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الترويج لنجوم الرياضة“يوم الدين”... قصص حقيقيةإيران ترفض تجنيس أبناء المواطناتالبحرين لم تتأثر بارتفاع األرز عالمياصناعة “القراقير”... طلب محلي وخليجي
وفق أصحاب ورش صناعة القراقير  «

و “الحظور”، فإن هذه المهنة التي 
يعمل فيها القليل من البحرينيين 

والكثير من الوافدين، تحظى بطلب 
محلي وخليجي، حيث تنشط 

الورش في تلبية الطلبات التي ترد 
إليهم طيلة العام.

أكد رئيس لجنة الثروة الغذائية  «
في غرفة تجارة وصناعة البحرين 

رجل األعمال، خالد األمين 
استقرار أسعار األرز بالبحرين، 
مبينا أن األسعار في البورصة 

العالمية للحبوب ارتفعت منذ 
شهر رمضان المبارك.

أعلن مجلس صيانة الدستور  «
في إيران السبت في بيان على 
موقعه اإللكتروني أنه أعاد إلى 

مجلس الشورى مشروع قانون 
يسمح لألمهات المتزوجات 

بأجانب بمنح أطفالهن الجنسية، 
معلاًل ذلك بمخاوف “أمنية”.

نجح المخرج المصري المبدع أبوبكر  «
شوقي في محاولته اإلخراجية 

األولى في فيلم “يوم الدين”. وقال 
المخرج إن يقدم قصصا حقيقية 

ألناس تحزن وتفرح وتعاني. وأضاف: 
قدمت في الفيلم أبطاال معتدين 

بأنفسهم، راضين بأحوالهم.

بحث األمين العام للجنة  «
األولمبية البحرينية محمد 
النصف مع نخبة من نجوم 
وأبطال الرياضة البحرينية 

السبل الكفيلة بتنفيذ توجيهات بأهمية دعم النجوم 
واألبطال الرياضيين وإرشادهم لكيفية الترويج ألنفسهم 

واالستفادة من شهرتهم وقصص نجاحهم.
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بدء العمل بـ “اإلسعاف الوطني” عبر “999”
المنامة - وزارة الداخلية

ــد بن  ــر الــداخــلــيــة الــشــيــخ راشـ أعــلــن وزيـ
عــبــدهللا آل خــلــيــفــة، صــبــاح أمــــس، بــدء 
بعد  الــوطــنــي  اإلســعــاف  مــشــروع  تنفيذ 
ــات الــجــاهــزيــة  ــى مــســتــوي ــوقــــوف عــل ــ ال
التي  واالستعداد واتخاذ كل اإلجــراءات 
اإلسعاف.   خدمة  بجودة  االرتقاء  تضمن 
غرفة  على  االتــصــال  للمواطنين  ويمكن 
الساخن  الــخــط  عبر  الرئيسة  العمليات 
999 لطلب اإلسعاف الوطني. ومن المقرر 
والجنوبية  الــمــحــرق  بمحافظتي  الــبــدء 

على أن تليهما العاصمة والشمالية ليصل 
عدد مراكز اإلسعاف بنهاية العام الجاري 

)06(إلى 13 مركزا.

ــرار  ــال الــنــائــب عــمــار آل عــبــاس إن مــنــذ إقـ قـ
ــرار مــنــع صــيــد الــروبــيــان بطريقة  الــحــكــومــة قـ
عليه وقف  ترتب  فقد  أشهر،   8 قبل  )الــكــراف( 
رخصا  تحمل  الــتــي  البوانيش  أصــحــاب  حــال 

لصيد الروبيان بالكراف فقط.
ــمــفــاجــئ دون  ــقــــرار ال ــ ــاف: الــتــطــبــيــق ال ــ ــ وأضـ
ــدائــل  وب تــعــويــضــات  مــســبــق ودون  تــخــطــيــط 
لهؤالء الصيادين يمثل مشكلة كبيرة، بل وأزمة 

إنسانية تمس كرامة اإلنسان البحريني.

المرحوم  النوخذة  أيــام  قبل  عنا  رحــل  وتــابــع: 
ألزمة  تعرضه  بعد  حسن  منصور  علي  الحاج 
الصيد،  قــرار منك  بعد صــدور  به  ــت  أَلــمَّ قلبية 
مــا قيل قديما فــي ســابــق األمــثــال  واســتــذكــر 
ينطبق  المثل  وهــذا  ذّل”،  قــوم  عزيز  “ارحــمــوا 

على أصحاب قضيتنا لهذا اليوم.
وتـــحـــدث عـــن شــعــور قــلــة الــحــيــلــة والــضــعــف 
الصيادين  ولــعــمــوم  لــه  المصاحبين  والــضــيــق 
الفطر،  الكريم وعيد  طوال فترة شهر رمضان 

ــور  ــن تــأمــيــن أبـــســـط األمــ بــســبــب عــجــزهــم عـ
ــاع ســيــارتــه  لــعــوائــلــهــم. وأضـــــاف: مــنــهــم مــن بـ
ليستكمل أقساط دراسة أحد أبنائه، ومنهم من 
تهدده البنوك بالمالحقة القانونية؛ الستحقاقات 
العبرة؛  خنقتهم  رجال  ومنهم  المتأخرة،  الدفع 
الــمــدارس  متطلبات  تلبية  استطاعتهم  لعدم 

البسيطة ألطفالهم.
ُمـــــالّك تــراخــيــص صيد  ــدد  ــــى أن عــ ولــفــت إل

الروبيان في مملكتنا الغالية 197.

مكناس يحّول استثمارات 
بـ100 مليون دوالر للبحرين

المناعي: تسخير التكنولوجيا 
في االستشارات الطبية

آل عبــاس: 197 صيــادا للروبيان “أعزاء قــوم أذلهم القرار”

أزمة قلبية قادت لوفاة نوخذة بسبب قرار “الكراف”
استثمار فائض “البلديات” 

لتمويل مشاريع الطرق

أكــــد مـــســـؤولـــون بـــــــوزارة األشـــغـــال 
ــات والــتــخــطــيــط  ــديـ ــلـ ــبـ وشـــــــؤون الـ
ــرار الــــــــوزارة في  ــمـ ــتـ الـــعـــمـــرانـــي اسـ
فائض  مــن  االســتــفــادة  عبر  توجهها 
لتنفيذ  الــبــلــديــات  شــــؤون  إيـــــرادات 
ــرى ســابــقــا  ــــطــــرق، إذ جــ ال مـــشـــاريـــع 
ــن اإليـــــــــرادات  اســـتـــقـــطـــاع جـــــزء مــ

ــي تـــمـــويـــل بــعــض  واســـتـــخـــدامـــه فــ
المسؤولون  الــطــرق.وأشــار  مشاريع 
في أحد اجتماعات اللجان البرلمانية 
إلى أن الوزارة لجأت إلى تقديم عدد 
وزارة  مــع  بالتنسيق  الــمــبــادرات  مــن 
إليجاد  الوطني؛  واالقتصاد  المالية 

)06(دخل لقطاع األشغال.
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)21(

الســعودية واإلمارات تدعوان لحماية إمــدادات الطاقة في الخليج

مطالبة برد صارم ورادع لحماية المالحة

دبي - أ ف ب

دعت السعودية واإلمارات العربية المتحدة، 
الطاقة في مياه  إمــدادات  تأمين  إلى  أمس، 
استهدف  هــجــوم  على  يومين  بعد  الخليج 
إيــران قرب مضيق هرمز  قبالة  نفط  ناقلتي 

ما أثار توترا إقليميا جديدا.
الفالح  خــالــد  الــســعــودي  الطاقة  وزيـــر  وقـــال 
والحاسمة  الــســريــعــة  االســتــجــابــة  مــن  ــد  “البـ
األسواق  واستقرار  الطاقة  إمــدادات  لتهديد 
األعــمــال  تشكله  الـــذي  المستهلكين،  وثــقــة 
اإلرهــابــيــة األخــيــرة فــي كــل مــن بحر العرب 

والخليج العربي”.
وقال وزير الخارجية الشيخ عبدهللا بن زايد 
صوفيا  فــي  صحافي  مؤتمر  فــي  نهيان  آل 
أجل  من  يتعاون  أن  الدولي  المجتمع  “على 
ــيــة وتــأمــيــن وصــول  ــدول تــأمــيــن الــمــالحــة ال

الطاقة”.

ناقالت نفط قبالة ساحل إمارة الفجيرة المطل على خليج ُعمان أمس )أ ف ب(

السالم يتطلب وقف التدخل في شؤون الدول
وزير الخارجية: يجب الحفاظ على أمن الممرات البحرية

المنامة - وزارة الخارجية

ــر الــخــارجــيــة الــشــيــخ خــالــد بن  أكـــد وزيـ
آمنة  بيئة  توفير  أن  خليفة  آل  أحــمــد 
التحديات واألخطار  ومستقرة في ظل 
السالم  وتحقيق  المنطقة  تواجه  التي 
ــو مـــســـؤولـــيـــة جــمــاعــيــة  واالزدهــــــــــار هــ
وتــفــاهــمــات  مــشــتــركــة  رؤى  وتــتــطــلــب 
ــــى مـــبـــادئ احــتــرام  مــتــبــادلــة تــســتــنــد إل
الــســيــادة وعـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
ــدول، بــمــا فـــي ذلـــك دعــم  ــلـ ــيــة لـ ــداخــل ال
الميليشيات وكيانات خارج إطار الدولة 

لزعزعة استقرار الدول الشقيقة.
ــاء مــشــاركــتــه، نــيــابــة عن  ــن جـــاء ذلـــك أث
القمة الخامس  الملك، في مؤتمر  جاللة 
لتجمع التفاعل وإجراءات بناء الثقة في 
آسيا )سيكا(، الذي عقد أمس في مدينة 

دوشنبه بجمهورية طاجيكستان.
ــر الــخــارجــيــة عــلــى ضـــرورة  وشــــدد وزيــ
الدولي لمسؤولياته في  المجتمع  تحمل 
البحرية  ضمان سالمة وحماية المالحة 
وتـــدفـــق إمــــــــدادات الـــطـــاقـــة فـــي هــذه 

لالقتصاد  والمهمة  الحيوية  المنطقة 
ــيــيــن،  ــم الــدول ــســل ــعــالــمــي ولـــأمـــن وال ال
وضرورة التزام الدول األعضاء بالحفاظ 
على أمن وسالمة الممرات البحرية ونقل 

الطاقة في المنطقة والعالم.

وزير الخارجية يلقي كلمته

سيدعلي المحافظة

)05(

بدور المالكي من الرفاع

الشيخة مروة: 
الكويت تستنسخ 
التجربة البحرينية 

بعد إشادات عالمية 
)20(بحملة “اإلخصاء”

الشيخ راشد بن عبدالله

محرر الشؤون المحلية



ردا على تهنئته بمناسبة تدشين جسر الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر رئيس الوزراء الكويتي

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقية 
شــكر جوابيــة مــن رئيــس مجلــس الــوزراء 
بدولة الكويت الشــقيقة أخيه ســمو الشــيخ 
جابر المبارك الحمد الصباح؛ ردا على برقية 
سموه المهنئة بمناسبة تدشين جسر الشيخ 
الصبــاح رحمــه هللا،  الجابــر  األحمــد  جابــر 

وفيما يلي نص البرقية:-
األخ الكريــم صاحــب الســمو الملكــي األمير 
بــن ســلمان آل خليفــة حفظــه هللا  خليفــة 

رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة
تحية طيبة وبعد...

تلقينــا ببالغ الشــكر والتقدير تهنئة ســموكم 
حفظكم هللا بمناســبة تدشــين جسر الشيخ 
الصبــاح رحمــه هللا،  الجابــر  األحمــد  جابــر 
كرابــع أطــول جســر بحــري فــي العالــم كمــا 
يســعدنا بهذه المناســبة الطيبة أن نشيد بما 
عبــرت عنــه ســموكم شــخصيا مــن مشــاعر 
الــود والتقديــر، معتزيــن بمشــاركتكم دولــة 
بهــذا  االحتفــاالت  وشــعبا  قيــادة  الكويــت 

هــذه  مثمنيــن  الكبيــر،  الحضــاري  اإلنجــاز 
اللفتــة الكريمــة التي كان لهــا الوقع الجميل 
على نفوســنا جميعا، مؤكديــن لكم اعتزازنا 
بالعالقــات األخويــة الوثيقــة التــي تجمعنــا 
والتــي  الشــقيق،  البحريــن  مملكــة  بشــعب 
تتوجهــا مشــاعر اإلخــاء والمــودة وتجســد 
طيب المشاعر األخوية وعمق عرى الترابط 

بين أبناء شعبينا الشقيقين.
خالــص تهانينا، وتمنياتنا لســموكم حفظكم 
وأن  والعافيــة  الصحــة  نعمــة  بــدوام  هللا 

يوفقكــم هللا تعالــى ويســدد خطاكــم، وأن 
يديم على مملكة البحرين الشقيقة وشعبها 
األبــي الكريــم التقــدم واالزدهــار فــي ظــل 
القيــادة الحكيمــة لجاللــة الملــك حمــد بــن 

عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه.
مع أطيب التمنيات...

جابر المبارك الحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء - دولة الكويت

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

والتعليــم  التربيــة  وزيــر  أشــاد 
ســمو  برعايــة  النعيمــي  ماجــد 
الشــيخ محمد بن سلمان بن حمد 
آل خليفــة لقمــة عباقــرة األطفال 
والتــي  الخليجيــة،  والناشــئة 
يتزامــن تنظيمهــا مــع احتفــاالت 
مملكــة البحريــن بمــرور مئــة عام 
النظامــي،  التعليــم  بــدء  علــى 
العديــد مــن  تــم خاللهــا تحقيــق 
والنوعيــة  الكميــة  اإلنجــازات 
جوانــب  مختلــف  فــي  المشــرفة 
التربيــة والتعليــم، بمــا  منظومــة 
فــي ذلــك مجــال رعايــة الموهبــة 
واإلبــداع واالبتــكار لــدى الطلبــة 

بمختلف مراحلهم الدراسية.
فــي  القمــة  هــذه  بــدور  ونــوه 

بحــث العديــد مــن الموضوعــات 
المتصلــة بدعــم وتطويــر اإلبداع 
واالبتكار لدى األطفال والناشــئة، 
نجــاح  قصــص  واســتعراض 
طالبيــة متميزة في هذا المجال، 
إيــالء  ضــرورة  علــى  مشــددا 
لمــا  الجانــب،  بهــذا  أكبــر  اهتمــام 
يمثلــه اإلبداع واالبتكار من قيمة 
مضافــة تعــزز مــن جهــود الــدول 

التنموية.
الــوزارة  اهتمــام  النعيمــي  وأكــد 
الموهوبيــن  شــريحة  برعايــة 
مــن  والمبتكريــن  والمبدعيــن 
مختلــف  فــي  الطلبــة  األبنــاء 
وســعيها  الدراســية،  المراحــل 
إلــى تقديــم المزيــد مــن البرامــج 

الخاصة بالكشف عنهم ورعايتهم 
مــن خــالل مركــز رعايــة الطلبــة 
الموهوبين، إضافة إلى األنشــطة 
صعيــد  علــى  المنفــذة  الطالبيــة 
المدارس والقطاعات ذات الصلة 
كل  فــي  الســعي  مــع  بالــوزارة، 
عــام دراســي إلــى التوســع الكمي 
والنوعــي في البرامج واألنشــطة 
الموجهــة للمواهــب الطالبية في 

شتى المجاالت.
وأوضــح الوزيــر أن مركــز رعايــة 
الطلبة الموهوبين قد نجح خالل 
العــام الدراســي 2018/2019 في 
تنفيــذ 132 برنامًجــا إثرائًيــا فــي 
األكاديميــة  الموهبــة  مجــاالت 
 2382 منهــا  اســتفاد  واألدائيــة، 

مختلــف  مــن  وطالبــة  طالًبــا 
بالمــدارس  الدراســية  المراحــل 
إضافــًة  والخاصــة،  الحكوميــة 
إلــى تنفيــذ 68 دورة تدريبية في 
مجــال العنايــة بالموهبة، اســتفاد 
منها 1895 معلًما ومعلمة، وتنفيذ 
1466 مــن األنشــطة والفعاليــات 
والكشــفية  الرياضيــة  والبرامــج 
واإلرشادية، استفاد منها 55 ألف 
طالــٍب وطالبــة، مؤكــدا أن جهود 
بــروز  فــي  أســهمت  قــد  الــوزارة 
قصص نجاح مشــرفة للعديد من 
المواهــب الطالبيــة فــي مختلــف 
واإلبــداع،  الموهبــة  مجــاالت 
إقليميــة  إنجــازات  وتحقيقهــم 

ودولية مهمة.

