دون تأخير.
وللتوضيــح، فــإن معظــم التجــار الحاليين 
بتجــارة  مبكــرة  أعمــال  فــي  بــدأوا 

الخضراوات، وهذا ليس مستغربا.

متى بدأت االستقالل في التجارة  «
عن الوالد؟

الوالــد كان موجــودا دائمــا، ولكــن بحكــم 
كبــر ســنه توليــت العمل مع شــقيقي وقمنا 
بتوســعة نشــاطنا خصوصا في االستيراد، 
ففــي العــام 1984 قمــت بإقامــة “فرشــة” 
خاصــة لــي، وفي العام 1986 اســتخرجت 
فــي ســوق  ســجل وافتتحــت أول محــل 
اســم  تحويــل  تــم  بعــام  بعدهــا  المنامــة، 

المحل إلى “البستاني”.

متى باشرت نشاط االستيراد، وهل  «
واجهتك صعوبات؟

أن  خصوصــا  كبيــرة  خطــوة  تلــك  كانــت 
عمــري كان حينها نحو 20 عاما، وذلك في 
العــام 1987. الصعوبــة التــي واجهتني أن 
التعامــل في مجال االســتيراد من الخارج 
كان يتطلــب مبالــغ أكبــر، حيــث كان يتــم 

الدفع نقدا.
أزمــة  هنــاك  كانــت  الخليــج  حــرب  بعــد 
وهنــاك صعوبــات فيمــا يتعلــق بالعمليــات 
اللوجستية وغيرها، لكننا استطعنا تجاوز 

تلك المرحلة.
شــقيقي  إلــيَّ  انضــم  التســعينات  وفــي 
محمود والذي كان له إسهامات كبيرة في 

تطوير نشاط المؤسسة.

 متى بدأت مرحلة االنطالق  «

للمؤسسة لتشهد التوسع الذي 
هي عليه اليوم؟

الشــركة  بــدأت   1993 العــام  فــي  اعتقــد 
مرحلــة ازدهــار، إذ بدأنــا بنشــاط اســتيراد 
ضخــم، ومنــذ ذلــك العــام إلــى اليــوم، فإن 

نشاط المؤسسة في تطور مستمر.

 ألم يدفعكم هذا التوجه للتوسع  «
في مجاالت أخرى؟

ُعرض علينا العمل في مجال توريد المواد 
الغذائيــة مثل المــواد التموينية، خصوصا 
واســتعدادات  طيبــة  ســمعة  وجــود  مــع 
قويــة، لكننــا فضلنــا التركيــز على نشــاطنا 
الحالي، وعدم تشتيت جهودنا في أنشطة 

متعددة.

ومتى تحولت المؤسسة الفردية  «
إلى شركة ثم إلى مجموعة؟

فــي بداية األلفية الثانية حولنا المؤسســة 
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة كشركة 
تحولنــا  ثــم  أخــي،  مــع  بالشــراكة  عائليــة 
فــي العــام 2016 إلــى شــركة قابضــة إلــى 
جانــب 19 فرعــا ضمــن المجموعة تختص 
بمختلــف مجــاالت الفواكــه والخضــراوات 
ســواء تمويــن المطاعــم والفنــادق وقســم 

لالستيراد والشحن الجوي.
وخــالل هــذه الفتــرة قمنا بتأســيس مخبز 
“البســتاني” وذلك في العــام 2006، ولدينا 
حاليــا 6 فــروع ومازلنــا نعمــل فــي مجــال 
المخابز، لكن يظل نشــاط الخضراوات هو 

األساس.

كيف تطورت عملية االستيراد لدى  «
الشركة من حيث الحجم والتنوع؟

 بدأنــا االســتيراد بعــد افتتاح جســر الملك 
فهــد 1986، والــذي شــكل نقطــة انطــالق 
كبيــرة للتجــارة فــي البحريــن، ففــي العــام 
1987 كنــا نســتورد بمقدار شــاحنة واحدة 
وذلــك بصــورة يوميــة، زنــة 22 أو 24 طنا، 
لكــن اليــوم تزيــد عــدد الشــحنات عــن 30 
بمتوســط 650 طــن يوميا، وهــذا يتفاوت 

بحسب المواسم.
في الســابق كان االستيراد يتم عبر السفن 
العمليــة  وكانــت  والبحريــن،  الدمــام  بيــن 
نســبة  وكانــت  أطــول،  وقــت  تســتغرق 
النقــل  عمليــة  أثنــاء  للخضــراوات  التلــف 
كبيــرة، وافتتــاح الجســر ســهل الكثيــر من 

أمــور التجارة، ومــن بينها عملية اســتيراد 
الخضــراوات عبــر الشــاحنات. كنــا نجلــب 
البضائع من الســعودية، اإلمــارات، األردن، 

سوريا، ولبنان.

 هل تقتصر عملية االستيراد عبر  «
البر فقط؟

ال، وســعنا نشاط المؤسسة ليشمل الشحن 
الجوي والبحري، فمارســنا الشــحن الجوي 
منــذ 1990، بعدهــا بنحــو 9 ســنوات بدأنــا 
الشــحن البحــري عبر الحاويــات من خالل 
مينــاء ســلمان حينهــا، إذ كنــا نســتورد من 
إذ  البصــل،  خصوصــا  والهنــد  باكســتان 
أصبحــت البحريــن مركز ترانزيــت لتوزيع 

مختلف الخضراوات، خصوصا البصل.

هل استفدت من موقع البحرين  «
كمركز ترانزيت بتكوين عالقات؟

فــي  تجــار  مــع  عالقــات  لدينــا  بالطبــع، 
ســوق  فالســعودية  والســعودية،  الكويــت 
كبيــرة، لدينــا عالقــات جيدة مــع تجار في 
خميس مشــيط وجدة والدمام واإلحساء 
وغيرها. كنا نستورد البصل بكميات كبيرة 
وننقلها في شاحنات إلى أسواق المنطقة.

 هل مازلتم تعملون في نشاط  «
إعادة التصدير؟

نعــم، ولكــن حاليــا يتــم إرســال الشــحنات 
مباشــرة إلــى التجــار الذيــن نتعامــل معهم 

في المنطقة.
لــدي حاليــا مكتــب فــي الهنــد مــع شــريك 
فــي  9 ســنوات  نحــو  منــذ  هنــدي، وذلــك 
نقــوم  إذ  الخضــراوات،  تصديــر  مجــال 
بالتصديــر مــن هنــاك إلى ماليزيــا والفلبين 
كمــا  ســريالنكا،  واليونــان  وســنغافورة 
نقــوم بجلــب الفواكــه للبحرين عبر شــحن 

شحنتين أسبوعيا.

كيف توسعتم في التجارة بالهند؟ «

فــي  مــزارع  اســتأجرنا   2005 العــام  فــي 
للتصديــر  إنتاجهــا يخصــص  الهنــد، وكان 
إلى البحرين، نستورد البضائع عبر الشحن 
الجوي عبر ثالث  شحنات جوية أسبوعيا، 
واألوضــاع  الســوق  تحســنت  وعندمــا 

توسعنا هناك.

افتتاح مكتب الهند كان أول توسع  «
للمجموعة إذًا، هل هناك خطط 

لتوسعات أخرى؟

حاليــا، نــدرس دخــول الســوق األثيوبيــة، 
وميــاه،  واســعة  أراٍض  لديهــا  فأثيوبيــا 
ونــرى أن هناك فرصة كبيــرة لتعزيز األمن 
الغذائي للبحرين، إذ يمكن زراعة مساحات 
بالخضــار والفواكه التــي تحتاجها المملكة 

إلى جانب توفير اللحوم.
هناك تسهيالت، إذ يتم منح أراٍض برسوم 
بســيطة لمــدة 39 ســنة، نــدرس حاليا هذه 
الفــرص. فقــد زرت أثيوبيــا مرتيــن وهناك 
التــي  الفواكــه والخضــراوات  مــن  الكثيــر 
يمكــن اســتيرادها طــوال العــام، والالفــت 
أن هنــاك مســتثمرين هولندييــن يقومــون 
بمثل هذه األنشطة وتصدير إنتاجهم  إلى 

أسواق أوروبا.
بالنســبة للســوق الباكســتانية، نتعــاون مع 
مكتــب وســيط هنــاك، حيث يتــم عبر هذا 

المكتب التوريد لعدد من الدول.

على الصعيد المحلي، ما  «
المشروعات التي تعملون عليها؟

افتتحنــا قبــل أســابيع مخــازن لوجســتية 
فــي  البســتاني  لمجموعــة  تابعــة  جديــدة 
منطقــة المعاميــر بطاقــة اســتيعابية تقدر 
بنحو 150 حاوية أي قرابة 4500 طن من 
الخضــار والفواكه الطازجــة، وهذا يعطينا 
مرونة أكبر في توفير البضائع إلى السوق.

كما لدينا مخزن آخر في سترة.

كم استثمرتم في مشروع  «
المخازن؟

قرابة المليونين ونصف المليون دينار.

كم عدد الدول التي تتعاملون  «
معها، ولماذا هذا التوسع الكبير؟

لدينــا عالقــات تجاريــة مع تجــار في نحو 
50 دولــة، حتــى وصلنــا إلــى أفغانســتان، 
وســاعدنا في ذلك الزيارات التي نقوم بها 

ضمن الوفود الرسمية.
الحكومــة  جهــود  بدعــم  ملتزمــون  نحــن 
أن  فالبــد  الغذائــي،  األمــن  تعزيــز  فــي 
متوافــرة  والخضــراوات  الفواكــه  تكــون 
فــي الســوق طــوال العــام، فهنــاك متابعــة 
مــن وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة 
وإدارة حمايــة المســتهلك لتوفيــر مختلف 

احتياجات المواطنين في السوق.

كم عدد الموظفين لديك وهل  «
الشركة تدار بطريقة عائلية؟

اإلدارة حاليــا مــن العائلة، لكن لدينا الكثير 

مــن الموظفيــن البحرينييــن فــي مختلــف 
المناصــب القياديــة والحســابات ومختلف 

األقسام.
فــي  موظفيــن   210 قرابــة  حاليــا  لدينــا 

مختلف فروع وأقسام المجموعة. 

ما هدفك األكبر الذي تعمل عليه  «
بالمجموعة؟

أريــد  مــا  وتنويعــه،  االســتيراد  زيــادة   
المحافظــة عليــه هــو أن يكــون كل شــيء 
متوفــر ومــن مختلــف األصنــاف، هــذا هــو 

تركيزي الحالي.

ما رسالتك إلى الشباب؟ «

نســميها  ونحــن  الخيــر،  أرض  البحريــن 
إلــى  وســتصلوا  بجــٍد  أعملــوا  “الِملحــة”، 
أحــب  شــخصيا  ترضيكــم،  التــي  النتائــج 
أن أدعــم الشــباب الذيــن يرغبــون فــي بيع 
الخضــراوات والفواكــه وغيرهــا وأرى أن 

في هذا المجال خير كثير.
البحرينييــن  الشــباب  أدعــم  أن  وأحــب 
والتجــار، وأعطيهم فتــرات ائتمانية تصل 
إلى شهر، أي أنه ليس عليهم تسديد قيمة 
مــن  كنــوع  وذلــك  مباشــرة،  مشــترياتهم 

الدعم والتشجيع للشباب البحرينيين.

متى يبدأ يومك؟ «

يومي يبدأ منذ الصباح الباكر في الســاعة 
الرابعــة صباحــا، وهــذا لــم يتغيــر منــذ أن 
بدأت العمل في هذا المجال إلى يوم هذا.

تجار الخضار والفواكه دائمو السفر  «
لطبيعة مهنتهم، هل أنت كذلك؟

بعــض األعمــال يجــب إنجازهــا عــن قرب، 
مثال اقترب شهر رمضان المبارك والبد من 
التأكــد مــن كل شــيء علــى ما يــرام، فقبل 
أيــام كنــت فــي مصــر وقبلهــا فــي ســلطنة 
عمــان، أزور المــزارع وأطلــع علــى أحــوال 
الموســم، وأطلب منهــم تغليف المنتج في 

عبوات تناسب السوق البحرينية.
كصاحــب مهنــة، الحضــور الشــخصي أمــر 

مطلوب ويعطي ثقة أكبر في العمل.

حديثك يوحي بوجود شغف لديك  «
على المهنة؟

نعــم، أحــب هــذه المهنــة وأعشــقها، هنــاك 
تعلــق بهــذه المهنــة خصوصــا أننــي عملت 

فيها منذ مراحل حياتي األولى.

 كتاجر خضار، ما الفواكه المفضلة  «
لديك؟

فــي  تناولهــا  وأحــب  والفراولــة،  المانجــو 
العمل.

البستاني متحدثا إلى “البالد”

يعد رضا البستاني أحد أكبر تجار الخضراوات والفواكه في البحرين، ومن بين الثالثة الكبار 
فــي مجالــه، والذيــن يعتمــد عليهم الســوق في توفيــر مختلف أنــواع الفواكــه والخضراوات 
بكميات وفيرة طوال العام. وبدأ البستاني تجارة الخضراوات من ال شيء، وهو في الثالثة 
عشــرة مــن عمــره حيــن تــرك مقاعد الدراســة ليتفرغ لمســاعدة والــده في “فرشــته” بالمنامة 
قبــل أن يتــدرج ليؤســس بمعية شــقيقه محمود، أحد أكبر مؤسســات اســتيراد الخضراوات 

والفواكه في البالد.
اســتطاع البســتاني زيادة كميات الخضار والفواكه التي يســتوردها برا وبحرا وجوا طوال 

العام، مستفيدا من عالقاته الواسعة مع تجار وشركات ومزارع من 50 دولة حول العالم.
وبفضــل العالقــات الواســعة، تمكــن رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة البســتاني مــن افتتــاح 
مكتب في الهند؛ ليكون ذراعا تصديريا إلى دول آســيا، ويعزز موقع البحرين كمركز لتوزيع 

الخضراوات والفواكه في المنطقة.
كمــا وســعت المجموعــة أعمالها محليًا عبر افتتاح مخازن لوجســتية للفواكــه والخضراوات 
بطاقة 4500 طن بكلفة تقدر بنحو 2.5 مليون دينار، في الوقت الذي تدرس فيه المجموعة 
االســتثمار فــي مــزارع فــي أثيوبيــا؛ وذلك لتوفيــر الفواكــه واللحوم إلــى الســوق البحرينية. 
ويعمــل فــي الشــركة العائليــة أكثــر من 200 موظــف، وتضم إلــى جانب شــركة الخضراوات 

والفواكه، مخابز البستاني، وفروع للتوزيع والتموين ومبيعات الجملة والتجزئة.
“البالد” التقت البستاني؛ للوقوف على مسيرة حياته الحافلة بالعطاء، فإلى مضابط الحوار:

علي الفردان من المنامة | تصوير رسول الحجيري

متعهد الخضراوات والفواكه بالبحرين والمنطقة

bussines
@albiladpress.com
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توجه لالستثمار 
في أثيوبيا لتعزيز 