النعيمي يشيد برعاية سمو الشيخ محمد بن سلمان لـ “قمة العباقرة”
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فتح المشاركة بجائزة األميرة سبيكة لتقدم المرأة
ــة ــة العاملـ ــرأة البحرينيـ ــم المـ ــاالت دعـ ــن مجـ ــرأة”: ضمـ ــى للمـ “األعلـ

تنظــم األمانــة العامة للمجلــس األعلى 
للمــرأة اليوم )األحــد( مؤتمًرا صحافًيا؛ 
الــدورة  أعمــال  بــدء  عــن  لإلعــالن 
السادسة لجائزة صاحبة السمو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
لتقدم المرأة البحرينية، التي تمنح كل 
ســنتين ألفضل الوزارات والمؤسسات 
ومؤسســات  والخاصــة  الحكوميــة 
المجتمــع المدنــي إلــى جانــب األفــراد 
فــي مجــاالت دعــم المــرأة البحرينيــة 
إدمــاج  منهجيــات  وتبنــي  العاملــة، 
احتياجــات المرأة فــي التنمية وتكافؤ 

الفرص.
ويقام المؤتمر الصحافي بمشــاركة من 

أعضــاء لجنــة الجائــزة ومعهــم رئيــس 
هالــة  للمجلــس  العــام  األميــن  اللجنــة 
األنصــاري؛ لتقديــم عــرض عــن أهــم ما 
حققتــه الجائــزة من أهــداف ومجاالت 
فئاتهــا  علــى  تمــت  التــي  التطويــر 
ومعاييرها، وكان من بين أهمها صدور 
األمر الملكي السامي الذي أقر عدد من 
مجــاالت التطويــر، واعتمادها كمبادرة 

دولية على مستوى األمم المتحدة.
وتعتبــر “جائزة صاحبة الســمو الملكي 
آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة 
خليفــة لتقدم المرأة البحرينية” إحدى 
المبــادرات النوعية التــي تبنتها مملكة 
البحريــن في مجال دعم وتعزيز مركز 

قيــاس  آليــة  وتعــد  البحرينيــة  المــرأة 
علمية لتحقيق التوازن بين الجنســين 

في ميادين العمل.
فــي  الجائــزة  بهــذه  وفــاز  وســبق 
دوراتهــا الخمس الســابقة مــن الجهات 
المركــزي  الجهــاز  مــن  كل  الحكوميــة 
للمعلومات، وصنــدوق العمل “تمكين”، 
ومجلس التنمية االقتصادية، وجامعة 

البحرين، ووزارة الصحة.
فيمــا فــاز عن القطــاع الخــاص كل من 
البنك األهلي المتحد، وشــركة الخليج 
“جيبــك”،  البتروكيماويــات  لصناعــات 
وبنــك  الدوليــة،  التكافــل  وشــركة 

األميرة سبيكة بنت إبراهيمالبحرين والكويت.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

سمو رئيس الوزراء

Û  ربمــا يكــون الحديــث ُمعادا، لكــن بكارة الرؤية ســتظل عالقة في االســتجابة
السامية السريعة من خليفة بن سلمان لما تم إثارته عبر أثير إذاعة البحرين 

من مناشدات لتعويض المتضررين في موسم األمطار الماضي.
Û  لــم تكــن تلــك هــي المــرة األولــى، ولــن تكــون األخيــرة، حيــث القلــب الكبيــر

يتســع للحاجــات كافــة، والــدور األكبر يحمل في طياته مســئوليات جســيمة 
وإنجازات عظيمة، ومبادرات رائعة.

Û  لن يكون المجال فسيحا للحد الذي نحصر فيه مجاالت التجلى مع حاجات
المواطــن، والظــروف ربمــا ال تكــون مواتيــة لعــزف مقطوعــات مــن الشــجن 
اإلنســاني البديــع إلرســال مليــون تحيــة تقدير لــأب الرئيس، وهــو على بعد 

رحلة ميمونة من وطن سموه الغالي.
Û  العــود حميــد بــإذن هللا يا صاحب الســمو، حيــث قلوبنا تتوق إليكــم، وأيامنا

تنتظــر هــالل بشــارتكم، ومطارحاتنا متعطشــة لمزيد من الميــاة التي تجري 
وتجري، واألنهار التي تفيض وتفيض.

Û  بيننــا واجبــات وأدوار وحقوق وأيام، نعم، وبيننا أكثر بكثير من مجرد كاتب
أو أكاديمي يناجي قائده ويتحدث معه عن ُبعد.

Û  ،التواصــل ســيظل ممتــدا، وخطــوط المناجــاة ســتظل علــى عهدهــا بالقائــد
فالمســافة لــم تبتعد برئيس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن 
ســلمان حفظــه هللا ورعــاه عــن بنــي وطنــه، واآلفــاق البعيــدة لــم تفصل ذلك 
الحبل السري المتين الذي ال يضل طريقه أبدا بين صانع أمجاد أمة، وشعب 
يحتــاج دائمــا للرعايــة والحنو، بين أمل ســيظل مشــيدا على البعــد أو القرب 
منــا، وحقائــق يجســدها ســمو الرئيــس بيقظتــه الدائمــة، وأبوتــه الحاســمة، 

وطلته التواقة.
Û   شــعب ورئيــس، ربما يكون عنوانا جديدا لكتاب، نســعى لكــي يكون له مكانا

تحــت شــمس بالدنــا المشــرقة ضمــن سلســلة لــن تنقطــع بهــا الــدروب نحــو 
إنجازات أكبر، وآفاق أوسع وأمنيات ال حدود لها.

Û  إغاثة متضرري األمطار بالكيفية التي تمت بها “شيكات مصرفية فورية” من
وزارة األشــغال اســتجابة مباركة علــى منصة االســتعداد لتقديم التضحيات 
مــن رئيــس فــوق العــادة، وألجــل شــعب محــب، هــي مبــادرة ســامية فائقــة 
الجودة؛ ألنها جاءت لتحقق أحالم فئة تعاني، وتضمد جراح نفر مؤمن بهذا 

الوطن المعطاء.
Û  إنهــا الحالــة الخاصة التي تربــط وجدان رئيس بهموم أمته، وأمنيات شــعب

بقــرارات قيــادة، جميعها أو بعضها له في النفــس مكانة اإليمان بالله والقادة 
والوطــن، ولــه في جالل اللحظة طريق الحرير الذي يربط النفوس المطمئنة 

بالدول المتحضرة، والعقول المبدعة باالستثناءات الذهبية.
Û  الخالــد؛ ألنــه جســد البحرينــي  الزمــان  أيقونــة  بــن ســلمان ســيظل  خليفــة 

طموحــات مواطنيــه، وترجــم أحالم بنيــه، أعطى في بطوالتــه الملحمية من 
أجــل الوطــن دروســًا ال ُتنســى، وأمثــاال ال ُتعــد وال ُتحصــى ونموذجــا للوفــاء 

والفداء واإلباء، وما خفي كان أعظم.

المواطن أوال

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

غرس حب التعلم واالبتكار في األجيال الجديدة
األوطان على  بالخير  يعود  مثقفة  أجيال  صناعة  سلمان:  بن  محمد 

بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  أكــد 
ســلمان بن حمد آل خليفة أهمية 
االهتمــام بتأهيــل وتوفيــر كل ما 
من شــأنه تميز األطفال والناشئة 
صاعــدة؛  جديــدة  كأجيــال 
لنمــاء  األســاس  هــم  كونهــم 
ونهضتهــا  المجتمعــات  وتطــور 
فيهــم  نغــرس  أن  يجــب  التــي 
لصناعــة  واالبتــكار  التعلــم  حــب 
أجيــال مثقفــة واالســتثمار فيهم 
بمــا  واإلنجــاز  العطــاء  لمواصلــة 
األوطــان،  علــى  بالخيــر  يعــود 
مشــددا علــى ضرورة نشــر ثقافة 
اإلبداع واالبتكار وترسيخها لدى 
األطفال والناشــئة بما يســهم في 

تحفيزهم على التميز والنجاح. 
وأشــاد ســموه بتجمــع أبنــاء دول 
لــدول الخليــج  مجلــس التعــاون 
واحــد  ســقٍف  تحــت  العربيــة 
لتبــادل الخبــرات واطالعهم على 
كل جديــد فــي القمــة الخليجيــة 
لأطفــال والناشــئة التــي عقــدت 

أمس في مملكة البحرين.
جاء ذلك لدى افتتاح ســمو أمس 
أعمــال القمة الخليجيــة لأطفال 
والناشئة بعنوان عباقرة األطفال 
والناشــئة الخليجيــة 2019 التــي 
فــي  ســموه  رعايــة  تحــت  تعقــد 
فنــدق ذا غــروف – جــزر أمــواج 
وبتنظيــم من “فيوتشــر ماســترز” 

التعليمــي بمملكة البحرين، حيث 
مــن  عــدد  علــى  القمــة  اشــتملت 
أوراق العمــل قدمها متخصصون 
في المجال التربوي واالجتماعي 

من دول مختلفة.
بيــن  يربــط  مــا  أن  ســموه  وأكــد 
أبنــاء دول مجلس التعاون لدول 

قواســم  مــن  العربيــة  الخليــج 
مشتركة تجعلنا نواصل االهتمام 
بتعزيزهــا فــي أطفالنــا مــن خالل 
الملتقيــات المختلفــة التــي تعــزز 
مــن المواطنــة الخليجيــة الحقة، 
وتزيــد مــن تقــارب كافــة أبنائهــا، 
متمنيــا لكافــة األبناء المشــاركين 

الخليجيــة  القمــة  هــذه  فــي 
التوفيــق والنجــاح للوصــول إلــى 
نحــو  تدفــع  جديــدة  مخرجــات 
كافــة  لــدى  واالبتــكار  التقــدم 
دول  فــي  والناشــئة  األطفــال 
لــدول الخليــج  مجلــس التعــاون 

العربية.

سمو الشيخ محمد بن سلمان يفتتح أعمال القمة الخليجية لألطفال والناشئة

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أولــت  أنهــا  والتعليــم  التربيــة  وزارة  أكــدت 
المواطنــة  قيــم  بتعزيــز  كبيــًرا  اهتماًمــا 
لــدى الطلبــة مــن خــالل المناهــج الدراســية 
واألنشــطة التربويــة، وترجمــت التوجيهــات 
الســامية لعاهل البــالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، من خالل المناهج 
الطالبيــة،  واألنشــطة  والبرامــج  الدراســية 
وصوال إلى تطبيق مشروع المدرسة المعززة 
للمواطنــة وحقوق اإلنســان، الذي يهدف إلى 
تحويل الفضاء المدرســي بكل مكوناته، إلى 
فضــاء يعمــل لبنــاء قيــم المواطنــة والــوالء 
المشــترك  والعيــش  الوطنيــة  والوحــدة 
والتســامح وحقــوق اإلنســان، إذ حقــق هــذا 
المشــروع نتائج متميزة، وحصل على إشادة 
دولية، لجهة ما حققه من نتائج على الصعيد 
العملــي في المدارس الحكومية، ســواء على 

صعيد القيم أو على صعيد الممارسة.
برغبــة  االقتــراح  أن  إلــى  الــوزارة  وأشــارت 
النــواب  مجلــس  رئيــس  بــه  تقدمــت  الــذي 
فوزيــة زينــل لتطوير منهــج المواطنة المقرر 
فــي  البحريــن  مملكــة  مــدارس  فــي  حاليــا 
وقيمــه  البحرينــي  المجتمــع  طبيعــة  ضــوء 
الروحيــة وتقاليــده االجتماعيــة ومتطلباتــه 
التنمويــة وبمــا يحافظ على الهويــة الوطنية 
الجهــود  هــذه  تعزيــز  يســتهدف  البحرينيــة، 
واســتدامتها وتطويرها، بمــا يحقق األهداف 
الوطنية المشــتركة في تربية األبناء الطالب 

والطالبات على المواطنة الصالحة.
فــي  يأتــي  المقتــرح  أن  الــوزارة  وأكــدت 

ســياق تعزيــز الجهــود القائمــة حاليــا لتعزيــز 
فــي  الطلبــة  أبنائنــا  لــدى  الوطنيــة  الثوابــت 
أفضــل  وفــق  الدراســية  المراحــل  مختلــف 
مــع  يتواكــب  وبمــا  التعليميــة،  الممارســات 
مبــادرات المشــروع الوطني لتطويــر التعليم 
تطويــر  مجــال  فــي  خصوصــا  والتدريــب، 
مناهجهــا وأنشــطتها التربويــة؛ لتعزيــز قيــم 
المواطنــة واالنفتــاح والقبــول بالــرأي اآلخــر 
واحترام حقوق اإلنســان والتعددية الثقافية 
والعيــش المشــترك؛ إيماًنــا بأن ثقافة الســالم 
فــي  تصنــع  مبــادئ  والتطــرف  العنــف  ونبــذ 

العقول عبر المناهج واألنشطة المدرسية.
وأشــارت إلــى أن تمكنهــا من تعميم مشــروع 
المدرســة المعززة للمواطنة وحقوق اإلنسان 
علــى جميــع المراحــل الدراســية يعــد إنجــازا 
مهمــا، والــذي كان لــه آثــاره اإليجابيــة علــى 
ســلوك الطلبــة وعيشــهم المشــترك ونظرتهــم 
إلــى المســتقبل، إذ إن تجربــة البحريــن فــي 
تطبيق هذا المشــروع تشــمل تطوير المناهج 
الدراســية ورفدهــا باألنشــطة الصفيــة وغيــر 
الصفيــة المنتقــاة بعناية، والهادفة إلى غرس 
وترســيخ قيم التســامح والتعايــش والحوار 
لــدى الطلبــة بشــكل يومــي، وترجمتهــا إلــى 
ســلوكيات إيجابيــة فــي الفضــاء المدرســي 
القيــادة  مــن  متكاملــة  وكوحــدة  ككل، 
مــع  والطلبــة،  المعلميــن  إلــى  المدرســية، 
الشراكة مع أولياء األمور والمجتمع المحلي. 
هــذا  ليعــزز  برغبــة  االقتــراح  يأتــي  ولذلــك 

التوجه ويدعمه في الحاضر والمستقبل.

“التربية”: اقتراح زينل يعزز جهود المواطنة
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ساهم معنا في التطبيق السليم

مرحلة التسجيل القادمة
يتعين على كافة الشركات والمنشآت التي بلغت أو من المتوقع أن تبلغ 

توريداتهم السنوية بين 500 ألف و 5 ماليين دينار بحريني التسجيل في 

القيمة المضافة في موعد أقصاه 20 يونيو 2019.

20
يونيو

إلتمام عملية تسجيل منشأتك في القيمة المضافة، اتبع الخطوات التالية:

ل في موقع الجهاز الوطني لإليرادات سجِّ
وستصلك تفاصيل تسجيل الدخول لحسابك

ل الدخول  سجِّ
في الموقع اإللكتروني

للجهاز الوطني لإليرادات

امأل استمارة التسجيل
وقم برفع كافة 

الوثائق المطلوبة

مراجعة كافة الوثائق المطلوبة
من قبل الجهاز الوطني لإليرادات

بعد أن تتم الموافقة،
بإمكانك تحميل شهادة

القيمة المضافة ووضعها 
في مكاٍن بارز

.1

.2

.4

.5
.3
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سفير لإلمام المهدي المنتظر في البحرين
ومهدي في السودان وآخر في السعودية! 1-2

Û  التــي األوراق  مــن  بعًضــا  وأتصفــح  أراجــع  وأنــا 
احتفظت بها أثناء تقلدي مســؤولية وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعيــة، وجــدت وريقات تضمنت 
مالحظــات كنــت قد كتبتها تحت عنــوان “جماعة 
الســفارة”. هــذه الجماعــة الصغيــرة تشــكلت فــي 
البحرين منذ بداية العقد الثامن من القرن الماضي 
فــي حوالي العــام 1980م من عدد من األفراد من 
بينهم رجال دين شبان مبتدئين يقودهم شخص 
فقيــر فــي تحصيلــه الدينــي أو العلمــي ومتواضع 
فــي قدرتــه الفكريــة والثقافيــة، لكنــه أســبغ علــى 
نفســه لقــب “بــاب المولــى”، وقــال إن لــه اتصــاال 
مباشرا باإلمام المهدي المنتظر، وإن اإلمام يزوره 
ويخاطبــه، وقــد أبدى له اإلمام اســتياءه وتذمره 
للوضــع المــزري والمتــردي الــذي وصــل إليــه حال 
لــه،  المســلمين، وعينــه مندوًبــا عنــه أو “ســفيًرا” 
وكلفه باالضطالع بمهمة “تجديد” الدين وإصالح 
شــؤون المســلمين وإعادتهــم إلى جــادة الصواب؛ 

تمهيًدا للخروج المهدوي المحتوم.
Û  تقريًبــا والمعتقــدات  األديــان  كل  أن  والمعــروف 

نهايــة  فــي  ســيؤول  أتباعهــا  مصيــر  بــأن  تؤمــن 
المطــاف إلــى الضــالل والفســاد واالنحــراف، وأن 
شــخًصا ُملَهًما أو مبعوًثا من السماء سيأتي إليهم 
كمخلــص ومنقــذ ليســدد ويصلح أمرهم “كالســيد 
وأن  الحصــر،  ال  المثــال  ســبيل  علــى  المســيح”، 
المسلمين سنتهم وشيعتهم ال يختلفون في ذلك، 
ويتفقــون ويؤمنــون بأن المهدي المنتظر ســيظهر 
آخر الزمان، وسينشــر في األرض العدل والســالم 
والحــق بعــد أن ُملئــت بالظلم والجور، وأن الســنة 
يؤكــدون أن النبــي محمــد صلــى هللا عليــه وآلــه 
نيا إال  وصحبــه وســلم قد قــال: “لو لم يبَق مــَن الدُّ
َل هللُا ذلك اليوَم حتى يبعَث رجاًل مني  يــوٌم لطــوَّ
أو من أهِل بيتي ُيواِطُئ اســُمه اســمي واسُم أبيِه 
اســُم أبــي يمــُأ األرَض قســًطا وعــداًل كمــا ُمِلَئــْت 
ظلًمــا وجــوًرا”، رواه عبــدهللا بــن مســعود، )رضــي 

هللا عنه(.
Û  الســنة والشــيعة متفقــون أيًضــا علــى أن المهــدي

المنتظــر هــو مــن نســل الســيدة الطاهــرة فاطمــة 
الزهــراء ابنــة خيــر الخلــق أجمعيــن، وأنــه حفيــد 
اإلمام علي بن أبي طالب عليه الســالم وكرم هللا 
وجهــه، لكــن االختالف يكمن في قول الســنة بأنه 
ســيولد فــي آخــر الزمــان من نســل اإلمام الحســن 
بــن علــي، بينما الشــيعة تقول إنه من نســل اإلمام 

الحســين بــن علــي، وإنــه ولــد بالفعــل وهــو حــي 
يرزق، ولكنه مختٍف وغائب عن األنظار منذ العام 
265هـ، وســيظهر في نهاية الزمان. وبالنســبة إلى 
الشيعة، فإن قضية “المهدوية” هي من أهم أسس 
وأركان اإليمــان، وهــي ليســت كذلك بالنســبة إلى 
الســنة، بل إنه ال يوجد حديث واحد في البخاري 
ومســلم قطعــي الداللــة على وجود فكــرة المهدي 

المنتظر.
Û  ونعــود إلى “ســفير” اإلمــام المهــدي وجماعته في

البحريــن، فقد باشــر “الســفير” دعوته فــي البداية 
بالســر والخفــاء، ومــن داخل الســجن الــذي ُأودع 
فيه ألســباب سياســية ثم من خارجه، ونجح في 
اســتقطاب أعداد متزايدة من األتباع والمريدين، 
كمــا أنــه ركز فــي دعوته على اســتقطاب النســاء، 
خصوصــا الثريــات منهــن، وكان مــن بينهــن، كمــا 
قيــل لــي وقتها، فتاة بحرينية شــابة وهبت كامل 
حصتهــا ومــا ورثتــه مــن تركــة والدها الثــري جًدا 
إلى صندوق أو جيب السفير كمساهمة منها لنشر 

دعوته.
Û  ،انتشــر أمــر وخبر “الســفير” وجماعته بيــن الناس

مــن  واســتياء  تهكــم وســخرية  مبعــث  وصــارت 
الجميع، وخصوًصا من رجال الدين الشيعة كافة، 
الذيــن اتفقــوا على رفــض هذه الدعــوة والتصدي 
لها على أســاس أنها بدعة وهرطقة ومفســدة. أما 
بالنســبة إلــى رجــال الدين الســنة، فلم يكــن األمر 
يعنيهــم أو يهمهــم كثيــًرا، إذ إنهم ال يؤمنون أصاًل 
بوجود اإلمام المهدي حًيا حتى يتم االتصال به.

Û  ومع ازدياد حدة التصدي والمعارضة لهذه الفكرة
توســعت دائــرة األتبــاع والمريديــن لهــا، وهي من 
طبائــع البشــر الغريبــة، فاتســعت القاعــدة لتشــمل 

أسًرا كبيرة ال مجرد أفراد.
Û 
Û  ومنــذ توليــه زمــام الحكــم فــي البــالد فــي العــام

1999، بدأ صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه بتدشــين “البرنامج 
اإلصالحــي” الذي يهــدف إلى إرســاء دعائم نظام 
حكــم ملكــي دســتوري ديمقراطــي، والــذي ُتــوج 
بإقــرار “ميثــاق العمــل الوطنــي” فــي 14 فبرايــر 
2001 بعد أن حاز موافقة 98.4 % من المشاركين 

في االستفتاء.
Û  البرنامــج ومكونــات  عناصــر  أهــم  مــن  وكان 

مســيرة  تعزيــز  إلــى  الهادفــة  اإلصالحــي 

الديمقراطيــة في البالد، تشــجيع ودعم وتســهيل 
إنشاء “مؤسسات المجتمع المدني” لتشكل البنية 
التحتية لدولة المؤسسات، وتتكون من منظمات 
مدنيــة غيــر حكوميــة تطوعيــة تضــم مجموعــة 
مــن األفــراد، وتقــوم بأنشــطة اجتماعيــة وثقافية 
وغيرهــا وتتمتــع باالســتقالل. وأوكل إلــى وزارة 
العمــل والشــؤون االجتماعيــة فــي ذلــك الوقــت 
المؤسســات  هــذه  إلنشــاء  الترخيــص  مســؤولية 
التــزام كل منهــا فــي ممارســة نشــاطها  شــريطة 
باألساليب السلمية وبموجب أحكام ميثاق العمل 
الوطني ودستور المملكة واحترام سيادة القانون، 
والمحافظــة على اســتقالل وأمــن الدولة، وصون 
الوحــدة الوطنيــة. فانهالــت علــى الــوزارة طلبات 
تأســيس العشــرات مــن المؤسســات والجمعيــات 
الدينيــة واالجتماعية والخيرية وغيرها، وبادرت 
مختلــف االتجاهــات واألحزاب التــي كانت تعمل 
في الســر بإشهار نفسها كجمعيات سياسية تعمل 
مختلفــة،  وشــعارات  ومســميات  عناويــن  تحــت 
جمعيــة  عشــرة  ســت  إلــى  عددهــا  وصــل  حتــى 
سياسية؛ منها جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية، 
وجمعيــة المنبــر الديمقراطــي التقدمــي، وجمعية 
العمــل الوطنــي الديمقراطــي، وجمعيــة األصالــة 
وغيرهــا، كمــا تلقــت الــوزارة ســيال مــن الطلبــات 
لتســجيل جمعيات أخرى منها على ســبيل المثال 
“جمعيــة القطــط الدلمونيــة” وما شــابه، وكان من 
بيــن الطلبــات أيًضــا واحــد مــن “جماعة الســفارة” 
لتأســيس جمعيــة تحــت اســم “جمعيــة التجديــد 

اإلسالمي”.
Û  عندهــا ارتفعــت أصــوات المعارضيــن والمندديــن

والرافضيــن لوجــود هــذه الجماعــة، ناهيــك عــن 
باســمهم،  جمعيــة  وتســجيل  بهــم  االعتــراف 
ووصموهــم بالكفــر والمــروق والفجــور ووصفــوا 
فجــاء  والضــالل،  واالنحــراف  بالشــذوذ  فكرهــم 
التوجيــه الســامي بعــدم تســجيل هــذه الجمعيــة 
إال بعــد التنســيق مــع كبــار رجــال الديــن المعنيين 
ُأجريــت  وبالفعــل  ومشــورتهم.  رأيهــم  وأخــذ 
االتصــاالت المطلوبــة، وكان من بيــن رجال الدين 
الذيــن تــم االتصــال بهــم أو علــى رأســهم ســماحة 
الشــيخ ســليمان المدنــي )طيــب هللا ثــراه(، وفــي 
النهاية وافق رجال الدين على سحب اعتراضهم 
ورفضهم لتســجيل الجمعية من منطلق اقتناعهم 
بــأن تشــديد الحصــار والمعارضــة لــم ينجــح فــي 

نتائــج  أعطــت  بــل  الفكــرة،  هــذه  وإخمــاد  خنــق 
قواعــد  احتــرام  أســاس  وعلــى  تماًمــا،  عكســية 
الديمقراطية الوليدة، وعدم تأســيس مبدأ ســلب 
الــرأي  فــي  معهــم  نختلــف  ممــن  التعبيــر  حريــة 
وحرمانهم من ممارسة حقهم، وأيًضا على أساس 
عــدم تســجيلها كجمعيــة دينيــة وضمــان التزامها 
باألنظمــة والقوانيــن، وعــدم التعــرض واالعتــداء 
ُيلصــق  أال  وشــريطة  اآلخريــن،  معتقــدات  علــى 
اســم اإلســالم بها، فتم على هذه األسس تسجيل 
وإشــهار الجمعيــة فــي شــهر فبرايــر 2002 تحــت 
اســم “جمعية التجديــد الثقافية االجتماعية” بدال 

من “جمعية التجديد اإلسالمي”.
Û  وبعــد أن أشــهرت الجمعيــة وظهــرت إلــى فضــاء

النــور وحيــز العلــن انطفــأ بريــق رســالتها، وخفت 
صــوت جماعتها، وتقلص عــدد األتباع والمريدين 
ولــم يبــق منهــم ســوى من أخذتــه العــزة باإلثم أو 
ل طاقيته، وتوارى مؤسســها  َمــن َغّير جلبابه وبدَّ
عن األنظار وعاد إلى حجمه الطبيعي وتخلى عن 
منصــب “الســفير” أو تخلى المنصــب عنه )قبل أن 
يتمكن من تقديم أوراق اعتماده(، واختفت حتى 
اإلشــارة إلــى اإلمــام المهــدي المنتظر مــن أدبيات 
ا  الجمعيــة وشــعاراتها، قال ســبحانه وتعالى: “َفَأمَّ
اَس َفَيْمُكُث  ا َما َينَفُع النَّ َبــُد َفَيْذَهُب ُجَفــاًءۖ  َوَأمَّ الزَّ

ِفي اأْلَْرِض”.
Û  الــذي البحريــن  فــي  الســفارة”  مؤســس “جماعــة 

ادعــى اتصالــه المباشــر باإلمــام المهــدي وتكليفــه 
أو تقليده منصب الســفير من ِقَبله، لم يكن األول 
أو الوحيــد مــن نوعــه، فقــد شــهدت بــل ابتليــت 
واكتظــت الســاحتان الشــيعية والســنية بالكثيــر 
مــن أمثالــه، أكثرهــم ادعــى أنــه المهــدي المنتظــر 
نفسه، وكلهم ينتمون إلى الفئة التي ال تتردد عن 
توظيــف الديــن سياســًيا أو تتــورع عن اســتغالل 
لتحقيــق  البســطاء  النــاس  وعواطــف  معتقــدات 
مآربهــا ومكاســبها السياســية والدنيويــة، كمــا أن 
بعــض المدعيــن قامــوا بذلــك نتيجــة انحــراف أو 
خلل فكري أو اضطراب نفسي أصابهم أو حًبا في 
الظهــور والتســلط أو بغيــة جنــي األمــوال أو لكل 

تلك األسباب واألهداف مجتمعة.
Û  وسنتوقف بشكل عابر ومقتضب في لقائنا معكم

غــًدا، إن شــاء هللا، أمــام حالتين فقــط من حاالت 
التقمــص واالدعــاء بالمهدويــة؛ نظــًرا ألهميتهمــا 

وخطورتهما.

عبدالنبي الشعلة

المنامة - بنا

نظمت وزارة اإلسكان، بالتعاون مع “تمكين” محاضرة تعريفية عن الشهادات االحترافية وبرامج التدريب التي يقدمها الصندوق 
لألفراد والمؤسسات بحضور وزير اإلسكان باسم الحمر، ووكيل الوزارة الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، والوكالء المساعدين 

ومديري اإلدارات وموظفين.

إلــى  التعريفيــة  المحاضــرة  وتطرقــت 
أهــداف البرامــج التــي تقدمهــا “تمكيــن”، 
والمنبثقة عن مبادئ رؤية مملكة البحرين 
اســتدامة..  )عدالــة..   2030 االقتصاديــة 
إلــى  البرامــج  تلــك  تســعى  إذ  تنافســية(، 
الوطنــي،  االقتصــاد  نمــو  فــي  المســاهمة 
ودعــم القطــاع الخــاص، وتطويــر مهارات 
البحرينييــن وإيجاد فرص التوظيف لهم، 
فضــاًل عــن الســعي نحو تمكيــن المرأة في 

المجال االقتصادي.
كمــا تمت اإلشــارة إلى أن برامــج “تمكين” 
خــالل  مــن  المواطــن  تأهيــل  علــى  تركــز 
تدريبــه وتوفير الشــهادات االحترافية له، 
فضــاًل عــن تقديــم الخدمات االستشــارية 
لتأهيــل  التمويليــة  والتســهيالت  والمنــح 

المواطنين لسوق العمل.
من جانبه، أشــاد الحمــر بدور “تمكين” في 
تطويــر ســوق العمــل مــن خــالل البرامــج 
المبتكرة واالحترافية التي تصقل مهارات 
المواطنيــن وتكســبهم المهــارات الالزمــة، 
البشــرية  بالكــوادر  االرتقــاء  أن  مؤكــًدا 
البحرينيــة ينعكس على رفع كفاءة ســوق 
العمل في المملكة، ومن ثم تزايد معدالت 

النمو في االقتصاد الوطني.
“تمكيــن”  تشــجيع  إن  الوزيــر  وقــال 
للمواطنين على اكتساب الخبرات وتوفير 
الفــرص التدريبية والحلول التمويلية لهم 
يعد من أبرز أهداف رؤية مملكة البحرين 
االقتصاديــة 2030، مفيــًدا بأنــه من خالل 
والمعاييــر  بالخبــرات  الموظفيــن  صقــل 
االحترافيــة في مجاالت العمــل المختلفة 
والممارســات  المعاييــر  أفضــل  ووفــق 

لــدى  يكــون  المجــال،  هــذا  فــي  الدوليــة 
المملكة قاعدة كبيرة من الكوادر البشرية 
التطــورات  مواكبــة  والقــادرة  المدربــة 

والتحديات في مختلف ميادين العمل.
دائًمــا  تبــدي  اإلســكان  وزارة  أن  وأكــد 

اســتعدادها للتعــاون مــع برامــج “تمكين”، 
ومــع جميع المبادرات الرائدة التي تســهم 
في تطويــر المهارات والخبرات والمعايير 
االحترافيــة للمواطنيــن، وأن هذا التعاون 

مرشح للنمو خالل الفترة المقبلة.

“اإلســكان” تنظم محاضرة تعريفية عن الشهادات االحترافية

الحمر يشيد ببرامج “تمكين” الداعمة لمخرجات السوق



المنامة - بنا مدينة عيسى - وزارة العمل

الشــيخ  العاصمــة  محافــظ  رعايــة  تحــت 
هشــام بن عبدالرحمن آل خليفة، اختتمت 
أمــس فعاليــات معــرض البحريــن للتعليــم 
والتدريــب )ايدوكــس 2019( الــذي نظمته 

شركة اكسبرشنز للعالقات العامة.
حضــر فعاليات المعرض كبار الشــخصيات 
الجامعــات  رؤســاء  مــن  والمدعويــن 
العالقــة،  ذات  والمؤسســات  المشــاركة 
واســتمرت أعمال المعرض من 13 إلى 15 
يونيــو الجــاري وذلــك فــي مجمــع “ســيتي 

سنتر”.
فاقــت  حضــور  نســبة  المعــرض  وشــهد 
التوقعــات بأكثــر مــن 23 ألــف زائــر خــالل 
12 جامعــة ومؤسســة  أيــام، ومشــاركة   3
تدريبية، إذ تراوح الزوار بين طلبة حديثي 
والطلبــة  أمورهــم،  أوليــاء  مــع  التخــرج 
الباحثيــن عن الدراســات العليا، وموظفين 
يسعون لبعض الدورات التدريبية المهنية، 

مــن  ملحوظــا  إقبــاال  المعــرض  شــهد  كمــا 
التــي  والخليجيــة  البحرينيــة  العائــالت 
الشــهادات  عــن  والباحثــة  المجمــع  ترتــاد 

والتخصصات األنسب ألبناءها.
وفي هذا اإلطار، أعربت الرئيس التنفيذي 
لشــركة “اكسبرشــنز” أســيل المهنــدس عــن 
الــذي حظــي  النجــاح  لمســتوى  ارتياحهــا 
للتعليــم والتدريــب  البحريــن  بــه معــرض 
في نســخته األولــى، مؤكــدة أهمية الدعم 

فــي  العاصمــة  محافــظ  مــن  المتواصــل 
والشــريك  المعــرض،  وحضــور  رعايــة 
اإلســتراتيجي )تمكيــن(، وجميــع الجهــات 
اإلعالميــة التــي أبــرزت المعــرض بالوجــه 
المشــرف الــذي ظهــر عليه، مشــيرة إلى أن 
الفريــق المنظــم بــذل جهــودا مضاعفة من 
أجــل اســتقطاب مزيد مــن المشــاركين، إذ 
تــم اختيــار العارضيــن من أكبــر الجامعات 

المعتمدة والمرموقة.

التقــى وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميــل حميــدان، بالمديــر العــام لمنظمة 
بمقــر  رايــدر،  غــاي  الدوليــة  العمــل 
بحضــور  جنيــف،  فــي  المتحــدة  األمــم 
التعــاون  مجلــس  بــدول  العمــل  وزراء 
الخليجــي، على هامش مشــاركة مملكة 
البحريــن في أعمال الدورة 108 لمؤتمر 
العمــل الدوليــة خــالل الفتــرة 10 - 21 
يونيــو2019. وبحــث اللقــاء تعزيــز أوجــه 
المجلــس  دول  بيــن  المشــترك  التعــاون 
ومنظمــة العمــل الدوليــة، إلــى جانــب تأكيد 
دعــم دول المجلــس للمنظمــة ودورها الرائد 
فــي إطار المنظمات التابعــة لألمم المتحدة، 
بمئويــة  باالحتفــال  التنويــه  إلــى  إضافــة 
المنظمــة وبرنامــج العمــل الــذي دشــنته عــن 

مستقبل العمل. 
نحــو خلــق  المملكــة  اســتمرار جهــود  وأكــد 
تعكــس  التــي  المبــادرات  مــن  العديــد 

التزامهــا بمعاييــر العمــل الدوليــة وتحديــث 
تشــريعاتها بما يخــدم أطراف العمل الثالثة، 
مؤكــًدا ســعي البحريــن إلــى تعزيــز الحــوار 
األســاس  الركيــزة  باعتبــاره  االجتماعــي؛ 
لتطويــر العالقة بين مختلــف األطراف ذات 

العالقة بسوق العمل.
االجتمــاع  أعمــال  فــي  الوزيــر  شــارك  كمــا 
مجلــس  بــدول  العمــل  لــوزراء  التنســيقي 
أعمــال  هامــش  علــى  المنعقــد  التعــاون، 

تعزيــز  ســبل  مناقشــة  جــرت  إذ  المؤتمــر، 
المجلــس  دول  بيــن  المشــترك  التعــاون 
ومنظمة العمل الدولية والتنسيق فيما بينها 
المطروحــة  والموضوعــات  المســائل  تجــاه 
علــى جــدول أعمال المؤتمر، فضاًل عن إلقاء 

كلمة مشتركة أمام المؤتمر.
كمــا التقــى حميــدان بعــدد مــن وزراء العمل 
ورؤســاء  والصديقــة  الشــقيقة  الــدول  فــي 

وفود الدول المشاركة في المؤتمر. 
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ـــة ـــي المنطق ـــاع ف ـــورات األوض ـــش تط ـــي” يناق ـــان العرب “البرلم
ــن بــــاإلمــــارات ــفـ ــة وسـ ــوديـ ــعـ ــي عـــلـــى مـــنـــشـــآت سـ ــ ــابـ ــ ــوم اإلرهـ ــجـ ــهـ ــأن الـ ــشـ ــروع قــــــرار بـ ــ ــش ــ م

عقد مكتب البرلمان العربي اجتماعه برئاسة رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي وحضور نواب رئيس البرلمان 
العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي، أمس بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وقــال رئيس البرلمان العربي إن مكتب 
البرلمــان العربــي ناقــش فــي اجتماعــه 
علــى  المهمــة  الموضوعــات  مــن  عــدًدا 
رأســها تطــورات األوضــاع فــي بعــض 
الدول العربية والمســتجدات الخطيرة 

التي تواجه األمن القومي العربي.
عــدًدا  العربــي  البرلمــان  مكتــب  وأقــر 
مــن مشــاريع القــرارات وأحالهــا للجــان 
وعرضهــا  لمناقشــتها  العربــي  البرلمــان 
علــى الجلســة العامــة للبرلمــان العربــي 
التــي ســتعقد األربعــاء، ومنها مشــروع 
علــى  اإلرهابــي  الهجــوم  بشــأن  قــرار 
العربيــة  بالمملكــة  مدنيــة  منشــآت 
بالميــاه  تجاريــة  وســفن  الســعودية، 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  اإلقليميــة 

بشــأن  قــرار  ومشــروع  المتحــدة، 
مســتجدات األوضــاع فــي الجمهوريــة 

اليمنية. 
 4 مشــاريع  المكتــب  أحــال  وكذلــك 
قوانين استرشــادية وهــي: تعليم اللغة 
العربيــة في الدول العربيــة األقل نمًوا، 
ومكافحــة األميــة فــي العالــم العربــي، 
العالــم  فــي  القــراءة  علــى  والتشــجيع 
العربــي، والتعــاون العربــي فــي مجــال 

الفضاء واألقمار االصطناعية.
كمــا أقر مكتــب البرلمان العربي برنامج 
اللتيــن  المهمتيــن  الندوتيــن  عمــل 
بحضــور  العربــي  البرلمــان  ينظمهمــا 
نخبــة عربيــة من الوزراء والسياســيين 
والخبراء والمتخصصين واألكاديميين 

2019، وهمــا  يونيــو   17 اإلثنيــن  يــوم 
نــدوة “نحــو بنــاء إســتراتيجية عربيــة 
الجــوار  دول  مــع  للتعامــل  موحــدة 
الجغرافي”، وندوة “عقوبة اإلعدام في 
التطبيــق”،  وضمانــات  العربيــة  الــدول 
وســتعرض نتائج أعمال الندوتين على 
لجنــة الشــؤون الخارجيــة والسياســية 
الشــؤون  ولجنــة  القومــي،  واألمــن 
وحقــوق  والقانونيــة  التشــريعية 

اإلنسان.
وأشــار رئيــس البرلمــان العربــي إلى أن 
مكتــب البرلمــان العربــي اســتعرض مــا 
صدر عن القمتين الطارئتين الخليجية 
خــادم  بمبــادرة  وأشــاد  والعربيــة، 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 

عبدالعزيز في الدعوة لعقد القمتين في 
مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك، 
العربيــة  المواقــف  وحــد  الــذي  األمــر 
لحماية األمن القومي العربي والتصدي 
للتحديــات واألخطــار المحدقــة بالعالم 
العربــي، وبحــث ســبل تحــرك البرلمــان 

العربــي لصيانــة األمــن القومــي العربي 
في هذه المرحلة الحرجة.