األمن الغذائي 
بالبحرين

بعد حرب الخليج 
الثانية بدأت 

مرحلة االنطالق 
للمؤسسة

 افتتاح جسر 
الملك فهد حفزنا 

الستيراد الخضراوات 
والفواكه رضا البستاين

غالبية تجار 
الخضراوات بدأوا 

أعمالهم في 
سن مبكرة

أصبحت البحرين 
ترانزيت لتوزيع 

مختلف 
الخضراوات

لدي مكتب في 
الهند منذ نحو  

9 سنوات

ــغــافــورة وغــيــرهــا ــى مــالــيــزيــا والــفــلــبــيــن وســن ــدي إلـ ــك هــن ــصــدر مـــع شــري ن

21

عالقاتنا مع 
تجار ومزارع 

في 50 دولة 
حول العالم

منح أراٍض في 
إثيوبيا برسوم 
بسيطة لمدة 

39 سنة
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أعلنت “فورد” عن إطالق 
الطراز الخاص “Bullitt” من 
سيارتها “موستانغ”؛ تخليدا 

لذكرى مرور 50 عاما على 
فيلم “Bullitt” الذي قام 

ببطولته النجم األميركي 
ستيف ماكوين، واعتمد حينها 

على “Mustang” في الفيلم.

tariq.albahar
@albiladpress.com

أعلنــت تويوتــا عــن نيتها تقديم فئــات هجينة لجميع ســياراتها العام 2025، 
يأتي ذلك ضمن جهود الصانعة اليابانية في الحد من االنبعاثات الكربونية.

 وألجــل ذلك، ســتأتي ســيارات بيك 
قاعــدة  علــى  تويوتــا   SUVو أب 
عجــالت F1 الجديدة، حيث تســمح 
مــن  واســعة  مجموعــة  بتطبيــق 
والمولــدات  المتطــورة  التقنيــات 
الكهربائيــة. مــن المتوقــع أن تحصل 
تويوتــا هايلكــس علــى فئــة هجينــة 
محــدودة، حيــث من الصعــب جعلها 

كهربائيــة بالكامــل في ظل التقنيات 
المتوفرة حالًيا. كما ستتمكن تويوتا 
هايلكس مــن تخزين الطاقة الزائدة 
نتيجــة الكبــح أو أثنــاء التوقــف عن 
ضغط دواســة الوقود داخل بطارية 
ليثيــوم أيــون صغيرة، والتي ســيتم 
اســتخدامها لدعــم محــرك كهربائــي 

صغير أثناء التسارع خاصة.

تويوتا هايلكس هجينة
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الرياضيــة لغــة تصميميــة متميــزة فــي عالــم الســيارات 

فيراري إف 8 تريبوتو الجديدة

تنفــرد ســيارة “فيــراري إف 8 تريبوتــو” بكونها الســيارة الرياضيــة الجديدة كليا 
لعالمــة فيــراري وتأتــي مزّودة بمحّرك وســطي خلفي لتمثــل التعبير األرقى عن 
ســّيارة بيرلينيتــا بمقعديــن مــن فيــراري. وتتمتــع هذه الســيارة بخــواص ومزايا 
فريدة كليا، كما أن اسمها يجسد عربون وفاء وتقدير ألقوى السيارات المزّودة 

بمحرك )V8( األقوى في تاريخ سيارات عالمة الحصان الجامح.

وترسي ســيارة “إف 8 تريبوتو” معيارا 
جديــدا فــي الســوق على صعيــد األداء 
وســهولة  والتجــاوب  القيــادة  ومتعــة 
لجميــع  ســتضمن  حيــث  التحكــم، 
الســائقين اختبــار األداء الرائــع ألفضــل 
جانــب  إلــى  العالــم،  فــي   )V8( محــرك 
االســتمتاع بمســتوياٍت غيــر مســبوقة 
من التجــاوب وتجربة القيادة المريحة 

والمتمّيزة.
ومع استطاعة ضخمة تبلغ 720 حصانا 
 185 حاجــز  يتجــاوز  طاقــة  وناتــج 
حصانا/ليتــر، بــات هــذا محّرك الســيارة 
ثمانــي األســطوانات )V8( األقــوى فــي 
تاريــخ ســيارات فيــراري خــارج إطــار 
فئــة الســيارات الخاصــة؛ ليرســي هــذا 
المحــّرك معايير جديــدة كليا ليس على 
بشــاحن  المجّهــزة  المحــّركات  صعيــد 
توربــو فحســب، وإنمــا لمختلــف أنــواع 

المحّركات أيضا. 
المــزّودة   )V8( محــرك  اســتخدام  وتــم 
بشــاحن توربينــي فــي طــرازات أخــرى 
توّلــد مســتويات مختلفــة مــن الطاقــة، 
وقــد فــاز هــذا المحــرك بجائــزة “أفضل 
محــّرك  “أفضــل  مســابقة  فــي  محــّرك” 
للعــام” لثــالث ســنوات متتاليــة )2016، 

العــام  فــي  فــاز  كمــا  و2017، و2018(. 
فــي  محــّرك  “أفضــل  بجائــزة   2018

العقَدين الماضيين”. 
وتوّلــد F8 Tributo قدرتها البالغة 720 
حصانــا مــن دون أّي تأخيــر فــي عمــل 
التوربــو الذي يســتكمل األداء الصوتي 
المذهــل والمميــز للســيارة. ويســتكمل 
هــذه الطاقــة المتاحــة بشــكٍل فوري مع 
والتجــاوب  الممتــاز  القيــادة  أســلوب 
عالــي الكفــاءة، وذلــك بفضــل الحلــول 
العناصــر  علــى  المعتمــدة  المتطــورة 

ميكيــة  ينا لد ا

للسيارة، والمستمّدة من تجارب قيادة 
فيراري.

تجّسد سيارة “فيراري إف 8 تريبوتو” 
الــريــاضــّيــة مــن إبـــداع “مــركــز فــيــراري 
للتصميم”، توجها جديدا في التصميم 
يعكس فــي جــوهــره الــتــفــّرد والــمــزايــا 
ــتــي لــطــالــمــا تــمــّيــزت بها  األســاســيــة ال
وخصوصا  فـــيـــراري،  ســـّيـــارات  جميع 
االســـتـــثـــنـــائـــي  األداء  صـــعـــيـــد  ــلـــى  عـ
الديناميكية  والــكــفــاءة  واالنــســيــابــيــة 
 8 إف  “فــيــراري  وُتعتبر  كما  الهوائية. 
صعيد  على  األقــوى  السيارة  تريبوتو” 
والهوائية  الديناميكية  الخواص  أداء 
ضمن فئة السيارات الرياضية المزّودة 
تصميم  مــن  والــمــســتــوحــاة  بمقعدين، 
المقعدين  ذات  “بــيــرلــيــنــيــتــا”  ــّيـــارة  سـ
األوســط  القسم  في  مثبت  بمحرك 
والــــخــــلــــفــــي مــــــن هــيــكــل 
وتحّل  الــســيــارة. 
هـــذه الــســيــارة 
ــراز  مـــكـــان طـ
 4 8 8 “
جــي 

تي بي” GTB 488، وهي تتمتع بأعلى 
للسائق  يقدم  ــذي  ال األداء  مستويات 
مسبوقة.  غير  تفاعلية  قيادة  تجربة 
في  تحسينات  السيارة  هــذه  وشهدت 
تحقق  باتت  حيث  جوانبها،  مختلف 
أداًء أفضل من حيث التحكم بالسيارة 
عند قيادتها بأقصى قدراتها مع تعزيز 