العربــي  البرلمــان  مكتــب  ناقــش  كمــا 
الســاحة  علــى  األوضــاع  تطــورات 
القضيــة  أن  مؤكــًدا  الفلســطينية 
األولــى  القضيــة  ســتظل  الفلســطينية 

والمحوريــة للعالــم العربــي، واســتمرار 
صمــود  دعــم  فــي  العربــي  البرلمــان 
الشعب الفلســطيني حتى ينال حقوقه 
المشــروعة فــي قيــام دولتــه المســتقلة 
وعاصمتهــا مدينــة القدس علــى حدود 

الرابع من يونيو 1967.

مكتب البرلمان العربي يناقش تطورات األوضاع في الدول العربية خالل اجتماعه في القاهرة 

القاهرة- مكتب البرلمان العربي

المنامة - بنا

كان نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ 
محمد بن مبارك ال خليفة في مقدمة 
مودعي صاحب السمو الملكي األمير 
الحسن بن طالل يرافقه نجله األمير 
راشــد بن الحســن لدى مغادرة سموه 
البــالد أمــس، مختتما زيارتــه لمملكة 

البحريــن، حيــث التقــى بعاهــل البالد 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 

عيسى آل خليفة.
كمــا كان فــي الــوداع ســفير المملكــة 
مملكــة  لــدى  الهاشــمية  األردنيــة 

البحرين ومحافظ المحرق.

محمد بن مبارك يودع الحسن بن طالل

السالم في المنطقة يتطلب عدم التدخل بشؤون الدول
وزيـــر الخارجيـــة مشـــاركا فـــي قمـــة “ســـيكا” نيابـــة عـــن جاللـــة الملـــك

نقل وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل 
خليفــة، تحيات عاهــل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ورئيــس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة إلى رئيس جمهورية طاجيكستان 
الصديقــة إمــام علــي رحمــان، وتمنياتهــم لــه 
موفــور الصحة والعافية وبالتوفيق والنجاح 
لتجمــع التفاعــل وإجــراءات بنــاء الثقــة فــي 
جمهوريــة  تســتضيفه  الــذي  )ســيكا(  آســيا 
بــأن يحقــق غاياتــه وأهدافــه  طاجيكســتان 
اآلســيوي  العمــل  صالــح  فــي  تصــب  التــي 
المشــترك. جــاء ذلــك خــالل مشــاركة وزيــر 
الخارجية، نيابة عن جاللة الملك، في مؤتمر 
القمــة الخامــس لتجمــع التفاعــل وإجــراءات 
بناء الثقة في آســيا )ســيكا(، الذي عقد أمس 
في مدينة دوشنبه بجمهورية طاجيكستان.

وعبــر وزيــر الخارجيــة فــي كلمته عــن تقدير 
مملكــة البحريــن للجهود التي تبذلها “ســيكا” 
ولخطط ومقترحات الدول األعضاء التي تم 
طرحهــا في مختلف المجــاالت من أجل بناء 
الثقــة ومواجهــة التحديــات والتهديــدات، إذ 
تدرك مملكة البحرين الدور المهم الذي تقوم 
بــه “ســيكا” فــي تعزيــز التبادالت بيــن األفراد 
وترحب بجهودها الرامية إلى إنشاء مجلس 
األعمــال ومجلــس الشــباب، وإشــراك جميــع 
قطاعــات المجتمــع فــي عمليــة التعــاون مــن 
أجــل تحقيــق خطــة األمــم المتحــدة للتنمية 

المستدامة للعام 2030 بالكامل.
وأكــد الشــيخ خالــد بن أحمــد أن توفيــر بيئة 

آمنة ومســتقرة في ظل التحديات واألخطار 
الســالم  وتحقيــق  المنطقــة  تواجــه  التــي 
واالزدهــار هــو مســؤولية جماعيــة وتتطلــب 
تســتند  متبادلــة  وتفاهمــات  مشــتركة  رؤى 
إلــى مبــادئ احتــرام الســيادة وعــدم التدخل 
فــي الشــؤون الداخليــة للــدول، بمــا فــي ذلك 
إطــار  خــارج  وكيانــات  الميليشــيات  دعــم 
الدولة لزعزعة اســتقرار الدول الشقيقة مثل 
العربيــة  والجمهوريــة  اليمنيــة  الجمهوريــة 
الســورية والجمهوريــة اللبنانيــة وجمهوريــة 
فــي  والجــزر  األراضــي  واحتــالل  العــراق 
فلســطين  دولــة  حالــة  فــي  كمــا  المنطقــة 
الشقيقة وجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وأبــو موســى التابعة لدولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة الشــقيقة، وبمــا يؤدي إلــى التعاون 
والتنســيق الفعــال في معالجــة القضايا التي 

تقوض التعايش الســلمي والرفاهية لشعوبنا 
ومكافحة التطرف واإلرهاب.

وعلــى ضــوء الهجمــات اإلرهابيــة المتكــررة 
ضــد ناقــالت نفــط والتهديــد الخطيــر الــذي 
تعرضــت له حركة المالحــة البحرية الدولية، 
شــدد وزيــر الخارجيــة علــى ضــرورة تحمــل 
ضمــان  فــي  لمســؤولياته  الدولــي  المجتمــع 
البحريــة وتدفــق  المالحــة  ســالمة وحمايــة 
إمــدادات الطاقــة في هذه المنطقــة الحيوية 
والمهمــة لالقتصــاد العالمــي ولألمــن والســلم 
الدولييــن، وضــرورة التــزام الــدول األعضــاء 
بالحفاظ على أمن وسالمة الممرات البحرية 

ونقل الطاقة في المنطقة والعالم.
وجدد وزير الخارجية موقف مملكة البحرين 
الثابت للقضية الفلسطينية والداعم لتطلعات 
وحقوقــه  الشــقيق  الفلســطيني  الشــعب 

المشــروعة فــي إقامــة دولته المســتقلة على 
حــدود الرابــع مــن يونيــو 1967 وعاصمتهــا 
القــدس الشــرقية على أســاس حــل الدولتين 
وقــرارات  العربيــة  الســالم  لمبــادرة  ووفًقــا 
الشــرعية الدولية ذات الصلة، مشيًرا إلى أنه 
ضمــن حــرص مملكــة البحريــن علــى التنمية 
في منطقة الشــرق األوســط وتمكين الشعب 
فســوف  خصوصــا،  الشــقيق  الفلســطيني 
تحــت  اقتصاديــة  عمــل  ورشــة  تســتضيف 
عنوان “الســالم مــن أجل االزدهار” بالشــراكة 
مــع الواليــات المتحــدة األميركيــة الصديقة؛ 
لدعــم جهــود التنمية في المنطقــة ومن أجل 
تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من تعزيز 
قدراتــه وموارده وتحقيق الرخاء واالزدهار، 
مــن خــالل االســتثمارات التي ســتعود بالنفع 

على المنطقة بأسرها.

وزير الخارجية مشاركا في قمة “سيكا” نيابة عن جاللة الملك

المنامة - وزارة الخارجية

القضيبية - مجلس الشورى

والدفــاع  الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة  أكــدت 
واألمــن الوطنــي بمجلــس الشــورى برئاســة 
اإلرهابيــة  الهجمــات  أن  النعيمــي،  حمــد 
التــي  والمنظمــة  والممنهجــة  المتكــررة 
الحيويــة  المنشــآت  مــن  عــدًدا  اســتهدفت 
والمهمــة، تتطلــب موقًفــا دولًيــا حازًمــا ضــد 

اإلرهاب ومن يقف خلف تمويله ودعمه.
اإلرهابــي  العمــل  أن  إلــى  اللجنــة  وأشــارت 
الذي قامت به ميليشــيات الحوثي اإلرهابية 
خــالل  مــن  اإليرانــي  النظــام  مــن  وبدعــم 
اســتهداف مطــار أبهــا الدولــي فــي المملكــة 
العربية السعودية الشقيقة، ُيعد عماًل خطيًرا 
وتصعيــًدا متعمًدا لزعزعة األمن واالســتقرار 
فــي المنطقــة، وهــو عمــل مــدان ومســتنكر، 
مؤكــدة ضــرورة العمــل على حمايــة المنطقة 
الشــريفين  الحرميــن  وبــالد  عــام،  بشــكل 
بشــكل خــاص، لما تمثله مــن مركز قوة لدول 

المنطقة، وأمنها واستقرارها ينعكس بصورة 
مباشرة على جميع دول العالم.

واســتنكرت اللجنــة اســتهداف ناقلتــي نفــط 
أنــه  مؤكــدة  )الخميــس(،  عمــان  خليــج  فــي 
عمــل إرهابــي خطيــر ُيــراد منــه التأثيــر على 
حركــة المالحــة البحريــة الدوليــة، واإلضــرار 
بالمنشآت النفطية والحيوية، دون أي اعتبار 
للمواثيق والمعاهدات الدولية الرامية لحفظ 
الســالم واألمن في العالم. ودعت اللجنة إلى 
أن تقــف جميــع الــدول صًفــا واحــًدا، وتتخــذ 
خطــوة جــادة لــردع كل محــاوالت المســاس 
مشــيرة  المنطقــة،  فــي  واالســتقرار  باألمــن 
إلــى أن األعمــال اإلرهابيــة المســتمرة بصــور 
والتقــدم،  التطــور  تعــوق  وأشــكال مختلفــة 
وتؤثــر على التنمية المســتدامة التي تســعى 
البنــاء  اســتمرار  لضمــان  الــدول،  كل  إليهــا 

واالزدهار لألوطان وشعوبها.

“خارجية الشورى”: الهجمات 
اإلرهابية تتطلب موقًفا دولًيا حازًما

ضرورة التزام الدول 
األعضاء بالحفاظ 

على أمن وسالمة 
الممرات البحرية

نجدد موقفنا الثابت 
للقضية الفلسطينية 

والداعم لتطلعات 
الشعب الفلسطيني

البحرين تستضيف 
ورشة “السالم” 

لدعم جهود التنمية 
في المنطقة



يتــرأس رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد الدولــي 
لمنظمــات التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية 
إبراهيــم الدوســري وفد البحرين المشــارك في 
أعمــال المؤتمــر الـــ 48 خــال الفتــرة 24 - 26 

يونيو في العاصمة البوسنية سراييفو.
ويســلط المؤتمــر الضوء على التحــول الرقمي 
والتكنولوجيــا المتقدمــة وأثرهــا علــى تطويــر 
وتنميــة المــوارد البشــرية تحت عنــوان “تنمية 
المــوارد البشــرية فــي ظــل التحــول الرقمــي - 
تمكين قادة المســتقبل”، والذي ســيتم التطرق 
فيــه ألربع محاور رئيســة وهي: أهمية التحول 
الرقمــي، تنمية القادة وصنــاع القرار، المواهب 
المؤسســية،  األهــداف  لتحقيــق  المطلوبــة 
االبتــكار  وأدوات  المبدعــة  العقــول  وتســخير 

للنهوض بالمؤسسات.
وفــد  أكبــر  يعتبــر  البحرينــي  الوفــد  أن  يذكــر 

مشــارك فــي تاريــخ االتحــاد والــذي يتكون من 
67 بحرينيــا يمثلــون القطاعين الخاص والعام، 
كما أن الشركة المنظمة للمؤتمر بحرينية وهي 
شــركة أوريجيــن التــي يقودها أحمــد البنا، كما 
أن رئاســة هــذه المنظمة العالميــة أيًضا يقودها 
الوكيــل   - الدوســري  إبراهيــم  وهــو  بحرينــي 
المســاعد للمعلومات والمتابعة بديوان صاحب 
الســمو الملكي رئيس الــوزراء، وهذا دليل على 
مــا تتمتــع بــه البحريــن مــن كفــاءات وخبــرات 
المــوارد  وتنميــة  التدريــب  بقطــاع  واهتمــام 

البشرية.
وســيقوم الوفد البحريني المشارك بعمل جناح 
ضخم يمثل مملكة البحرين والذي ســتبرز فيه 
الصورة الحضارية لمملكة البحرين واإلنجازات 
التــي تحققت على مختلف مســتويات التنمية 
البشــرية واالجتماعيــة واالقتصاديــة وســيتم 

توزيــع المطبوعات والمنشــورات عــن البحرين 
ومــا تتمتــع بــه مــن تقــدم ورقــي وانفتــاح ومــا 
أبنائهــا  بيــن  وتاحــم  تســامح  مــن  بــه  تتميــز 

والتفافهم حول قيادتهم الرشيدة.
وبهــذه المناســبة، قــال رئيس جمعيــة البحرين 
للتدريــب وتنمية الموارد البشــرية أحمد عطية 
إن الوفد المشارك سيكون خير سفير للبحرين، 
الوفــود  بيــن  إذ سننتشــر خــال االســتراحات 
العالمية لنبين لهم الجهود الحثيثة التي تبذلها 

البحرين؛ من أجل النهوض بالتنمية البشرية.
 25 مــن  أكثــر  المؤتمــر  فــي  ســيتحدث  كمــا 
متحدثــا وخبيرا دوليا مــن مختلف دول العالم 
وسيشــارك أكثــر مــن 1000 مشــارك مــن جميــع 
إدارة  مجــال  فــي  المهتميــن  مــن  العالــم  دول 

وتنمية الموارد البشرية.
ومــن جهتــه، ذكــر الدوســري أن هــذا الحــدث 

يعتبــر نقطة تحول فــي تاريخ االتحاد الدولي، 
البلقــان؛  إذ يعقــد ألول مــرة فــي إحــدى دول 
فــي مســاعدة  الدولــي  االتحــاد  مــن  مســاهمة 
أن  بعــد  الصديــق  البوســنة  شــعب  ومســاندة 

بادهم الحروب لسنوات.
وأضاف أن “شباب البحرين يسطرون بحروف 
فــي  آخــر  دولًيــا  إنجــاًزا  كعادتهــم  ذهــب  مــن 
عالــم التنمية البشــرية بكونهم أكبــر وفد دولي 

منــذ  الدولــي  االتحــاد  مؤتمــرات  فــي  يشــارك 
48 عــام. كمــا أن ثقــة المســؤولين في البوســنة 
بمجموعة أوريجين وهي شركة بحرينية 100 
% فــي إدارة هــذا المؤتمــر العالمــي بالكامــل، 
وإضافة إلى أن يقود االتحاد العالمي شخصية 
بحرينيــة فهــذه جميعهــا إنجازات تؤكــد للعالم 
أجمــع أن البحريــن بصغر حجمهــا ولكنها كبيرة 
جــًدا بعطائهــا وإنجازاتهــا ونحــن بدورنــا نهدي 
هــذه اإلنجــازات لقيادتنــا الرشــيدة والتــي كان 
لهــا الــدور المحوري في تســهيل خططنا وحثنا 
علــى بــذل الغالــي والثميــن؛ من أجل رفع اســم 
البحريــن فــي المحافــل الدوليــة ومــا نقــوم بــه 
مــا هــو إال انعــكاس لإلســتراتيجيات والخطط 
لتحقيــق  الرشــيدة  للقيــادة  الثاقبــة  والرؤيــا 
أهداف التنمية المستدامة لتكون البحرين هي 
المركــز اإلقليمــي فــي مجــال التدريــب وتنمية 

الموارد البشرية”.

06local@albiladpress.com

األحد
16 يونيو 2019 
بدء العمل بـ “اإلسعاف الوطني” عبر “999”13 شوال 1440

ــيــة ــشــمــال ــة وال ــم ــاص ــع ــا ال ــقـ ــة والحـ ــي ــوب ــن ــج ــي الــمــحــرق وال فـ

تنفيــذا للمرســوم الملكــي الســامي الصادر عن عاهل البــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة، بإنشــاء وتنظيم مركز اإلسعاف الوطني؛ 
التحكــم  البحريــن مــن خــالل  فــي مملكــة  بهــدف إدارة عمليــة اإلســعاف 
والســيطرة بهــذه الخدمــات واالرتقــاء بهــا بالتنســيق بيــن وزارة الداخليــة 
والجهــات المعنيــة، واتســاقا مــع توجيهــات ولي العهــد نائب القائــد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة، أعلــن وزيــر الداخليــة  الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل 
خليفــة، صبــاح أمــس، بــدء تنفيذ مشــروع اإلســعاف الوطني بعــد الوقوف 
علــى مســتويات الجاهزيــة واالســتعداد واتخــاذ كافــة اإلجــراءات التــي 

تضمن االرتقاء بجودة خدمة اإلسعاف.

بمحافظتــي  البــدء  المقــرر  ومــن   
المحــرق والجنوبية علــى أن يليهما 
محافظتا العاصمة والشمالية ليصل 
عــدد مراكــز اإلســعاف بنهايــة العــام 
الجــاري إلــى 13 مركــزا موزعة على 
المحافظات كافــة، ومزودة بأحدث 
سيارات اإلسعاف والطواقم الطبية 
المشــروع  يعمــل  حيــث  المؤهلــة، 
والــذي تديــره وزارة الداخليــة وفق 
أعلــى معاييــر االنضبــاط والكفــاءة 
فــي األداء على تحقيق االســتجابة 

الســريعة لحــاالت الطــوارئ الطبية، 
فــي ضــوء االســتفادة مــن التجارب 
مجــال  فــي  المتميــزة  الدوليــة 
اإلســعاف، ويتضمن المشــروع ربط 
أنظمــة  بأحــدث  العمليــات  غرفــة 
االتصــاالت والتحكم وكذلك النظام 
يســاعد  والــذي  األمنــي  الجغرافــي 
بدوره في تطوير سرعة االستجابة.

وبهــذه المناســبة، أشــار الوزيــر إلــى 
الوطنــي  اإلســعاف  مشــروع  أن 
يتضمــن التنســيق بيــن إدارة مركــز 

اإلســعاف الوطني ومراكز اإلسعاف 
مجمــع  فــي  الطــوارئ  وأقســام 
والمستشــفى  الطبــي  الســلمانية 
العســكري ومستشــفى الملــك حمــد 
الجامعــي، منوهــا إلى أن المشــروع 
التــي  التطويــر  مســتويات  يعكــس 
تحققها مختلف قطاعات الخدمات 
اســتجابة  ويأتــي  المملكــة،  فــي 
ومواكبــة  المواطنيــن  الحتياجــات 
للتقدم العالمي في مجال اإلســعاف 

والسامة وطب الطوارئ. 

ويمكــن للمواطنيــن االتصــال علــى 
غرفــة العمليات الرئيســة عبر الخط 
اإلســعاف  لطلــب   999 الســاخن 

الوطني.
يذكــر أن اإلســعاف الوطنــي، يعمــل 
علــى تحقيــق االســتجابة الســريعة 
لحــاالت الطــوارئ الطبيــة للمرضــى 
لكافــة  الدخــول  قبــل  والمصابيــن 
ومتابعــة  العامــة  المستشــفيات 
الحــاالت عنــد نقلهــا وتقديــم الازم 
لهــا في مرحلة ما قبــل تلقي العاج 

في المستشفيات.

وزير الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

الصخير- الحرس الوطني

أشاد رئيس الحرس الوطني 
ســمو  الركــن  أول  الفريــق 
الشــيخ محمد بن عيســى آل 
المشــرفة  بالنتائــج  خليفــة 
التي حصدهــا فريق الحرس 
مشــاركته  خــال  الوطنــي 
بعصــا  المشــاة  مســابقة  فــي 
قياس الخطوات العســكرية، 
الكليــة  فــي  أقيمــت  والتــي 
“ســاند  البريطانيــة  الملكيــة 
هيرســت”، والتي حصد فيها 
ســالم  أحمــد  أول  الرقيــب 
مجلــي المركــز األول عالميــا 
علــى المســتوى الفــردي، كمــا 
حقق فريــق الحرس الوطني 
المركــز الثانــي على مســتوى 
العالــم فــي المســابقة، والتي 
األســبوع  الكليــة  عقدتهــا 
منافســة  وســط  الماضــي 

دولية واسعة.
الحــرس  رئيــس  وأعــرب 
الوطنــي الفريــق أول الركــن 
بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو 
عيســى آل خليفة عن تهانيه 
وخالص شكره لقائد وأعضاء 
هــذا  تحقيــق  علــى  الفريــق 
اإلنجــاز العالمــي، والــذي يعد 

من اإلنجازات التي ترفع من 
خالهــا رايــة البحريــن عاليــا 
والمشــاركات  المحافــل  فــي 

الدولية والعالمية.
وأثنــى ســمو رئيــس الحرس 
االســتعداد  علــى  الوطنــي 
والتدريب المكثــف والجهود 
المبذولــة مــن جانــب الفريــق 
المســابقة،  فــي  المشــارك 
ومــا حقــق هــذا اإلعــداد مــن 
تنافسية عالية مكنت الفريق 

من حصد المراكز المتقدمة.

وتقدم قائد وأعضاء  «
فريق المشاة المشارك 

في البطولة بخالص 
الشكر والتقدير إلى 

رئيس الحرس الوطني  
الفريق أول الركن سمو 

الشيخ محمد بن عيسى 
آل خليفة على دعمه 

الالمحدود للفريق، وإلى 
مدير أركان الحرس 

الوطني اللواء الركن 
الشيخ عبدالعزيز بن 

سعود آل خليفة على 
متابعته الدائمة لبرامج 

اإلعداد للفريق.

“الحرس الوطني” األول بمسابقة 
المشاة في “ساند هيرست”

وزير الداخلية: 
مواكبة التقدم 

العالمـــي 
بمجـال طب 

الطوارئ

رئيس مجلس إدارة االتحاد الدولي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية

المنامة - االتحاد الدولي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية

إنـــجـــازا مــشــرفــا ــره  ــب ــت ــع ي والــــدوســــري  يـــونـــيـــو..  ــو 24  ــف ــي ــراي تــســتــضــيــفــه س

البحريـــن تقـــود المؤتمـــر الدولي حـــول التنمية البشـــرية

المنامة - جمعية هواة طوابع البريد

وفــؤاد  عــواد،  أحمــد  مــن  كل  شــارك 
شــيرازي عضوا مجلــس إدارة جمعية 
فــي  البريــد  طوابــع  لهــواة  البحريــن 
معــرض الطوابــع العالمي للعــام 2019 
الذي تســتضيفه مدينة ووهان بوسط 
الصين خال الفترة 11 إلى 17 يونيو 
الجــاري بمشــاركة 87 دولــة.  ويعرض 
مجموعــة   1300 مــن  أكثــر  المعــرض 
جمهوريــة  أصدرتهــا  طابعــا  و4600 
الصيــن الشــعبية منــذ تأسيســها قبــل 
 4700 70 عامــا، كمــا يضــم المعــرض 
 2500 منهــا  الطوابــع،  مــن  مجموعــة 

لعارضيــن أجانــب، فيمــا تعــرض أيضا 
مجموعات من الطوابع التي أصدرتها 
منــذ  الشــعبية  الصيــن  جمهوريــة 
تأسيســها قبــل 70 عامــا. وتعــد هــذه 
فيهــا  تســتضيف  التــي  الثالثــة  المــرة 
الصين معرض الطوابع العالمي، حيث 
سيكون المعرض هذا العام على نطاق 
أوســع وسيشــمل المزيد مــن االبتكار. 
وانضمت الصين إلى الجمعية الدولية 
لهــواة جمع الطوابــع بالعام 1983، في 
الطوابــع  معــرض  اســتضافت  حيــن 

العالمي بالعامين 1999 و2009.

البحرين تشارك في معرض الطوابع بالصين الجالهمة متحدثا رئيًسا في منتدى “بدفيكس”
عـــرض جهـــود البحريـــن فـــي تحقيـــق التغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة

كشــف منظمــو منتدى ومعــرض تطوير األعمال 
 BDFEX األول فــي قطــاع الصحــة “بدفيكــس
الوطنيــة  للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  أن  عــن   “
مريــم  الصحيــة  والخدمــات  المهــن  لتنظيــم 
الجاهمــة، ســتكون متحدثــا رئيســا فــي هــذه 
الفعالية التي تقام تحت رعاية رئيس المجلس 
األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن 

عبدهللا آل خليفة، 23 و24 أكتوبر المقبل.
مملكــة  فــي  مــرة  ألول  المنتــدى  هــذا  وينظــم 
البحرين كل من شــركة “بروأكت” لاستشــارات 
الدولية من مملكة البحرين والشركة الخليجية 

المتحدة بالمملكة العربية السعودية.
ومــن المرتقــب أن تســتعرض الجاهمــة أثنــاء 
فــي  البحريــن  المنتــدى جهــود  فــي  مشــاركتها 

وتوفيــر  الشــاملة  الصحيــة  التغطيــة  تحقيــق 
أفضل الخدمات الصحية.

كمــا تتناول جوانب من مســيرة الهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية منذ إنشــائها 
بموجب القانون رقم 38 لسنة 2009، وما تقوم 
بــه الهيئــة مــن جهــود فــي التطويــر المؤسســي 
للقطاع الصحي في المملكة، سواًء على صعيد 
مراقبــة تطبيق نظــم المهن والخدمات الصحية 
والخــاص  الحكومــي  بقطاعيهــا  وتطويرهــا 
علــى  ذلــك  يشــتمل  ومــا  البحريــن،  بمملكــة 
إجــراءات التنظيــم والرقابــة المحــددة قانوًنــا 
مــن  الصحيــة  المنشــآت  بترخيــص  والمتعلقــة 
مستشــفيات، ومراكــز طبية، وعيــادات خاصة، 
ومراكــز لمزاولة المهن الطبية المعاونة، ومراكز 

صيدليــة، وكذلــك ترخيص مهــن العاملين بهذه 
المؤسســات بجميــع تخصصاتهــم، وكذلك على 
وترخيــص  الــدواء،  وتســعير  تســجيل  صعيــد 

المصانــع الدوائيــة، إضافــة إلــى بحــث شــكاوى 
الطبيــة،  األخطــاء  حــدوث  وإثبــات  المرضــى، 
بإجــراء  المتعلقــة  الموافقــات  منــح  وكذلــك 

األبحاث الطبية السريرية.
للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  مشــاركة  وتواكــب 
بالرعايــة  لاســتثمار  “بدفيكــس”  منتــدى  فــي 
الصحيــة مــا تبذلــه مملكــة البحريــن مــن جهود 
الستقطاب المزيد من االستثمارات في القطاع 
قانــون  إقــرار  مــع  وتزامنــا  والطبــي،  الصحــي 
الضمــان الصحــي، والبــدء الفعلــي فــي تطبيــق 
“صحتــي”  الوطنــي  الصحــي  الضمــان  برنامــج 
مرحلــة  أعتــاب  علــى  المملكــة  ســيضع  الــذي 
جديدة من التميز والريادة في تطوير منظومة 
مصلحــة  فــي  يصــب  بمــا  الصحيــة  الخدمــات 
جميــع المواطنين والمقيميــن على أرض مملكة 

البحرين.

مريم الجالهمة

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية



أزمة قلبية قادت لوفاة نوخذة بسبب قرار “الكراف”
ــرار” ــق ال ــم  ــه أذل قــوم  ــزاء  ــ “أع لــلــروبــيــان  ــادا  ــي 197 ص ــاس:  ــب ع آل 

قــال النائــب عمــار آل عبــاس إن منــذ إقــرار الحكومــة منع صيــد الروبيــان بطريقة 
)الكــراف( قبــل 8 أشــهر، فقد ترتب عليه وقف حال أصحــاب البوانيش التي تحمل 

رخصا لصيد الروبيان بالكراف فقط.

دون  المفاجــئ  القــرار  التطبيــق  وأضــاف: 
تخطيــط مســبق ودون تعويضــات وبدائــل 
كبيــرة،  مشــكلة  يمثــل  الصياديــن  لهــؤالء 
بــل وأزمــة إنســانية تمــس كرامــة اإلنســان 

البحريني.
وتابع: رحل عنا قبل أيام النوخذة المرحوم 
الحاج علي منصور حسن بعد تعرضه ألزمة 
ت به بعد صدور قرار منك الصيد،  قلبيــة أَلمَّ
واســتذكر ما قيــل قديما في ســابق األمثال 
“ارحمــوا عزيز قوم ذّل”، وهذا المثل ينطبق 

على أصحاب قضيتنا لهذا اليوم.
ولفــت الــى أن عــدد ُمــاّك تراخيــص صيــد 
الروبيــان فــي مملكتنــا الغاليــة 197. وفيمــا 
يأتي نص مقال كتبه آل عباس عن المعاناة 

المعلقة:
لــو بحثنــا عــن معنــى الفقــر فــي أي معجــم 
لوجدنــاه يازم قلــة الحيلة مع عــدم القدرة 
علــى تأميــن ما يلــزم من احتياجــات الحياة 
األساســية  ويعــد الفقــر أحــد النكبــات التــي 
يمكن أن تقع على عاتق اإلنســان في حياته 
ولها كبير األثر النفسي والمعنوي والجسدي 
عليــه. فقــد يشــعر مــن كثــرة الضعــف وقلــة 
الحيلــة والحاجــة لآلخريــن بالمهانــة والــذل 

واإلحباط. 
وقــد قيل قديما في ســابق األمثال “ارحموا 
عزيــز قــوم ذّل”، وهــذا المثــل ينطبــق علــى 
أصحــاب قضيتنــا لهــذا اليــوم هــم أصحــاب 
بوانيــش صيــد الربيــان الذيــن كانــوا أعــزاء 
قــوم وأذلهــم الزمــان بقلــة الحيلــة والضعف 
حتــى وصــل بعضهــم للفقــر وعــدم المقــدرة 

على تأمين أساسيات الحياة.

أصحــاب أعمــال تنقطع بهم الســبل وعملهم 
بدائــل.  أو  مقدمــات  ودون  فجــأة  الوحيــد 
فمنــذ نحــو 8 أشــهور خلــت أقــرت الحكومة 
قــرار منــع صيــد الروبيــان بطريقــة الكــراف؛ 
األمــر الــذي ترتب عليه وقــف حال أصحاب 
البوانيش التي تحمل رخصا لصيد الروبيان 

بالكراف فقط.
دون  مفاجــئ  تطبيــق  مــن  حصــل  ومــا 
تخطيــط مســبق ودون تعويضــات وبدائــل 
كبيــرة،  مشــكلة  يمثــل  الصياديــن  لهــؤالء 
بــل وأزمــة إنســانية تمــس كرامــة اإلنســان 

البحريني.
ففي حديث لي مع رئيس جمعية الصيادين 
بلــغ  فإنــه  المغنــي،  عبداألميرعبــدهللا  األخ 
عــدد ُمــاّك تراخيــص صيــد الروبيــان فــي 
إحصــاءات  بحســب   197 الغاليــة  مملكتنــا 
نتخيــل  أن  ولنــا  الســمكية مؤخــرا،  الثــروة 
حجــم الضــرر الحاصــل علــى هذا العــدد من 
الصيادين وعوائلهم وحياتهم، وكيف يمكن 
لألمر أن يكون مؤثرا بالسلب على صحتهم.
فباألمــس فقط رحل عنــا النوخذه المرحوم 
تعرضــه  بعــد  علــي منصــور حســن،  الحــاج 

ت به بعد صــدور قرار منك  ألزمــة قلبيــة أَلمَّ
الصيــد، وكان طوال الفتــرة الماضية يراجع 
عيادة القلب للعاج بعد هذه األزمة، ناهيك 
عــن شــعور قلــة الحيلــة والضعــف والضيــق 
لــه ولعمــوم الصياديــن طــوال  المصاحبيــن 
الفطــر،  الكريــم وعيــد  فتــرة شــهر رمضــان 
بســبب عجزهــم عــن تأميــن أبســط األمــور 

لعوائلهم.
ليســتكمل  ســيارته  ببيــع  قــام  مــن  فمنهــم 
مــن  ومنهــم  أبنائــه،  أحــد  دراســة  أقســاط 
تهــدده البنــوك بالماحقــة القانونيــة نتيجــة 
اســتحقاقات الدفع المتأخــرة، ومنهم رجال 
تلبيــة  اســتطاعتهم  لعــدم  العبــرة  خنقتهــم 
ألطفالهــم،  البســيطة  المــدارس  متطلبــات 
ناهيــك عــن التفــكك األســري الــذي أصــاب 

البعض بسبب كثرة المشكات والمشاحنات 
داخل األسرة.

وهنــا أذكــر قصة أحد الصيادين ورب أســرة 
مكونــة مــن 9 أفــراد، وأحــد أوالده مــن ذوي 
االحتياجــات الخاصــة، وجــراء هــذه األزمة 
ساءت حالته الصحية، فهو مصاب بالضغط 
والسكر، كما يعاني ضغطا ومشكات عائلية 
كبيرة بسبب ضيق الحال المادي إلى حد أنه 
لم يســتطع دفع الرسوم الدراسية الجامعية 
ألوالده، ولــم يســتطع دفــع مســتحق تأميــن 
وتســجيل ســيارته، ناهيك عن ابنه من ذوي 

االحتياجات الخاصة.
أفــراد  عــدد  عــن  نتحــدث  ال  اليــوم  نحــن 
عــن  نتحــدث  بــل  الضــرر،  أصابهــم  بســيط 
عوائل بالمئات أصابها الضرر لشــهور طوال. 
بوانيــش،  يمتلكــون  الصياديــن  فأغلــب 
ناهيــك  أقســاطها،  الدفــع  مســتحقة  ولكــن 
عــن أقســاط البنــوك وااللتزامات المعيشــية 
واليوميــة المتراكمــة، والتــي ال يملكــون لهــا 

حوال وال قوة.
ديــون متراكمة، تهديــد بالماحقة القانونية 
والحبــس، معاناة لتوفيــر احتياجات العائلة 
األساسية، أمراض مزمنة ومراجعات طبية، 

هذا هو حال صيادي الروبيان.
ألزمــة  تتحــول  أخــذت  الصياديــن  أزمــة 
إنســانية كبيــرة؛ لذا وجب البــدء بإجراءات 
لجميــع  الفائتــة  التعطــل  لمــدة  التعويــض 
الصياديــن مــع وضــع إســتراتيجية لمنحهــم 
البدائل المناسبة عن عملهم المعتاد، وكل ذا 
ال يكــون إال باجتماع المعنيين من الحكومة 
بممثلي الصيادين؛ للوصول إلى حل نهائي.