مستويات الراحة في المقصورة.
من جهة ثانية، توّلد سيارة “إف 8 تريبوتو” 
50 حصانا إضافية مقارنة بطراز “488 جي 
تــي بــي”، وتتمتــع بــوزن أخــّف بمقــدار 40 
كيلوغرامــا، كمــا شــهدت زيــادة فــي كفــاءة 
الديناميكيــة الهوائيــة بنســبة 10 %، فضــال 
عن تجهيزها بنسخة 6.1 األحدث من نظام 
 Side Slip التحّكم بزاوية االنزالق الجانبي

.Angle Control
ثمانــي  فيــراري  محــرك  ُيعتبــر 
األسطوانات )V8( المحرك المثالي لمنح 
وأداًء  ممتعــة  قيــادة  تجربــة  الســائق 
رياضيا هو األعلى على مســتوى قطاع 
الســيارات الرياضيــة الخارقــة. ويمكــن 
االســتثنائي  األداء  بهــذا  االســتمتاع 
طــرازات  فــي  خــاص  بشــكل  الخــارق 
بمحــّرك  بمقعديــن  المــزّودة  فيــراري 
مثبــت فــي القســم األوســط والخلفــي. 
تطويــر  علــى  فيــراري  عملــت  ولطالمــا 
وتعزيــز قــدرات هــذه المنظومة، والتي 
تحقــق توازنــا مثاليــا مــن حيــث الوزن، 
حيث نجحت على مدى أكثر من أربعة 
عقود في توفير تجارب قيادة رياضية 

متكاملة ومنقطعة النظير.

كشــفت شــركة شيفروليه عن مواصفات شيفروليه سيلفرادو HD الجديدة بعد 
إصدار أولى صورها مؤخرا، وتأتي ســيلفرادو HD 2020 بمحرك بترول 6.6 لتر 
8 ســلندرات، بقوة 401 حصان، مع جير أوتوماتيكي 6 ســرعات يمكنه التبديل 

إلى نظام دفع رباعي.

المحــرك  دعــم  شــيفروليه  وأكــدت 
عــادم  ووجــود  المباشــر  للتنفــس 
متغير التوقيت، وأعلنت الشركة 
وجــود نســخة تيربو ديــزل أكثر 
 6.6 دوراماكــس  بمحــرك  قــوة 
 445 قــوة  ســلندرات   8 لتــر 

حصانا، مع جير 10 ســرعات، وأشــارت 
البيــك اب هــي األولــى  شــيفروليه أن 
Power Take� بحزمــة فئتهــا   مــن 

فــإن  للشــركة،  ووفقــا  متكاملــة.   off
ســيلفرادو HD 2020 تبلــغ فيهــا قــدرة 

السحب 35،500 رطل.

جاءت هوندا CR-V الجديدة في حلة مختلفة تم تحسينها بطابع الفت، وتصميم 
داخلــي أكثــر تميــزا، ومجموعــة مــن المواصفــات والتقنيــات الجديــدة التــي تهدف 
إلــى تعزيــز مكانتهــا كنمــوذج رائد في فئة الســيارات الرياضية المتعــددة األغراض 

المدمجة واألكثر شعبية.

بأعلــى  الجديــدة   CR�V وتتميــز هونــدا 
والتقنيــات  القيــادة  جــودة  مســتويات 
المتطــورة التي تجعلها رائــدًة في فئتها، 
نظــام  الجديــدة  التحســينات  وتشــمل 
المقود الجديــد، الذي يوفر تجربة قيادة 

يحة  مر

وممتعة، ويعزز ثبات الســيارة ومســتوى 
وأظهــرت  المقصــورة.  داخــل  الهــدوء 
ل اســتهالك الوقود  اإلحصــاءات أن معــدَّ
لســيارة )CR�V( يبلــغ 15.5 كــم/ لتــر في 
فئتــي DX وLX، بينمــا يبلغ 14.7 كم/ لتر 

.Touringو EX في فئتي

 AMG CLA كشفت مرسيدس عن سيارتها الكوبيه ذات األربعة أبواب عالية األداء
35 الجديدة، وذلك بعد نجو أسبوعين على تقديم AMG A35 سيدان الجديدة.

خارجية السيارة تأتي بمظهر رياضي مع 
تطعيمــات الكروم في المقدمة ومشــتت 
صغيــر،  خلفــي  وجنــاح  جديــد  هــواء 
وأضيفت جنوط 18 أو 19 إنش مصممة 
لتحقيــق أفضــل أداء ايروديناميكي. أما 
الداخليــة، فهــي مشــابهة نوًعــا مــا للفئــة 
مقاعــد  أحزمــة  وجــود  مــع  األساســية 

للمقاعــد،  أحمــر  وتخييــط  حمــراء 
عــدادات  لوحــة  وجــود  وإمــكان 
رقميــة وشاشــة 10.25 إنــش لنظام 

المعلومات الترفيهية.
ميكانيكًيــا تأتــي بمحــرك تيربو 2.0 
 302 قــوة  يولــد  ســلندرات   4 لتــر 

حصان.

HD 2020 سيلفرادو

CR-V.. اقتصادية جدا

AMG CLA 35 مرسيدس تطلق

حصلت سيارة G70 طراز 2019 من جينيسيس 
على جائزة “أفضل ســيارة جديدة للعام 2019” 
الموقــع  يعلــن  حيــث   ،Autotrader موقــع  مــن 
تقديــرا  بالجوائــز؛  خاصــة  قائمــة  عــن  ســنويا 
الســيارات  لتصميــم  بذلهــا  يتــم  التــي  للجهــود 
التحكيــم  معاييــر  إلــى  واســتنادا  االســتثنائية. 
المركبــات  تقييــم  يتــم  للمحرريــن،  المســتقلة 
وفقــا للميــزات المهمــة وتأثير التصميــم المبتكر 
والوظائف االستثنائية على تجربة المستخدم.

ســيارة   Autotrader موقــع   اختــار  وقــد 
جينيســيس G70 2019 مــن قائمــة تضــم أكثــر 
مــن 300 ســيارة مؤهلــة للفــوز؛ نظــرا لمزاياهــا 
التي تعيد إعادة تعريف الفئة. وقد قضى فريق 
المحرريــن، بقيادة رئيس التحرير براين مودي، 
الداخليــة  الراحــة  اختبــار عناصــر  فــي  عامهــم 
التصاميــم  وجــودة  المســتخدمة  والمــواد 
والميــزات التــي يتــم توفيرها وتجربــة الركوب 
االســتثنائية. وفيما يتعلــق بالخصائص المميزة 
لـ G70، أشــار فريق المحرريــن إلى أن تصميمها 
الداخلــي الفاخــر يحاكــي التصاميــم الداخليــة 
للسيارات المنافسة، والتي يفوق سعرها سيارة 

G70 بعشرات اآلالف من الدوالرات”.