فهــل لنــا أن نرحم عزيز قوم ذل؟ وهل لهذه 
األزمــة أن تلقــى بر أمان ونهاية برضا جميع 

األطراف؟

عمار آل عباس

صرحت الوكيل المســاعد للصرف الصحي بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني أســماء مراد بأن األعمال 
ال تزال جارية في مشــروع ربط شــبكة الصرف الصحي بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة ســلمان، حيث بلغت 

نسبة اإلنجاز في المشروع 35 %.

وأوضحــت أن المشــروع يهــدف إلــى ربــط 
مناطق شــارع البديــع بمحطة المعالجة في 
مدينة سلمان؛ بغرض تخفيف الضغط على 
الخطوط الرئيسة في منطقة البديع ولتتم 
أيضا دراســة توصيــل المناطق والقرى غير 
الموصلــة بشــبكة الصرف الصحي، مشــيرة 
المشــروع تتضمــن تمديــد  إلــى أن أعمــال 
)مــن  الرئيســة  الخطــوط  مــن  متــرا   2330
ضمنهــا 200 متــر الحفــر بطريقــة األنفــاق، 
حفــر  أعمــال  مــن  بالتقليــل  تتميــز  والتــي 
الطرق، وعدم التأثير على الحركة المرورية 
أو حركــة الســير، وتفــادي مخاطــر هبــوط 
التربة لتفــادي التأثير على المباني، وكذلك 

التقليل من حجم الضوضاء وانتشار الغبار 
لتجنب إزعاج العامة أو مضايقتهم(.

وبينت مراد أن المشروع هو جزء من خطة 
المملكــة  متكاملــة لتغطيــة جميــع مناطــق 
بخدمــة الصــرف الصحــي ضمــن المبادرات 
الرئيسة اإلستراتيجية الحكومية الساعية 
إلى تطوير خدمات البنية التحتية وضمان 
توفيرها بأعلى معايير الجودة بالتوافق مع 
الرؤيــة االقتصادية 2030 لمملكة البحرين، 
واعتمــاد  بوضــع  الــوزارة  قامــت  حيــث 
مواصفات ومعايير قياسية عالمية؛ لضمان 

جودة العمل.
يذكــر أنــه تمــت ترســية مناقصة المشــروع 

مــن جانب مجلــس المناقصات والمزايدات 
الكهربائيــة  للخدمــات  كــراون  علــى 
الميكانيكيــة بقيمــة تبلــغ 894,282 دينــارا، 
ومــن المتوقع االنتهاء من تنفيذه في الربع 

األخير من هذا العام.
وأكــدت الوكيل المســاعد للصــرف الصحي 
حــرص وزارة األشــغال علــى متابعــة كافــة 
تقــوم  التــي  الصحــي  الصــرف  مشــاريع 
وتطلعــات  الحتياجــات  تلبيــة  بتنفيذهــا 
المواطنيــن والمقيمين في مختلف مناطق 

المملكة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

إنجاز 35 % من ربط شبكة الصرف بمدينة سلمان
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Û  كثيــر مــن الفاســفة نّظــروا للســعادة، وكيف يصبح اإلنســان ســعيدا؟
فهل تكون السعادة بالمال أو المنصب أو الشهرة أو الحب أو الدين؟

Û  وإذا كان كذلــك، فلمــاذا كثيــر مــن األغنيــاء غير ســعداء ومكتئبون أو
يقدمــون علــى االنتحــار كمــا تشــير إحصــاءات مفزعــة في ذلــك؟ كما 
حدث للمليونيرة كريستين أوناسيس.. إذ لم تستطع الثروة أن تحقق 
لها أبســط معاني الســعادة فقررت االنتحار! تماما كما حدث لـ لورنس 
ســميدلي.. أغنى أغنياء بريطانيا اختار أن يموت بدل معالجة مرضه 

والبقاء مع زوجته..
Û  وإذا كان المنصــب يقــي اإلنســان مــن الخــذالن، فلمــاذا انتحــر هتلــر؟

ولماذا أكثر سياســيي العالم وعلى مر التاريخ كانوا تعســاء ويعيشون 
ســعادة مقنعــة؟ ولمــاذا الشــهرة لم تســعف أو تنقد الروائــي األميركي 
أفضــل  كتــب  الــذي  وهــو  االنتحــار؟  مــن  ارنســت همنجــواي  الكبيــر 
روايــة تــدل على إرادة وقدرة اإلنســان في مواجهــة التحديات، وقهر 
الطبيعة كما في روايته “العجوز والبحر”؟ وكذلك الموسيقار الروسي 
تشايكوفيسكي صاحب مقطوعة “بحيرة البجع” و “كسارة البندق” لم 
تستطع ال موسيقاه، وال شهرته إنقاذه من االستسام لتعاسة داخلية، 
وحــزن داخلــي، ففي الوقت الــذي كانت فيه مقطوعاتــه تعزف للعالم 
أجمــل الموســيقى، كانــت فــي داخــل قلبــه تعزف عزفــا جنائزيــا، قاده 

للموت.
Û  ،وكذلــك أمــر الرســام الهولنــدي فــان جــوخ، والروائية فرجينيــا وولف

فالشــهرة لــم تمنــع التعاســة، ولــم تســتطع صناعــة الســعادة كما حدث 
للمثــل الكوميــدي، روبين وليامس.. إذ وجد منتحًرا بعد رحلة اكتئاب 
شــديدة عزلتــه عــن أقرب النــاس إليه. وكيــف انتهى المطــاف بمايكل 
العالــم يتمنــى  الــذي كان كل  الوقــت  للمــوت وحيــدا فــي  جاكســون 

الجلوس معه؟ 
Û  ومــن يقرأ ســيرة مــن صنعوا التاريــخ أمثال لويس الرابع عشــر، فكان

يقضي الكثير من الليالي مكتئبا بســبب الدســائس والخيانات والغدر 
والحــروب واآلالم وكذلــك الحــال لنابليون وتشرشــل وغيرهما. حتى 
العشق ال يمكن أن يجلب السعادة، وبين أيدينا أمثلة عديدة: لقيس بن 
الملوح، ومايكل أنجلو، وأوســكار وايلد، ونيتشــه، وبلزاك، وغوســتاف 
فلوبير، وجان جنيه، ورامبو ولوركا وســلفادور دالي وديدرو باســكال 
من فاسفة وكتاب وفنانين. إذن هناك سر خفيا وراء تعاسة اإلنسان! 
المفتــاح الــذي ســيفتح لــك منجــم الســعادة: هــو اإليمــان باللــه.. أول 
الطريق. ومعرفة هللا تكون بترســيخ القيم الكونية، وتكون إنســانا ذا 

خلق، حضاريا، ذا نزعة إنسانية. 
Û  ،إن هنــاك نظريــات كثيرة اشــتغلت كثيرا في فلســفة مفهوم الســعادة

لكنهــا تبقــى ناقصة. قناعتي في الســعادة أنها خلطة متكاملة ألخصها 
فــي هــذا المفهــوم: أوال: أال تلهــث وراء األشــياء بشــكل جنونــي، فكل 
شيء تبالغ في عشقه أو طلبه أو اإللحاح عليه لن تحصل عليه، وهذا 

يقودك إلى التوازن الداخلي.
Û  ثانيا: الســام الداخلي، وأن تكون متصالحا مع الذات وتعيش الحياة

التي تحبها ال التي تملى عليك وفق إيقاع توازني كما تريد أنت ال كما 
يريد الناس، فكما يقول سارتر: اآلخرون هم الجحيم. 

Û  ثالثــا: أكبــر منقذ لكل هذه الفوضى العالميــة وحاالت القلق واالكتئاب
العالمي اإليمان بالله، وتعزيز التوازن الروحي.

Û  رابعــا: إياك والعشــق. خامســا: التــوازن االجتماعــي، وأن تحب الناس
من بعيد باســتخدام ذكاء المســافة. ثم االهتمام بالثالوث الذهبي: 1. 

تثقيف العقل، 2. أجراس الضمير، 3. المحفظة غير المثقوبة. 
Û  إن الفلســفة الرواقيــة أصابــت بتعريفهــا لإلنســان الحكيــم ومــن يريــد

السعادة قائلة “الحكيم: هو الذي يندم أقل، ويأمل أقل، ويحب أكثر”. 
Û  ،كما قلت هي خلطة متكاملة في توازن: تقوى، ومال، وصحة، وحب

وســام داخلــي، ومحاولــة لتقليــل المنغصــات فــي الخــارج، وصناعــة 
الحديقــة الخاصــة فــي حــال كثــرة األقنعــة، واالبتعاد عن األشــخاص 
المســممين لمتعــة الحيــاة مــن ســلبيين ولصــوص طاقــة ونكديين، مع 
تقديــس الجمال، ومحاولة اصطيــاده في كل الفنون والمجاالت كتابا 

أو ثوبا أو أثاثا أو بلدا أو موسيقى... 
Û  معظــم التعســاء تعســاء ألنهــم ضحايا العقــل الجمعــي الروتيني الذي

العالــم،  فــي  الســعادة  أنــواع  لمعرفــة  فــا يجتهــدون  تعــودوا عليــه، 
ويخافــون االكتشــاف، أو عبــدوا صنمــا فــي الحيــاة، فأصبح ســجنهم 
الدائــم، فلــم يســتطيعوا الخــروج منــه، مــن قبيــل صنميــة الشــهرة أو 
صنميــة المنصــب أو صنميــة المــال أو صنميــة العشــيقة أو صنميــة 

العادات االجتماعية أو صنمية الحزب.
Û  إن محاولــة كســر القيــد هو بداية الخروج للســعادة، والتمتع بكوكتيل

الحياة المتنوع. 
Û  ،صــل إلــى هللا بعقــل ســليم وبجســم رياضــي ســليم، وقلــب أبيــض

ومحفظــة تقيــك حاجــة النــاس، صــاة بأجمــل وآنــق ثــوب، وبأفضــل 
عطــر، وفــي أكثر مســجد روحانيــة، في أجمل بلد فــي العالم تحبه مع 
أفضل رفقة من أصدقاء مخلصين، ستقترب من السعادة بشكل كبير.

الرق 
السيكولوجي 

سيد ضياء الموسويلألشياء )20(
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محرر الشؤون المحلية

استثمار فائض “البلديات” لتمويل مشاريع الطرق
 ال مقومات كافية للزراعة التقليدية وتدريب المواطنين على التقنيات الحديثة

وشــؤون  األشــغال  بــوزارة  مســؤولون  أكــد 
البلديات والتخطيط العمراني اســتمرار الوزارة 
فــي توجهها عبر االســتفادة من فائض إيرادات 
شــؤون البلديــات لتنفيذ مشــاريع الطرق، حيث 
اإليــرادات  مــن  جــزء  اســتقطاع  ســابقا  جــرى 

واستخدامه في تمويل بعض مشاريع الطرق.
وأشــار المســؤولون في أحــد اجتماعات اللجان 
البرلمانية إلى أن الوزارة وفي إطار سعيها نحو 
تنمية إيراداتها من القطاعات التابعة لها، لجأت 
إلــى تقديــم عــدد مــن المبــادرات بالتنســيق مــع 
وزارة الماليــة واالقتصاد الوطني؛ إليجاد دخل 
لقطــاع األشــغال، مــن خــال احتســاب تكلفــة 

بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة بالمجان.
الســبيل  هــذا  وفــي  الــوزارة  أن  إلــى  ولفتــوا 
إصــدار  تكلفــة  اســترجاع  رســوم  اســتحدثت 
الماليــة  والمــاءة  والخبــرة  التأهيــل  شــهادة 
للمقاوليــن واالستشــاريين، إلــى جانــب رســوم 
التأكد من جودة المشاريع، إضافة إلى احتساب 

رسم 100 دينار لتقسيم األراضي وتخطيطها.
ونوهــوا بجهود الــوزارة في تخطيــط األراضي 
وتوفيــر البنيــة التحتيــة لهــا، وذلــك مــن خــال 
إلــى  يهــدف  الــذي  “بنايــات”  مشــروع  إطــاق 
تســهيل وتســريع وتيــرة إصــدار رخــص البنــاء 

خال 3 أيام فقط.
وفيمــا يتعلق بإيــرادات قطاع الزراعــة والثروة 
البحريــة ذكــر المســؤولون أن مصــادر إيــرادات 

قطــاع الزراعــة تأتي من المشــاتل والمزروعات 
األســمدة،  كفحــص  الزراعيــة،  والخدمــات 
والحجــر  للمواشــي  البيطريــة  والخدمــات 

البيطري.
الزراعــة  مقومــات  وجــود  عــدم  علــى  ونبهــوا 
الخصبــة  األراضــي  فــي  المتمثلــة  التقليديــة 
والعامــل البشــري بشــكل كاف، ممــا يدفــع نحــو 
كالزراعــة  الحديثــة،  الزراعــة  إلــى  االتجــاه 
المحميــة، والزراعــة مــن دون تربــة، والزراعــة 

العموديــة، إلــى جانــب تدريــب المواطنين على 
تلك التقنيات.

ونوهــوا بالنجــاح الــذي حققه ســوق المزارعين 
مــن  والخليجــي،  المحلــي  المســتويين  علــى 
خال تقديم التســويق الجيد لإلنتاج والمزارع 

البحريني.
وتابعــوا الحديث حول مصــادر إيرادات الثروة 
البحريــة، والتــي تأتي من االســتثمار في مجال 
الرمال واالســتزراع الســمكي، إلــى جانب طرح 

برنامــج تدريبــي للمواطنيــن البحرينييــن لتعلم 
تقنيات االستزراع السمكي.

ولفتــوا إلى توجه الوزارة نحو تشــجيع القطاع 
الخــاص لاســتثمار فــي تطويــر مرافــئ الصيــد 

لتكون مقصدا سياحيا.
الخدمــات  بعــض  فصــل  دور  إلــى  وأشــاروا 
خفــض  فــي  االختيــاري  التقاعــد  وبرنامــج 

مصروفات الوزارة.
يشــار إلــى أن قانــون الميزانية العامة للســنتين 
2019 و2020 قــدر إيــرادات شــؤون البلديــات 
بمبلــغ 205 ماييــن دينــار، في الوقــت الذي بلغ 
فيه تقدير إيرادات شؤون األشغال 9.6 مايين 
دينــار، ومبلــغ 8 ماييــن دينــار إليــرادات قطاع 

الزراعة.

أحد اجتماعات مرافق النواب بمسؤولي األشغال والبلديات )أرشيفية(

سيدعلي المحافظة

مسؤولون في “البلديات”: تشجيع االستثمار 
في مرافئ الصيد وتأهيلها “سياحيا”
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اقتصاد المعرفة والتعلم مدى الحياة
يمــر عالمنــا اليــوم بتغيرات كبيرة نتيجة لثورة التكنولوجيا والمعلومات واالتصاالت التي أثرت في حياتنا عموما 
وأثــرت فــي التعليــم خصوًصــا، فنجــد أن ظاهــرة العولمــة أدت للحاجــة للتطويــر واإلصــاح فــي جوانــب التعليم 
المختلفــة كبيئــة التعلــم والتعليــم، طــرق التدريــس، معايير التقويــم، محتوى المــادة العلمية، المناهج والوســائل 
التعليميــة. كمــا أدت العولمــة إلــى زيــادة االهتمــام بجــودة التعليــم والبحث عن وســائل تمكن المتعلــم من مواكبة 
التســارع الهائــل فــي المعرفــة والتكنولوجيــا واالســتعداد لدخــول ســوق العمــل الذي يتســم بالمنافســة الشــديدة 

وزيادة الطلب على العمالة الماهرة. 