عــام  مديــر  قــال  بالجائــزة  الفــوز  وبمناســبة 
ألتــار  األوســط  والشــرق  إفريقيــا  جينيســيس 
يلمــاز: “يســعدني قبــول هــذه الجائــزة بالنيابــة 
عــن فريــق عمــل G70 الذي بــذل جهــودا جبارة 
األداء  ذات  الفاخــرة  الســيارة  هــذه  لتصميــم 
المميــز، لألشــخاص الراغبيــن بالتميــز. إنــه فعال 
أمــر رائــع أن يتم تقدير هذه الجهــود من جانب 
القطــاع،  مســتوى  علــى  المســتقلين  الخبــراء 

إضافة إلى مالكي هذه السيارة الفاخرة”.
تعيــد ســيارة G70 التــي حصلــت علــى العديــد 

مــن الجوائــز االســتثنائية خالل األشــهر القليلة 
فــي  والتوقعــات  المعاييــر  تحديــد  الماضيــة، 
الفاخــرة،  الرياضيــة  الســيدان  ســيارات  فئــة 
الهيــكل،  وقــوة  لــألداء  الشــامل  التكامــل  مــع 
والفخامــة الراقيــة والتصميــم االنســيابي. كمــا 
تتفــوق ســيارة G70 كأول طــراز مــن ســيارات 
جينيســيس فــي فئــة الســيارات الفاخــرة ذات 
ســيارات  علــى  العاليــة،  التنافســية  القــدرة 
بــأداء  التقليديــة  الفخمــة  الرياضيــة  الســيدان 

يضمن راحة السائق.

Autotrader تختارها من الئحة تضم 300 سيارة جديدة مؤهلة

جينيسيس G70 تفوز بجائزة أفضل سيارة

كشــفت شركة إنفينيتي للسيارات الفاخرة عن 
الصور األولى لســيارة “كيو أس إنسبيرايشن - 
Qs Inspiration” الســيدان الرياضية الجديدة 
والتــي  الكهربائيــة،  الســيارات  فئــة  ضمــن 
ســيجري اإلعــالن عنهــا رســميا وعرضها خالل 
معــرض “شــنغهاي للســيارات 2019” الذي ُتقام 

فعالياته األسبوع المقبل. 
أس  “كيــو  ســيارة  أن  “إنفينيتــي”  وأضحــت 
إنسبيرايشن” ستقدم مفهوما جديدا للسيارات 
من فئة السيدان الرياضية من حيث التصميم 
والتخطيــط، وذلــك مــع موقــع القيــادة المرتفع 
العجــالت.  بكامــل  الكهربائــي  الدفــع  ونظــام 
كمــا ســتقدم الســيارة لمحــة أوليــة عــن نمــاذج 
ســيارات “إنفينيتي” المســتقبلية من المركبات 
e�( الكهربائيــة بفضــل نظــام الدفــع الكهربائــي

 .)POWER
وجرى تطوير البنية الهندســية للســيارة بشكل 
مــرن خصيصــا لتناســب المجموعــة الُمحركــة 
للمركبــات الكهربائية، مع إمــكان إعادة تحديد 
الســيدان، حيــث  التقليديــة لســيارات  األبعــاد 
عمل المهندسون والمصممون في الشركة على 
تكييف التصميم الميكانيكي مع أبعاد السيارة 
الســائقين وتمنحهــم اإلحســاس  مــع  للتفاعــل 

باالرتفاع والسيطرة.
جــزءا  الســيدان  ســيارات  شــكلت  ولطالمــا 
أساســيا مــن النمــاذج التــي تنتجهــا إنفينيتــي 
نجحــت  حيــث   ،1989 العــام  تأسيســها  منــذ 
باســتقطاب الســائقين الشــغوفين؛ نظرا لقوتها 
الكبيــرة وانخفــاض مركــز ثقلهــا، حيــث توفــر 
وضيعــة القيــادة المرتفعة مجــال رؤية أوضح 
للطريــق، دون الحاجة إلى رفع هيكل الســيارة 
بكاملــه والتفريــط بقدراتهــا الديناميكيــة. كمــا 
جــرى تصميم المحرك ونظــام الدفع الكهربائي 
بكامل العجالت بشــكٍل يلبي شــغف الســائقين 

ومســتويات  فــوري  تســارع  علــى  بالحصــول 
طاقة مستمرة ومستقرة. 

مونييــه”  “كريســتيان  قــال  الصــدد،  وبهــذا 
رئيس شــركة إنفينيتي للســيارات المحدودة: 
“رســخت ســيارات “إنفينيتــي” منــذ 30 عامــا 
الجديــدة  التكنولوجيــا  تقديــم  فــي  ســمعة 
التــي ُتســعد وتمنــح الثقــة للســائقين، ويمثــل 
الكهربائيــة فرصــة لتجديــد  الســيارات  عصــر 
هذه الســمعة بوصفنــا عالمة تتحــدى االبتكار 
وقادرة على التحرك بســرعة في هذه الســوق 

المتسارعة النمو”.

لمحًة أولية عن نماذج ســياراتها المســتقبلية الكهربائية

“إنفينيتي” تكشف عن “كيو أس إنسبيرايشن”

دبي



شاهدت لكم: “Triple Frontier” يكسر قواعد أفالم السرقة

ظهرت النجمة صوفيا فيرغارا أثناء سيرها في شوارع بيفرلي هيلز،  «
حيث التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي، وهي ترتدي طاقم كاجوال 

ببنطلون جينز وتيشرت باللون األزرق. النجمة الكولومبية )46 عاما( تعد 
واحدة من أعلى النجمات أجرا في الدراما األميركية، حيث صنفتها مجلة 

فوربس في وقت سابق بأنها األعلى أجرا على صعيد الدراما األميركية.

“تريبل فرونتير” عن مجموعة من العســكريين النخبة الســابقين، ينفذون عملية ســرقة جريئة وســط أدغال أميركا الجنوبية. قائد مجموعة المرتزقة، ســانتياغو غارســيا، مدبر 
العملية الملقب بوب )أوسكار آيزاك( يبحث عن أفضل العروض التي تأتيه.

ينضــم إليــه ويليــام ميلــر الملقب بـــ ”آيرون 
يمضــي  الــذي  هانــام(،  )تشــارلي  هيــد” 
وقتــه فــي إلقــاء الخطــب التحفيزيــة علــى 
المجنديــن الجدد في القوات المســلحة. ثم 
ينضم بعد تردد شديد توم ديفيس الملقب 
بـــ ”ريدفــاي” )بيــن أفليــك(، ويــزول تــردده 
بعــد معرفته قيمة األمــوال في العملية. ثم 
يأتــي شــقيق “آيــرون هيــد”، وهو بيــن ميلر 
)غاريــت هيدلند(، وأخيرًا فرانسيســكو مور 
بـــ ”كات فيــش” )بيــدرو باســكال(،  الملقــب 
وهــو طيار ممنوع من الطيران لتورطه في 

قضية تهريب كوكايين.
لوريــا  المخــدرات  زعيــم عصابــة  والهــدف 
)رينالــدو غاليغــوس(، الــذي يخبــئ أموالــه 
في قصر شــديد الحراســة، مبني في موقع 
العمليــة  تتضمــن  األدغــال.  وســط  مخفــي 
)أدريــا  يوفانــا  معلوماتــه  مصــدر  إخــراج 
أرهونا( وشقيقها من قبضة لوريا، وتسهيل 
ســفرهما إلــى أســتراليا. تمــّر أفام الســرقة 
اإللزاميــة،  الفريــق  أعضــاء  بمشــاهد جمــع 
وهــذه الجزئيــة أحيانا تســتغرق ســاعة من 

وقــت الفيلــم، وإن لم يكــن المخرج محنكا، 
فإنهــا تحــدث خلــا في التــوازن؛ نظــرا إلى 

التــي  باإلثــارة  مقارنــة  البطيئــة  طبيعتهــا 
تأتي الحقا. “تريبل فرونتير” يكســر قواعد 

أفام الســرقة باختصاره مرحلة التخطيط 
والتركيز على عواقب العملية.