التعليــم  يعــد  لــم  ذلــك  علــى  وبنــاءا 
التقليــدي العــادي كافًيــا لمســايرة هذه 
العولمــة ومــا يصاحبهــا مــن تطــورات 
واجتماعيــة  واقتصاديــة  تكنولوجيــة 
وسياســية. وســنتناول في هذا المقال 
العالقــة بيــن اقتصاد المعرفــة والتعلم 
مدى الحياة ودور المدرســة في تهيئة 
الطلبة لهذا النوع من التعليم المتجدد. 
ظهــرت فكرة اقتصــاد المعرفة للداللة 
علــى االقتصــاد الذي يركــز على إنتاج 
المعرفــة وإدارتهــا، وكذلك اســتخدام 
المعرفــة للوصــول إلــى إنتــاج عوائــد 
اقتصادية أعلى. ويقصد بالتعلم مدى 
الحيــاة عمليــة التعلــم التــي يمــر بهــا 
اإلنســان منــذ طفولته مــرورا بمراحل 
يحتاجهــا  والــذي  المختلفــة  حياتــه 
الديناميكــي  االقتصــاد  لمواكبــة 
المتحرك. ويعّرف معهد البنك الدولي 
“االقتصــاد  بأنــه  المعرفــة  اقتصــاد 
وتحــول  المعرفــة  فيــه  ُتخلــق  الــذي 
وتســتخدم على نحو أكثر فاعلية من 
قبــل األفــراد والمشــاريع والمنظمــات 
النمــو  لدعــم وتشــجيع  والمجتمعــات 

االقتصادي واالجتماعي”.
تعليــم  هــو  الحيــاة  مــدى  التعلــم  إن 
اقتصــاد  إلــى  الوصــول  منــه  يهــدف 
المعرفــة وهــو اقتصــاد يعتمد أساًســا 
علــى اســتخدام األفــكار وليس مجرد 
االعتماد على قدرات العمال الجسدية 
الطبيعيــة.  المــوارد  اســتغالل  أو 
التعامــل  يتطلــب  المعرفــة  فاقتصــاد 
مــع التكنولوجيا وليــس فقط معالجة 
العمالــة  واســتغالل  الخــام  المــواد 

اليدوية ذات المهارة المحدودة. 
عامــال  الحيــاة  مــدى  التعلــم  يعتبــر 
علــى  القــادرة  العمالــة  إلعــداد  مهمــا 
العالمــي؛  االقتصــاد  فــي  المنافســة 
التــي  بالمهــارات  العمــال  تهيــئ  ألنهــا 
ســوق  فــي  بالمنافســة  لهــم  تســمح 
معرفــة  مــن  بــه  يمتــازون  بمــا  العمــل 
ومهــارة وقيــم. ولذلــك بــات مهًما على 
بإطــالق  المبــادرة  التعليــم  مؤسســات 
مشــاريع إصالح التعليم التي تستبدل 

التعليــم التقليدي - القائم على التلقين 
واكتساب المعلومات الجاهزة والتعلم 
بنوعيــة   - المعلــم  حــول  المتمركــز 
أخــرى مــن التعليــم الــذي يؤكــد الفهــم 
والتركيــب  والتحليــل  والتطبيــق 
واالبتــكار واالهتمام بالتعلــم التعاوني 
المستمر طوال الحياة، وهذا ما تؤكده 
حاليــا وزارة التربيــة والتعليــم بمملكة 
البحرين من خالل المشــاريع المتعددة 
مــدارس  التعليــم،  بجــودة  المتعلقــة 
تنميــة  الرقمــي،  والتمكيــن  المســتقبل 
والعشــرين،  الواحــد  القــرن  مهــارات 
االختبارات الوطنية والعالمية وغيرها 
من المشاريع التي تثري عملية التعليم 

والتعلم بالمدارس. 
الخصائــص  مــن  مجموعــة  وهنــاك 
القتصاد المعرفة وهي: تطور المعرفة 
وتطبــق بطــرق جديــدة: فالمعلومــات 
باتــت متوافرة بيســر وســهولة وبكلفة 
هــو  التحــدي  يعــد  لــم  وبالتالــي  أقــل 
الحصــول علــى المعرفــة، وإنمــا كيــف 
لحــل  واســتغاللها  تنقيحهــا  يمكــن 
المشــكالت وتكييفهــا مــع احتياجــات 
المختلفــة.  والمجتمعــات  البيئــات 
التجــارة  فــي  المنافســة  تزايــدت  كمــا 

واالقتصاد بين دول العالم المختلفة.
عليهــا  يركــز  التــي  النقــاط  أهــم  مــن 
اقتصــاد المعرفــة مــا يلــي: تكوين قوة 
عاملة قادرة على التنافس في اقتصاد 
المعرفة وهي العمالة الراغبة والقادرة 
باســتمرار  مهاراتهــا  تجديــد  علــى 
العمــل  التغيــرات فــي ســوق  لمواكبــة 
وعــدم المطالبــة بالعمــل الروتيني. كما 
يتطلــب النجــاح فــي اقتصــاد المعرفة 

معارف ومهارات وقيم معينة مثل: 

المــواد  لمفاهيــم  المتعمــق  الفهــم   -
)كالرياضيــات،  األساســية  التعليميــة 
العلــوم، اللغــة، التكنولوجيا(، االهتمام 
بالمستويات العليا من التفكير والتعلم 

وعدم االكتفاء بالتعلم التلقيني. 
ومــن   : التعلــم  مهــارات  إتقــان   -
أهمهــا مهــارات التعلــم مــدى الحيــاة، 

مهــارات التعامــل مــع أدوات االتصال 
التفكيــر  مهــارات  والتكنولوجيــا، 
المهــارات  وكذلــك  المشــكالت  وحــل 

الشخصية واالجتماعية. 
فــي  التكنولوجيــا  - اســتغالل أدوات 
ســياق الحيــاة اليومية، وفي مجاالت 

العلم والعمل. 
التدريــس:  إســتراتيجيات  تطويــر   -
تقليــل التركيــز على التلقيــن والحفظ 
التعلــم  ارتبــاط  بتعزيــز  واالهتمــام 
معنــى  ذو  التعلــم  جعــل  بالواقــع، 

للمتعلم. 
- تطويــر المحتــوى التعليمــي: تطوير 
الحيــاة  متغيــرات  لتواكــب  المناهــج 

وحاجات المجتمع. 
- تطوير أدوات التقويم: تنويع أدوات 
التقويــم وعدم االكتفــاء باالمتحانات 
المســتمر  التكوينــي  التقويــم  )فكــرة 

والنهائي(.
التعليــم  بيــن  مــا  المقارنــة  ويمكــن 
مــدى  المســتمر  والتعليــم  التقليــدي 

الحياة في النقاط التالية: 
فــي التعليــم التقليــدي يعتبــر المعلــم 
هــو مصدر المعرفة والمتعلم يســتقبل 
المعلومــة، يعمــل المتعلمون فرديا في 
تحصيــل المعرفــة وقلــة فــرص العمل 
ضمن مجموعة، تستخدم االمتحانات 
التقييــم،  عمليــة  فــي  أساســية  كأداة 
وأنشــطة  مهــام  للمتعلميــن  تقــدم 
إلــى  النظــر  دون  موحــدة  تعليميــة 
اختالفاتهم، تخصــص فرص مواصلة 
التعليم العالي للمتفوقين ويحرم منها 
تعليمهــم.  فيتوقــف  المتفوقيــن  غيــر 
أمــا فــي التعلــم مــدى الحيــاة فيعمــل 
المعلــم موجهــا لعمليــة التعليــم وليس 
للمعرفــة،  وحيــًدا  مصــدًرا  أو  ملقًنــا 
تتــاح للمتعلمين فرص للعمل وتطبيق 
يراعــي  مجموعــات،  فــي  تعلمــوه  مــا 
التمايــز والفــروق الفرديــة والتنــوع ما 
بيــن المتعلميــن، يســتمر التعلــم مــدى 
النمــو  فــرص  للعامــل  وتتــاح  الحيــاة 
المهني المســتمر، التعليــم حق للجميع 
ولــكل الحق في الحصــول على فرص 

تعليــم تتناســب مــع ميولــه وقدراتــه 
واهتماماتــه، وجــودة التعليم وارتفاع 

مخرجات التعلم لها أهميتها. 
مهمــة  ومســؤولية  دور  للتربوييــن 
لتحقيــق  الوصــول  فــي  للمســاهمة 
تعليم أفضل للطلبة ينتقل من التعليم 
التقليــدي إلــى التعلــم المســتمر مــدى 
توقعــات  وضــع  خــالل  مــن  الحيــاة، 
واقعيــة وعمليــة، ومالحظــة وتقويــم 
التعليميــة  العمليــة  كفــاءة  مــدى 
أن  كمــا  مدارســهم.  فــي  ومخرجاتهــا 
البيئة التعليمية الناجحة تخرج متعلما 
للتعلــم  والحمــاس  بالكفــاءة  يمتــاز 
واالستقاللية والرغبة في التعلم مدى 
الحياة. كما ينبغي على قادة المدارس 
التميــز بخصائــص معينــة منهــا إبــداء 
الحمــاس وااللتــزام، القــدرة واالقتناع 
القــدرة  الفعــال،  والتعليــم  بالتعلــم 
علــى تحليــل المعلومــات واالســتفادة 
منهــا التخاذ القــرار، القــدرة على عمل 
البحوث للوصول إلى اإلستراتيجيات 
المثلــى لتحســين األداء، تقديــر األداء 
المتميــز ومواجهة األداء الضعيف في 
المدرســة. كما ينبغي كذلك بناء الثقة 
والتعاون بين المعلمين، وتبادل اآلراء 
وعمــل  التعليميــة  والمــواد  واألفــكار 
البحــوث اإلجرائيــة، توفيــر الوســائل 
واالبتــكار،  للتغيــر  الالزمــة  والمــوارد 
وتوزيع المســؤوليات بناء على كفاءة 
المعلميــن وإتاحــة الفرصــة للمعلميــن 
للمســاهمة فــي اتخــاذ القــرار وتحمــل 

المسؤولية.

أسامة المهدي 
كلية البحرين للمعلمين
جامعة البحرين

أسامة المهدي

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.

من متقاعدين 
إلى وزير األشغال
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سعيد محمد

Û  يأمــل عــدد من المتقاعدين، ســواء من دفعــة برنامج “التقاعد
االختيــاري” أو التقاعــد االعتيــادي، الحصــول على تســهيالت 
ميسرة وسهلة؛ من أجل البدء في مشاريعهم الصغيرة. وهذه 
رســالة أو لنقــل مقتــرح مــن عــدد مــن المتقاعديــن، إلــى وزير 
األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي المهنــدس 
عصــام خلــف؛ لتيســير حصــول المتقاعــد أو المتقاعــدة علــى 
ترخيــص بالموافقــة علــى منحهــم عناوين تجاريــة بمنازلهم.. 

كيف؟
Û  بالطبــع، فــإن الدولــة فتحت برنامــج التقاعد االختيــاري ليبدأ

مــن اســتفاد مــن هــذا البرنامــج فــي مشــروعه الخــاص، وألن 
بعــض المتقاعديــن لديهــم فرصــة لالســتفادة من “مــرآب” في 
منزلهــم وتحويلــه إلى مكتب أو محل تجاري أو حتى ورشــة، 
إال أن عدم وقوع منازلهم على شوارع مصنفة تجارًيا، يحول 
دون حصولهــم علــى هــذا الترخيــص وبالتالــي، فــإن كثيريــن 
يــرون أهميــة تقديــم تســهيالت لهــم لالســتفادة مــن المــرآب 
والعمل في منازلهم من باب تخفيض الكلفة الشــهرية لو أنهم 
اســتأجروا فــي أماكن أخــرى وبعضها بإيجــارات مرتفعة جًدا 

تفوق قدرة المتقاعدين على تغطيتها.
Û  قد يغامر البعض ويبدأ العمل في مرآبه دون ترخيص لكن هذا

األمــر مخالــف للقانــون ويعرض المخالف للمســاءلة! وحســب 
علمــي، فــإن البعــض حــول مرآبــه )كراجــه( إلــى محــل تجاري 
دون ترخيــص، مســتنًدا إلــى ما يقــال “أنت بحريني.. اشــتغل 
وإذا خالفــوك قــول ليهــم يعدلــون الوضــع ويتعاونــون ويــاك”! 
ثــم إنــه بهــذه الطريقــة المخالفــة لــن يســتفيد مــن تســهيالت 
أخــرى كالحصــول علــى دعم مــن “تمكين” على ســبيل المثال؛ 
ألنه يعمل من دون ســجل تجاري ولن تنطبق عليه الشــروط، 
كمــا لــن يحصــل على العــروض التــي تقدمها بعض الشــركات، 
ولهذا، فإن حصول المتقاعدين على رقم تجاري في منازلهم، 
وتمكينهــم مــن العمــل بشــكل قانونــي ومريــح، ســيفتح لهــم 
وألســرهم بــاب رزق، واألهــم مــن ذلك أن مشــروعهم ســيتيح 
ألبنائهم أو أبناء منطقتهم السكنية من العاطلين للعمل معهم.

Û  إن هــذه الفئــة تأمل في صدور توجيهــات معالي الوزير خلف
للبلديــات األربــع لمنح عناويــن تجارية بمنازلهــم الواقعة على 
الشــوارع غيــر المصنفــة تجارًيــا، ومــا الصعوبة في هــذا األمر 
لطالمــا أنهــم يريــدون العمل وفــق القانون.. هو مجــرد مقترح 

والوزير لن يقصر بإذن هللا.

16 يونيو 2019 األحد
13 شوال 1440

ال تدعهم 
يغيرونك..

ال تدعهم يغيروك..
أنــت..  مــن  ينســوك  تدعهــم  ال 
بســكينتك..  ويعبثــون 

ويشوهون جمالك.. 
ال تدعهم يغلبونك ويطفئوك..

قاومهم ما استطعت.. 
ال يزال في الحياة متسع يسطع 
وبراءتــك  وطهــرك  نــورك  فيــه 

ونقاؤك..
مــا  وســتجد  بخيــر..  تــزال  ال 

يستحق كل هذا العناء..
ستفرج، سيهون كل شيء..

حاول أن تبقى كما أنت..
حاول أن تستمر..

فاطمة الجمعة

ثقل الكالم
تســاءلُت بينمــا كنــت أغــرق حًبــا بيــن ســطور رواية 
ألحــد قامــات األدب العربــي: هــل للكلمــات أن تأتــي 
وكأنهــا  الحــروف  غــدت  فقــد  هــذا؟  يفــوق  بجمــاٍل 
تتراقــص أمامــي فــي لوحــة فنيــة بهيجــة وبديعــة، 
كل حــرٍف فيها يســكب لوًنا يمتع عينــاي ومخيلتي. 
تلك الدهشــة وليس ســواها، التي تعتريني وأنا أقرأ 
ســطًرا أبهرنــي. فأهــرع اللتقــاط قلمــي الخطاط ذي 
اللون األصفر الفسفوري ألحدد ما راق لي من أسطر 
وكلمات، لعلني أعود لها ألرتوي من جمالها. في أحد 
معارض الكتاب الكبرى أتجول، أقلب نظري في هذا 
الركن وذاك، فكم من العامة قد خط له سطرين فيما 
يســمى كتاًبــا أو رواية، يســتقبل الجمهــور المتهافت 
علــى كتاب ليس له قيمــة أدبية تقاس أو تذكر. أقرأ 
قولــه تعالى في ســورة النســاء: ال خيــر في كثيٍر من 
نجواهــم إالّ مــن أمــر بصدقــٍة أو معــروٍف أو إصــالٍح 
بيــن النــاس، حيث النجوى بمعنى الكالم، وأدرك في 
نفســي، لــو كان الحديث يقــاس بالمكاييل في أيامنا 
هذه، لما كان يساوي أغلب حديثنا من المقدار شيًئا. 

فقــد يكــون القول مثقــاًل محماًل لحد اإلفــراط بغيبة 
أو نميمة أو بهتان، وقد يكون خفيًفا هًشا ال ثقل له. 
فإذا بي أســتحضر مواقع التواصل االجتماعي، فقد 
باتــت أقــرب مثال وخير دليــل. تزخر بأخبــار الناس 
وتتّبع أحوالهم اليومية بل في كل لحظة، ما يأكلون 
وما يشربون وما يلبسون. ويتبادر إلى خاطري قول 
الحبيــب صلــى هللا عليــه وســلم حينما قال: ســيأتي 
علــى النــاس ســنوات خداعات، يصّدق فيهــا الكاذب 
ويكــّذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون 
األمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ 
قــال: الرجــل التافــه يتكلم في أمر العامــة. وبين كل 
ذلــك، يحدثنــي قلمــي ليعاتبنــي لغيابــي عــن الكتابة 
شــهوًرا ولربمــا بضــع ســنين، لــم يدرك خوفــي من أالّ 
تحتضن كلماتي أي قيمة أو معنى يذكر. فالكلمة إما 
حجة لك أو عليك، وحسبك قوله: ما يلفظ من قوٍل 
إالّ لديــه رقيــب عتيــد. فاختــر من حديثك أوســطه، 

أجمله، وأنفسه.
روان عبدالرحمن الهرمي



فتح باب التسجيل لتكريم األيتام المتفوقين
ــز وريـــــادة” ــي ــم ــزة “ت ــائـ ــة”: اســـتـــحـــداث جـ ــي ــك ــل ــم ــة ال ــري ــي ــخ “ال

تحــت رعايــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال 
مجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
أمناء المؤسسة الخيرية الملكية سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، تعلــن المؤسســة 
الخيريــة الملكيــة عــن بــدء التســجيل للحفل 
المتفوقيــن  الطلبــة  لتكريــم  عشــر  الســادس 
لجميــع األيتــام البحرينييــن للعــام الدراســي 
2018 - 2019 وذلــك خــالل الفتــرة 16 حتى 

27 يونيو الجاري.
وبهــذه المناســبة، أكد األمين العام للمؤسســة 
هــذا  أن  الســيد  مصطفــى  الملكيــة  الخيريــة 
الحفل السنوي الذي دأبت المؤسسة الخيرية 
الملكية على تنظيمه ســنوًيا للســنة السادســة 
عشــرة على التوالي، يأتي انطالًقا من حرص 
جاللة الملك واهتمامه بتعليم أبناء المؤسسة 
علــى درجــات  الملكيــة وحصولهــم  الخيريــة 
عاليــة تمكنهم من تبــوء العديد من المناصب 
القياديــة فــي المســتقبل، وحــث جاللتــه لهــم 

على مواصلة التفوق والنجاح والتميز.
وبيــن أن المؤسســة الخيريــة الملكيــة تقيــم 
الطلبــة  لتكريــم  عشــر  الســادس  الحفــل 
المتفوقيــن تحــت رعايــة ســمو الشــيخ ناصر 
بصــورة  يوجــه  الــذي  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
مســتمرة إلــى تنفيذ توجيهات جاللــة الملك، 
إضافة إلى حرص سموه على االلتقاء بأبناء 
المؤسسة وتشــجيعهم على النجاح والتفوق 
فــي مختلــف مياديــن الحياة، مشــيًرا إلى أن 
المؤسســة تقيــم هــذا الحفــل بشــكل ســنوي 
ضمن الرعاية التعليمية التي توليها لطالبها.

الرعايــة  إدارة  مديــر  أوضــح  جانبــه،  مــن 
الملكيــة  الخيريــة  بالمؤسســة  االجتماعيــة 
بتشــجيع  تهتــم  المؤسســة  أن  قمبــر  بــدر 
واالجتهــاد  العلمــي  التحصيــل  علــى  أبنائهــا 
والنجــاح؛  التفــوق  لتحقيــق  دراســتهم  فــي 
مــن أجل المســاهمة فــي بناء ورقــي مملكتنا 
الغالية من خالل متابعة تحصيلهم الدراسي 

طوال العام، وتقيم المؤسســة ســنوًيا الحفل 
المتفوقيــن والــذي  الطلبــة  الســنوي لتكريــم 
كانــت انطالقتــه فــي العــام 2004 وتم خالل 

تلك الســنوات تكريم أكثــر من 5 آالف طالب 
وخــالل  الماضيــة،  الســنوات  وطالبــة طيلــة 
هــذا العــام تــم اســتحداث العام جائــزة “تميز 

وريــادة”، إذ ســيتم تســليمها لـــ 5 طــالب مــن 
كل مرحلــة دراســة مــن الحاصلين على أعلى 

المعدالت.