مبهمــة  والتنفيــذ  التخطيــط  مرحلــة 
التفاصيــل، أو باإلمــكان القول إن تشــاندور 
نقطــة  ليســت  فــي عرضهــا؛ ألنهــا  يقتصــد 
التركيــز، وألنــه يريــد تــرك أكثــر مــن ســاعة 
بعدهــا لعــرض أفضــل مشــاهد الفيلم: ســفر 
الخمسة عبر األدغال والجبال للوصول إلى 

البحر محملين بحقائب من األموال.
هــو فيلم ســرقة بالمقلوب، فالعملية نفســها 
عبــر  النقــل  عمليــة  لكــن  جزئيــة،  أســهل 
شــاحنة ومروحيــة وبغــال وعلــى األقــدام 
الخمســة  تجعــل  ألنهــا  الفيلــم؛  مــادة  هــي 
هدفــا ســها للعناصــر المعاديــة مــن جهــة، 
ونشــوب الخافــات بينهــم جــراء المواقــف 
التــي يواجهونهــا، والتي تضعهم في مرمى 
الخطــر مــن جهــة أخــرى. تشــاندور يفهــم 
جيــدا كيــف يتعامــل مــع المــادة التــي بيــن 
يديه، ويعلم كيف يصنع اإلثارة والتشــويق 
ويضعهمــا بحرفية فــي التفاصيل كلما يبرز 

تحدٍّ جديد أمام الشخصيات.
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عنــوان  ووجــوه”  صــور  “تقاســيم.. 
المعــرض الشــخصي للفنــان البحريــن 
فضــاء  نظمــه  والــذي  ســوار،  ناجــي 
مشق للفنون والثقافة في الفترة بين 
أبريــل   24 أبريــل ومســتمرا حتــى   9
تحــت رعايــة محافظ الشــمالية علي 
العصفــور،  عبدالحســين  الشــيخ  بــن 
وقــد أوضــح مشــق للفنــون فــي بيان 
لــه أن المعــرض يضــم مجموعــة مــن 
األعمــال التي تعكــس خاصة تجربة 
الفنان ســوار من خــال خامة األلوان 

المائية.

قائمة المسلســات الخليجية في شــهر رمضان 
2019 تضــم عــددا كبيــرا من األعمــال المتنوعة 
والرومانســية،  والكوميديــة  االجتماعيــة  بيــن 
والتي ستشــهد منافســة شــديدة بيــن نخبة من 
ألمــع النجــوم لهــذا الموســم وبينهم حيــاة الفهد 
وســعاد عبــدهللا وناصــر القصبي وداود حســين 
وشجون الهاجري، فيما تتصدر الكويت القائمة 
بمــا يقــارب 12 عمــا متنوعــا. نرصــد لكــم أبــرز 
المسلســات الخليجية المقرر عرضها في شــهر 

رمضان 2019:

مسلسل “حدود الشر”

علــى  تطــل  الفهــد  حيــاة  الكويتيــة  النجمــة 
خــال  مــن   2019 رمضــان  فــي  المشــاهدين 
مسلســل “حــدود الشــر” الــذي تــدور أحداثه في 
فترة الســتينات حول امرأة شريرة تسببت في 

تدمير كل من حولها.
“ حــدود الشــر” مــن تأليــف محمد خالد النشــمي 
وإخــراج أحمــد دعيبــس وبطولــة حيــاة الفهــد، 
أحمد الجســمي، انتصار الشــراح، غــرور، محمد 

عاشور ونورا.

مسلسل “أمنيات بعيدة”

بعد خوضها المنافســة العــام الماضي من خال 
مسلســل “عطــر الــروح”، تطــل الممثلــة القديــرة 
هــدى حســين فــي موســم رمضــان 2019 علــى 

الجمهور بمسلسل “أمنيات بعيدة”.
مسلســل أمنيات بعيدة، بطولــة جمال الردهان، 
هنــادى الكندري، حصــة النبهان، غدير الســبتي، 
ليالــي دهراب، مريم حســن، محمــد عبدالرازق، 
رهف العنزي وغيرهم من الممثلين، تأليف منى 

الشمري، إخراج محمد القفاص.

مسلسل “انا عندي نص”

النجمــة الكويتيــة ســعاد عبدهللا  تنضم لســباق 
الدرامــا فــي رمضــان 2019 عبــر مسلســل “أنــا 
عنــدي نــص”، والــذي تعتمــد أحداثه علــى قالب 
قصــة  حــول  المتمحــورة  اجتماعــي  كوميــدي 
المدنيــة  حقوقهــا  عــن  البحــث  تحــاول  امــرأة 
المجتمــع  فــي  كيانهــا  وإثبــات  والشــخصية، 

المحيط بها.
الرومــي وإخــراج  تأليــف حمــد  مــن  المسلســل 
منيــر الزعبــي وبطولــة ســعاد عبــدهللا، ســليمان 
الهاجــري،  شــجون  أحمــد،  اســتقال  الياســين، 

فاطمة الصفي وهدى الخطيب.

مسلسل “ال موسيقى في األحمدي”

مسلسل “ال موسيقى في األحمدي” يحضر على 
قائمة المنافسة، وهو من بطولة النجم الكويتي 
جاسم النبهان ومشاركة عبدالمحسن النمر، نور 
الكويتيــة، علــي كاكولــي، رهــف محمــد، فاطمة 

الطباخ وغيرهم.
“ال موســيقى فــي األحمــدي” مــن تأليــف منــى 
الشــمري،  دحــام  محمــد  وإخــراج  الشــمري، 
والســبعينات  الســتينات  مرحلــة  ويتنــاول 
القــرن الماضــي فــي الكويــت، والعاقــات  مــن 
االجتماعيــة، ومختلــف القضايــا التــي كرســتها 

تلك الحقبة التاريخية.

مسلسل “وما أدراك ما أمي”

الممثلــة الكويتيــة إلهــام الفضالــة تلعــب بطولة 
المسلســل االجتماعــي “ومــا أدراك مــا أمي” إلى 
جانــب هنادي الكنــدري، وفاطمــة الصفي، ونور 

الشيخ، وروان العلي.
الدوحــان،  علــي  كتابــة  امــي”  مــا  أدراك  “ومــا 
قضيــة  ويتنــاول  الحليبــي.  حســين  وإخــرج 
جوهريــة تتمحــور أحداثهــا حــول عاقــة األم 

باألسرة واألبناء.

مسلسل “موضي قطعة من ذهب”

علــى  يطــل  حســين  داود  الكوميــدي  الممثــل 
الدرامــي “موضــي  المسلســل  المشــاهدين فــي 
الرومــي،  حمــد  للمؤلــف  ذهــب”،  مــن  قطعــة 

والمخرج منير الزعبي.
 يتنــاول العمــل العديــد مــن القضايــا األســرية 
بزوجتــه  الــزوج  عاقــة  أبرزهــا  واالجتماعيــة، 
وأوالده، والمصاعــب التــي تواجه فكرة تكوين 
األســرة، فــي إطــار تسلســلي يضــم حقبــا زمنية 
أســمهان  مــن  كل  ببطولتــه  ويشــارك  متعــددة، 
توفيق، ونور الكويتية، ولمياء طارق، ويعقوب 
عبدهللا، وحســين المهدي، وفهد العبدالمحسن، 

وشهد ياسين، وآخرين.

مسلسل “سواها البخت”

فــي  الشــعيبي  هيــا  الكويتيــة  الممثلــة  تشــارك 
“ســواها  بعنــوان  اجتماعــي  مسلســل  بطولــة 
والمخــرج  الكنــدري،  محمــد  للمؤلــف  البخــت”، 
حســين أبــل، ويشــاركها بطولتــه وليــد الضاعن، 
وشياء سبت، وفهد البناي، ومحمد الصيرفي، 

وفخرية خميس، وغيرهم.

ناجـــي ســـوار يفتتـــح “تقاسيــم.. صــور ووجـــوه”

أهم المسلسالت الخليجية في شهر رمضان المقبل

مسلسل حدود الشر مسلسل سواها البخت

مسلسل أنا عندي نص مسلسل أمنيات بعيدة

ــر فـــي الــمــنــافــســة ــض ــح ــة مـــن ذهـــــب” ي ــع ــط مــســلــســل “مـــوضـــي ق

ــة ــ ــي ــ ــائ ــ ــم ــ ــة الـــــفـــــنـــــان مـــــــع األلـــــــــــــــوان ال ــ ــربـ ــ ــجـ ــ ــة تـ ــ ــ ــاص ــ ــ ــس خ ــ ــك ــ ــع ــ أعـــــــمـــــــال ت
خاص
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العسل المعالج يفقد العناصر الغذائية المفيدة
العســل  اســتهالك  علــى  الكثيــرون  يقبــل 
بحثــا عن المــذاق الحلــو والمنافــع الصحية، 
لكــن هــذا “الغــذاء” الســحري المعــروف منــذ 
لــم  إذا  فائــدة  ذي  غيــر  يصبــح  قــد  القــدم 
يكــن “خالصــا”، أو تمــت معالجتــه وتصفيته 

بطريقة غير سليمة.
وبحســب موقــع “ماينــد بــادي غريــن”، فــإن 
بوســع مــن يحرصون على اســتهالك العســل 
أن يتأكــدوا مــن كونــه صحيــا، عــن طريــق 

خطوات بسيطة.
وينصــح خبــراء الصحــة باســتهالك العســل، 
مشــيرين إلــى فوائــده الكثيــرة فــي مقاومة 
البكتيريــا وااللتهاب، فضال عن كونه مضادا 

لألكسدة.
أن  األفضــل  مــن  أن  النصائــح،  أولــى  ومــن 
نشــتري العســل فــي هيئتــه “الخامــة” التــي 
لــم تخضــع ألي تعديــل، ألن العســل المعالــج 
الــذي يخضــع للتســخين فــي حــرارة عاليــة 
الغذائيــة  عناصــره  مــن  الكثيــر  يخســر  قــد 

والمفيدة.
عالمــة  علــى  يعتمــدون  ممــن  كنــت  وإذا 

“الغــذاء العضــوي” قبل شــراء األطعمة، فإن 
هــذا الحــرص غير مفيد عند شــراء العســل، 
والســبب هــو أنــه ليس بوســع أي مــزارع أن 
يتأكــد من المــواد األولية التــي اقتات عليها 

النحل.
وكل ما يتوجب عليك أن تتأكد منه، هو أن 
تكون الورود التي ترعى عليها خلية النحل، 
خاليــة مــن المبيــدات الكيماويــة، لكن عليك 
االنتباه أن هذا الشــرط يؤدي إلى رفع ســعر 

العسل بشكل كبير.

وبمــا أن العســل يتخــذ عــدة ألــوان، بالنظــر 
إلــى اختالف المواســم والــورود التي يرعى 

عليها، ينصح الخبراء باالنتباه إلى اللون.
وحين يكون العسل من رعي الخريف، يبدو 
لونــه داكنــا أكثــر وذا طعــم حــاد، أمــا عســل 
الربيــع فيكــون فاتحــا فــي لونــه وذا مــذاق 

معتدل.
ويستحب أن يتذوق الشخص الذي يشتري 
العسل عينة محدودة، وعندها، يقرر المذاق 

الذي يعجبه، سواء كان خفيفا أو حادا.

ذكــي  هاتــف  تصــدر   ،2012 العــام  فــي 
األخبــار،  عناويــن  األوجــه  متعــدد 
لكنهــا  بشــكل واســع  وانتشــرت قصتــه 
ســرعان ما خفتت حتى إعالن الشــركة 
“يوتافــون”  لهاتــف  المنتجــة  الروســية 
إفالســها، لتضــع بذلــك نهايــة لجهازهــا 
وصــف  الــذي  المزدوجــة،  الشاشــة  ذو 

بـ”المعجزة”.
أن  األميركــي  فيــرج”  “ذا  موقــع  ونقــل 
يوتافــون  ألجهــزة  المنتجــة  الشــركة 
الهاتفيــة أفلســت بعدمــا نشــرت تقاريــر 

صحفية إشعار تصفيتها.
وكانــت دعــوى قضائية تعود إلــى العام 
الشــركة  إعــالن  فــي  الســبب   2015

إفالسها.
وفــي التفاصيــل، ذكــر موقــع “ذا فيرج” 
 Hi-P أن دعــوى قضائيــة رفعتها شــركة
Singapore المصنعــة ألول هاتفين من 
هواتــف يوتــا ضد شــركة يوتافون التي 
رفضــت اســتالم )واحتمــال دفــع ثمــن( 
الحد األدنى لعدد الهواتف التي وافقت 
على طلبها، كانت وراء إفالس الشركة.

نهاية “الهاتف 
المعجزة” انضمــت الممثلــة البريطانيــة إيمــا تومســون إلى نشــطاء مهتميــن بالمناخ في وســط لندن يوم 

الجمعة إللقاء أشــعار تتغنى بجمال األرض وذلك في إطار احتجاجات تســتمر 5 أيام تســببت 
في تعطيل المرور بالعاصمة البريطانية.

ودعت جماعة )إكستينكشن ريبيليون( المنظمة لالحتجاج إلى العصيان المدني بال عنف لدفع 
الحكومــة البريطانيــة لمنع أي انبعاث للغازات المســببة لالحتباس الحراري بحلول العام 2025 

وإيقاف ما تصفه الجماعة بأنه أزمة مناخ عالمية.
وســدت الجماعــة طرقــا فــي عدة مواقع بوســط لندن في األيــام األخيرة، وقالت الشــرطة إنها 
ألقــت القبــض علــى أكثــر من 682 شــخصا. ونقل شــهود عــن إيما تومســون قولهــا للصحافيين 

وسط حشد يضم 300 ناشط ”كوكبنا يواجه مشكلة خطيرة“.

تحول عامل توصيل “دليفري” إلى شبح 
“مرعــب” في العاصمــة البريطانية لندن، 
اعتــداء  حــوادث   6 فــي  تــورط  بعدمــا 
جنسي على نساء، بينهن قاصر في عمر 

14 عاما.
وحســب صحيفة “صن” البريطانية، فإن 
“الوحش الجنســي” الــذي ال يزال طليقا، 
هاجم نســاء يتمشين بمفردهن في عدة 
مناطــق مــن شــمال لنــدن، بيــن 3 مارس 

الماضي و18 من أبريل الجاري.

وذكــرت الضحايــا أن المشــتبه فيــه كان 
يركــب دراجة نارية تحمــل صندوقا في 
آخرها، وقدمن مواصفات تشــير إلى أن 
عامــل توصيــل هو الذي دأب على تنفيذ 

االعتداءات قبل أن يلوذ بالفرار.
هاجــم  القاصــر،  الفتــاة  جانــب  وإلــى 
المشــتبه فيــه نســاء تبلــغ أعمارهــم 19 
و22 و23 و29 ســنة، وتجــري الشــرطة 
حملة واســعة في المنطقــة حتى تهتدي 

إلى “الُمهاجم”.

إيما تومسون تنضم الحتجاج عن المناخ في لندن

“ذئب بشري” طليق يثير رعب نساء لندن

نجمة اإلنستغرام إيال أكداغ تسير في أحد حقول 
التوليب ببلدة كرشنبرويش غربي ألمانيا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

نظرات األب

تفاعل متابعو إنستغرام “البالد” 
مع منشــور بعنوان “أتم 30 عاما 
قضــى منهــا 14 فــي غيبوبــة... 
مــا قصة األميــر الســعودي وليد 
المتابعــون  ودعــا  خالــد؟”.  بــن 
فــي  بالشــفاء،  الشــاب  لألميــر 
وقالــت  التعليقــات.  مــن  ســيل 
 @om_shooq77 المســتخدمة 
“هللا يشــفيه ويعافيه ويقر عين 
أبيه بشــفائه... نظرات أبيه كلها 

حزن وأسى”.

منظمــة  لحســاب  يعمــل  طبيــب  قتــل 
الصحــة العالميــة، الجمعــة، فــي هجــوم 
اســتهدف مستشــفى لمكافحة فيروس 
“إيبــوال” بمدينة بوتيمبو، البؤرة الحالية 

للوباء، شرقي الكونغو الديموقراطية.
وذكرت المنظمــة في بيان، أن “الدكتور 
ريتشــارد فاليري موزوكــو كيبونغ، وهو 
المعديــة  األمــراض  فــي  اختصاصــي 
الصحــة  منظمــة  أرســلته  واألوبئــة 
العالميــة لكافحــة فيــروس إيبــوال فــي 
جمهورية الكونغــو الديموقراطية، قتل 
في هجوم استهدف مستشفى بوتيمبو 

الجامعي”.
وأورد البيان أن شخصين آخرين أصيبا 
فــي الهجــوم، لكنهما في حالة مســتقرة 

حاليا.
الكونغوليــة،  الصحــة  وزارة  وبحســب 
كاميرونــي  القتيــل  الطبيــب  فــإن 
الجنســية، وكان يــرأس اجتماعــا حــول 
ســبل مكافحة “إيبوال” حين اســتهدفهم 

مسلحون من مجموعة متمردة.
وأكــد ضابط في الشــرطة فــي بوتيمبو 

أن قواته “تطارد المهاجمين”.

أســابيع،  عــدة  اســتغرقت  رحلــة  بعــد 
بات بحار ياباني أول شخص مكفوف 
يعبــر المحيط الهــادئ على متن قارب 
الصحافــة  أفــادت  حســبما  شــراعي، 

اليابانية.
وقد وصل ميتسوهيرو إيواموتو )52 
عامــا( صباح أمس الســبت إلــى ميناء 
فوكوشــيما على متن مركبه الشراعي 
البالغ طوله 12 مترا، بعد نحو شهرين 

على إبحاره من كاليفورنيا.

وغادر الرجل المقيم في سان  «
دييغو عند سواحل والية 

كاليفورنيا المطلة على المحيط 
الهادئ، هذه المدينة األميركية 

في 24 فبراير بصحبة دوغ 
سميث، وهو بحار أميركي 

ساعده شفويا من خالل مده 
بالمعلومات الالزمة بما فيها 

اتجاه الرياح. وأنهى المغامر 
الياباني بذلك رحلة امتدت 

على مسافة تقرب من 14 ألف 
كيلومتر.

مقتل “مكافح 
اإليبوال” في الكونغو

أول مكفوف يعبر 
المحيط الهادئ انفصلــت المغنيــة البريطانيــة، أديــل، عــن زوجهــا ســايمون كونيكــي، حســب بيــان أصدره 

ممثــالن عــن المغنيــة. وقال البيان، الجمعة، إن الزوجين الســابقين “ملتزمان بتربية ابنهما 
معــا بمحبــة”. وولــدت أديــل، البالغــة مــن العمــر 30 عامــا، ابنها أنجيلــو عــام 2012، وكانت 
تزوجــت مــن كونيكي، وهو من العاملين فــي مجال األعمال الخيرية عام 2016، بعد نحو 
5 ســنوات مــن الصداقة بينهما. وتتصدر ألبومــات أديل، المولودة في العاصمة البريطانية 
لندن، والتي في الغالب تستخدم أرقاما كعناوين لها، أمثال 19، 21، و25 على رأس قائمة 
أفضــل المبيعــات. وأضاف البيان أن الزوجين الســابقين يطلبان احترام الخصوصية، ولن 
يدليان بتعليقات إضافية بشأن الموضوع. وتزوجت أديل من كونيكي سرا، قبل أن يعلنا 

عن زواجهما ألول مرة خالل تسلمها جائزة غرامي عام 2017، حيث شكرت “زوجها”.

أديل تنفصل عن سايمون كونيكي

عارضة أزياء تقدم تصميما من ابتكار دار األزياء الباكستانية Lines 9 في 
اليوم األول من أسبوع الموضة في كراتشي )أ ف ب(

تزوجت أديل من كونيكي بعد نحو 5 سنوات من الصداقة بينهما

Û  منــذ اقتحــام وســائل التواصــل االجتماعــي حياتنــا مطلــع أللفيــة الجديدة
تغيــرت مفاهيــم صحافية وإعالمية كثيرة، ففي حين أنهت هذه الوســائل 
احتــكار الصحــف والــوكاالت والقنــوات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة لألخبــار إال 
أنها أثارت تســاؤالت مشــروعة بشأن الدقة والموضوعية والمصداقية؛ من 

يحدد المعايير ويحكم على األخبار الكاذبة؟
Û  لإلجابــة عــن هــذا الســؤال أطلقت “فيســبوك” ما أســمته بالمبــادرة العالمية

كبــرى  مــع  الماضــي  العــام  وتعاقــدت   ،2016 مطلــع  الحقائــق  لتدقيــق 
المؤسســات اإلعالمية؛ لتدقيق الحقائق على مســتوى العالم على نطاق 24 
لغة، في محاولة اعتبرها المنظمون والمشرعون غير كافية لتنظيف منصة 

التواصل األوسع انتشارا من األكاذيب.
Û  المبــادرة رغــم أهميتهــا ال تعدو أكثر كونها من مناورة من الشــركة لتخفيف

الضغــوط التــي تتعرض لها، والتــي أدت إلى تراجع كبير لقيمتها الســوقية، 
ويبــدو أن “فيســبوك” ال تــزال تتعامــل بأســلوب رد الفعــل لتجنــب نزيــف 
المليارات، ففي أعقاب العمل اإلرهابي الجبان في نيوزيلندا، قالت الشركة 
إنها ســتحظر نشــر مواد تتضمــن “تمجيدا ودعما وتمثيــال للتعصب العرقي 

للبيض والنزعات االنفصالية”.
Û  في تجربة شخصية مع جهود “فيسبوك” للتصدي لألخبار الكاذبة، سبق أن

أزالت الشــركة أحد منشــوراتنا على اإلنستغرام بناء على تواتر شكاوى من 
مســتخدمين لم يعجبهم الخبر، الذي كان منقوال من وكالة عالمية مشــهود 

لها بالمصداقية.
Û  التــزام “البــالد” بالحياديــة والنزاهــة نابــع مــن إحســاس عميق بالمســؤولية

الوطنية يدفعها إلى تحري أقصى درجات الدقة والموضوعية والمصداقية؛ 
لتقديم مادة صحافية ال يشوبها مغالطات أو افتراءات أو تزييف للحقائق 
أو تضليل للرأي العام. فما الذي يلزم وســائل التواصل االجتماعي بمراعاة 
هذه المبادئ؟! ال شــيء ما لم تســن قوانين تعاقب الناشــر ووســيلة النشــر 

على حد سواء على كل خبر كاذب أو مسيء.

معاقبة 
الناشر 

والوسيلة أيمن همام

ayman.hamam
@albiladpress.com
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