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

وفق أصحاب ورش صناعة القراقير و “الحظور”، فإن هذه المهنة التي يعمل فيها 
القليل من البحرينيين والكثير من الوافدين، تحظى بطلب محلي وخليجي، حيث 
تنشــط الــورش فــي تلبيــة الطلبــات التي تــرد إليهم طيلــة العام، والســبب في ذلك 
يعــود إلــى جــودة والعمــل وخبرة الحرفييــن البحرينيين، وحتى فــي الفترات التي 

يقل فيها الصيد، فإن طلبات تصنيع القراقير بأحجامها المختلفة ال تتوقف.

ال  البحرينييــن  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
يقبلون على العمل في هذا المجال، إال 
أن المصانع التي يعمل فيها اآلسيويون 
تكون تحت إشــراف الصانع البحريني، 
مــن  البحرينييــن  بعــض  فــي حيــن أن 
ذوي الخبــرة فــي هــذا العمــل، ينتجون 
قراقيرهم وحظورهم بأنفســهم السيما 

العاملين في مهنة الصيد.
)مــن  صالــح  هانــي  البحــار  ويقــول 
علــى  الطلــب  إن  الديــر(  قريــة  بحــارة 
العــام  طيلــة  مســتمر  الصناعــة  هــذه 

علــى  الطلبــات  تقتصــر  وال  وبكثــرة، 
طلبــات  هنــاك  بــل  المحليــة،  الســوق 
مــن بعــض دول الخليــج يتــم توريدهــا 
عبــر الشــاحنات بــًرا، وتتراوح األســعار 
حسب األحجام، بدًءا من 3 دنانير إلى 
40 دينارا ألكبر األحجام، والطلب على 
القراقير أعلى من الطلب على الحظور 
التي تنشط في فترة الصيف فقط، أما 
اســتخدام القراقير فقائم في موســمي 
الصيف والشتاء لصيد األسماك وكذلك 

القباقب )سرطان البحر(.

ومن جهة أخرى، يقول الصانع يوســف 
تتــراوح  الغالــب  فــي  إنــه  عبدالرحيــم 
صناعة القراقيــر الصغيرة بقطر قاعدة 
متــر وارتفــاع 50 ســنتيمترا بين 3 أيام 
تســتخدم  عــادة  وهــي  أســبوع،  إلــى 
فــي المناطــق القريبــة مــن الشــواطئ، 
بقاعــدة  الحجــم  متوســطة  وهنــاك 
متريــن وربــع المتــر وارتفــاع متــر إلــى 

متــر ونصــف للمناطــق القليلــة العمــق، 
ومــدة العمــل فيهــا تقــارب مــدة العمــل 
في القراقير الكبيرة الحجم التي يصل 
قطــر قاعدتهــا حوالــي 3 أمتــار والتــي 
تســتخدم للصيد فــي المناطق العميقة 
فتتطلب عشــرة أيام إلى أسبوعين من 

العمل.
ويســتخدم الصناع األســالك )األســيام( 

من أنواع مختلفة من الحديد المجلفن 
وغير المجلفن، وأفضلها تلك التي يتم 
صناعتهــا مــن أســالك حديــدة مقاومــة 
للصــدأ، ويتــم تطويــع األســالك لشــباك 
وفتحــات “الفجــات” لدخــول الصيــد و 
“التفــرات” التي يتم اســتخراج الســمك 
الطعــم مــن الطحالــب  منهــا أو لوضــع 

والحشائش البحرية أو الخبز.

صناعة “القراقير”... طلب محلي وخليجي طيلة العام

دعم المشاريع الشبابية وتطوير مهارات رواد األعمال 
محافـــظ العاصمـــة: إعـــداد جيـــل متميـــز مـــن قـــادة المســـتقبل البحرينـــي

بــن  هشــام  الشــيخ  العاصمــة  محافــظ  أكــد 
عبدالرحمــن آل خليفــة أهميــة دعــم المشــاريع 
األعمــال  رواد  مهــارات  وتطويــر  الشــبابية 
الطموحيــن وتوفيــر كل احتياجاتهــم ليكونــوا 
رواد أعمال ناجحين، بما يسهم في إعداد جيل 

متميز من قادة المستقبل البحريني.
لمهرجــان  المحافــظ  افتتــاح  لــدى  ذلــك  جــاء 
الصيف التســويقي الذي أقيم في مشروع واتر 
جاردن سيتي، إذ استضاف المهرجان مجموعة 
مــن أصحــاب المشــاريع الصغيــرة الذيــن قدموا 
منتجاتهم وســط إقبال من الجمهور خالل أيام 

عمل المهرجان.
الشــركات  تمنــح  الفعاليــات  هــذه  “مثــل  وقــال 
ومشــاركة  لعــرض  ومجــاال  فرصــة  الصغيــرة 
إبداعاتهــم وإيصالهــا إلــى أكبــر عــدد ممكــن من 
الجمهور؛ انطالقا من جهود المحافظة الحثيثة 
في خدمة المجتمع وتحقيق شــراكة مجتمعية 

والتواصل مع أفراده كافة”.

المنامة - محافظة العاصمة

أن يكون الطالب مكفوًل من  «
قبل المؤسسة، كما يحق لغير 

المكفولين من األيتام التسجيل 
بشرط إرفاق نسخة من شهادة 

وفاة األب.

أل تقل نتيجة نهاية العام الدراسي  «
عن 90 %.

ُيشترط لطلبة الجامعة إنهاء ما ل  «
يقل عن 25 ساعة دراسية ُمعتمدة 

مع نهاية الفصل الدراسي الثاني، 
وأن ل يقل المعدل عن 3.5 من 4 

أو ما ُيعادله.

فعلى الراغبين في التسجيل ممن  «
تنطبق عليهم الشروط المذكورة 

أعاله مراجعة مقر المؤسسة 
الخيرية الملكية بضاحية السيف 
من الساعة التاسعة صباًحا حتى 

الساعة الواحدة ظهًرا؛ لملء 

استمارة التسجيل مع إرفاق 
نسخة من شهادة نهاية العام 
الدراسي مع النسخة األصلية 

للمطابقة، إلى جانب إرفاق قرص 
مدمج يتضمن صورة شخصية 
بالزي المدرسي بخلفية بيضاء، 

ولمزيد من الستفسار يرجى 
التصال على الهاتف 17313666 
- 17313621 خالل أوقات الدوام 

الرسمية.
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المنامة - محافظة المحرق

المنامة - وزارة الداخلية

أشــاد محافــظ المحــرق ســلمان بــن هنــدي المناعــي  بالجهــود المبذولــة مــن جانب 
األهالي في الحفاظ على الموروثات الشــعبية والعادات والتقاليد األصيلة خاصة 

خالل ليالي شهر رمضان.

المحافــظ  اســتقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 
البنائيــن  فريــج  شــباب  عــن  ممثليــن 
يتقدمهم أحمد البناء وصفاء عبدالغني 
وغــازي ضيــف وجعفــر حســين، حيــث 
علــى  والتقديــر  الشــكر  خالــص  قدمــوا 
المحافظــة  تقدمهــا  التــي  الخدمــات 
فــي ســبيل إنجــاح كافــة األنشــطة التي 
تصــب في صالح المواطنين، كما قدموا 

الشــكر علــى رعايــة المحافــظ مهرجــان 
القرقاعون الســنوي الــذي أقامه األهالي 

بشارع الشيخ حمد بسوق المحرق.
مــن جانبــه شــدد المحافــظ علــى أهمية 
المحافظــة علــى التــراث، مقدمــا خالص 
التــي  األهليــة  للجــان  وتقديــره  شــكره 
الشــراكة  مبــدأ  تعزيــز  علــى  تعمــل 

المجتمعية.

صــرح قائــد خفر الســواحل أن دوريات خفر الســواحل، تمكنت مــن القبض على 4 
أشــخاص علــى متــن قــارب وبحوزتهم ما يقــرب مــن 400 كيلوغرام مــن الروبيان، 
والمحظــور صيــده فــي هذه الفترة من العام. وأضــاف أن الدوريات ضبطت كذلك 

اثنتين من شباك الجر )الممنوعة( والتي تم استخدامها في عملية الصيد.

أنــه  إلــى  الســواحل  خفــر  قائــد  وأشــار 
واســتكمال  المضبوطــات  تحريــز  تــم 

إلحالــة  تمهيــدا  القانونيــة،  اإلجــراءات 
القضية إلى النيابة العامة.

محافظ المحرق يشيد بتمسك 
األهالي بالموروثات الشعبية

القبض على 4 على متن قارب 
بحوزتهم 400 كيلو من الروبيان

Û  مــع بــدء اإلجــازة الصيفيــة، يشــكو كثيــر مــن اأُلســر البحرينية، ُشــح البرامج
والفعاليــات )التعليميــة والرياضيــة والترفيهيــة( ألبنائهــم الطلبــة والطالبات، 
بمختلف فئاتهم العمرية، متذمرين من ملل قارس ينهشم، ويهدر وقتهم، بال 

طائل، أو منفعة، كما هو الحال كل عام.
Û  ،أتحدُث هنا عن األسر الُمتعففة تحديدا، األسر البسيطة، ذات الدخل العادي

و)الُمنتــف( بالقــروض، األســر التــي ال تقــدر علــى الســفر كغيرها، حتــى موعد 
“العودة للمدارس”، وبدء فصل دراسي جديد.

Û  وكانت وزارة العدل والشئون اإلسالمية )مشكورة( قد أطلقت أخيرا مبادرة
جميلــة للنشــاط الصيفــي تحت عنــوان “صيفنا إنجــاز” للفئــات العمرية من 4 
ســنوات وحتى 18 ســنة، وتشــمل كما أعلن عنه، أنشــطة رياضية، وترفيهية، 

وثقافية، وتربوية، ودورات تعليمية، وتدريبية.
Û  4( ومحمــد ،)والحاصــل بأننــي اتصلــُت لتســجيل أوالدي، خالــد )7 ســنوات

ســنوات(، لكننــي فوجئــت بــأن فئــة الصغار )بعمــر محمد( قد امتــألت بالفعل، 
وبأنه ال مجال لتسجيل أي طفل جديد، بالرغم من أن فتح أبواب التسجيل 
لم تتجاوز ســوى اليومين، بداللة تؤكد حرص أولياء األمور على المســارعة 
في تسجيل أبنائهم للفعاليات الشبيهة بفترة الصيف، باهتمام مقدر ومشكور 

لهم.
Û  هــذه المبــادرة، تقودنا للتســاؤل عن الــدور المفقود لبقية الــوزارات والجهات

الحكومية، ولماذا ال نرى إستراتيجية موحدة لها تشمل كافة الُمدن والقرى؟ 
ولمــاذا ال نــرى أيضــا جائــزة حكوميــة للجهــة األفضــل فــي إقامــة الفعاليــات 

الصيفية؟ وأين هو دور القطاع الخاص الغائب دائما عن خدمة المجتمع؟

األُسر 
المتعففة 

واإلجازة 
“الُمملة”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

سعيد محمد من الدير
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دوالر مليــون   100 الـــ  تناهــز  بقيمــة  أصــول  تســييل 

مكناس يبيع استثماراته الخارجية ويحولها للبحرين

قــال رجــل األعمــال البحرينــي مــن أصول لبنانية أكرم مكناس إنه تخارج من اســتثمارات خارجية كبيرة في عدد من الــدول األوروبية والغربية، وإنه 
يخطــط لتركيــز اســتثماراته فــي البحريــن؛ ألنــه يرى أن الخيــر في المملكة وهي وطنه الذي ســيموت فيه. وأبلغ مكناس “البالد” أنــه قام خالل العامين 
الماضيين ببيع وتسييل أصول واستثمارات تصل قيمتها إلى 100 مليون دوالر، وأن استثماراته ستركز على البحرين بالدرجة األولى، ثم دبي ولبنان.

رجــل األعمــال أكــرم مكنــاس، الــذي 
أســس شــركة بروموســفن القابضة، 
وُعــرف لســنوات طويلــة فــي مجال 
والســياحة  واإلعــان  الدعايــة 
والفنــادق قبــل أن يزيد اســتثماراته 
بنظرتــه  يشــتهر  العقــارات،  فــي 
إلــى  دائمــا،  المتفائلــة  المســتقبلية 
التقليديــة،  غيــر  أفــكاره  جانــب 
فهــو الــذي حــول ســفينة عائمــة في 
الخليــج إلــى فندق عائــم ذي خدمة 
فندقيــة راقيــة، في حيــن ال يتوقف 
عــن البحــث عــن الفــرص خصوصــا 
والضيافــة  الســياحة  مجــال  فــي 

والترفيه.
وقال مكناس “بعت كل استثماراتي 
أمــاك  ســوى  أملــك  وال  الخارجيــة 

شخصية مثل المنازل والفلل”.
وأشــار إلــى أن ثلثــي االســتثمارات 
حاليــا موجــودة فــي البحريــن، وأنه 
االســتثمارات  هــذه  زيــادة  ينــوي 
االســتثمارات  حصيلــة  وتحويــل 
الخارجيــة إلــى المملكــة مــن خــال 
وتوســعة  مشــاريع  اســتحداث 

المحفظة االستثمارية المحلية.
وبخصــوص الســبب الــذي دعاه إلى 
تســييل هذا المبلغ الكبير في الدول 
الغربيــة، والتــي لطالمــا تعتبــر قبلــة 
إلــى  مكنــاس  أشــار  للمســتثمرين، 
أنــه يــرى فــي البحريــن وطنــه وأنــه 
ســيموت فيهــا ولذلك يريــد أن يركز 

جميع أعماله في المملكة.
خــال  أعلــن  قــد  مكنــاس  وكان 
الســنوات القليلــة الماضيــة الماضية 
عــن زيادة مشــروعاته االســتثمارية 
فــي البحريــن، والتــي شــملت عــددا 
أحدهــا  العقاريــة  المشــروعات  مــن 
مشــروع إســكاني ضخم في منطقة 
الديــه، كمــا اســتثمر أمــواال إلعــادة 
إحيــاء مشــروع “بوابة أمــواج”، كما 

استثمر في مدرستين هما المدرسة 
البريطانيــة فــي البحريــن ومدرســة 
السام الذي يعمل على صوغ هوية 
جديــدة لهــا وإعــادة افتتاحهــا، إلــى 
جانب عدد من المشروعات األخرى.

ولــد  مكنــاس  أكــرم  أن  إلــى  يشــار 
فــي طرابلــس بلبنــان فــي 29 مايــو 
بالعــام 1944، وتخرج فــي الجامعة 
بيــروت متخصًصــا  فــي  األميركيــة 
رئيــس  وهــو  األعمــال،  إدارة  فــي 
القابضــة  بروموســفن  مجموعــة 
مجــال  فــي  وقيــادي  البحرينيــة، 
والعاقــات  التســويقية  االتصــاالت 
عديــدة  أنــواع  وإنتــاج  العامــة، 
واالســتثمار،  اإلعــام،  وســائل  مــن 
والضيافــة،  العقــارات،  وتطويــر 

والمشاريع الترفيهية.
لشــركة  المالــك  هــو  ومكنــاس 
والتــي  إســتيت،  ريــل  بروموســفن 
بحوزتهــا عــدد مــن المبانــي فــي كل 
أســتراليا،  المتحــدة،  المملكــة  مــن 
وتقــدر  ودبــي  البحريــن،  لبنــان، 
مليــون   100 مــن  بأكثــر  مبيعاتهــا 
فــي  أيًضــا  شــريك  أنــه  كمــا  دوالر. 
والمشــاريع  العقــارات،  مــن  العديــد 
االســتثمارية ولعــل أكبرها مشــروع 

واللؤلــؤ  العقــاري،  للتطويــر  الديــه 
للتطوير العقاري، وجلف إكســبورت 
تك، أون بورد إنترناشــينال، الشركة 
فيلــم  للتأميــن،  اللبنانيــة  العربيــة 
أنــد  داينميكــس  ديكــورز،  هــاوس، 

إنيشياتف ميديا. 
عــن  عبــارة  القابضــة  وبروموســفن 
تكتــل شــركات تجارية كبــرى عاملة 
فــي منطقــة الخليــج، وقجلت دورة 
مبيعات تزيد على نصف مليار دوالر 
بروموســفن  جــذور  ترجــع  ســنوًيا. 
القابضــة إلــى فورتشــن بروموســفن 
التي أنشــأها أكرم مكناس في لبنان 
العام 1968، وهي اليوم أكبر شــبكة 
اإلعــان،  صناعــة  فــي  متخصصــة 
الشــرق  منطقــة  فــي  واالتصــاالت 
األوســط وشــمال إفريقيــا، وتحتــل 
العالــم،  شــركات  علــى   52 المرتبــة 
مــن   1600 مــن  أكثــر  فيهــا  ويعمــل 

االحترافيين الطموحين. 
ويمتلــك مكناس العديد من كبريات 
فــي  والترفيــه  الضيافــة  شــركات 
البحريــن بمــا في ذلك فندق ســيتي 
ســنتر، فندق البستان، كورال بيتش 
كلــوب، ومطعــم كاميلــوت، ويتولى 
منصب رئيس مجلــس إدارة لبانون 
وامتيــاز  ش.م.ل.  فــود  فاســت 
يبلــغ  التــي  لبنــان  فــي  ماكدونالــدز 
حجــم مبيعاتهــا مجتمعــة أكثــر مــن 

15 مليون دوالر .
بروموســفن  فورتشــن  وتتمتــع 
بحضــور فاعــل مــن خــال مكاتبهــا 
المنتشرة في كل من أبوظبي، دبي، 
قطــر،  الكويــت،  عمــان،  البحريــن، 
لبنــان، فلســطين، المغــرب، الجزائــر، 
الريــاض،  جــدة،  األردن،  مصــر، 
الدمــام والخبــر في المملكــة العربية 

السعودية، إضافة إلى تونس.

أكرم مكناس

الهند تزيد الرسوم 
الجمركية على 

منتجات أميركية

قررت الهند زيادة الرسوم الجمركية على 29 
منتجا أميركية اعتبارا من اليوم األحد، وفق 
قــرار أعلــن عنــه العــام الماضي وأرجــئ مرارا 
منــذ ذلــك الحيــن، علــى مــا أفــادت الصحــف 

الهندية أمس.
وكانــت الحكومــة أعلنــت فــي يونيــو 2018 
أنهــا تعتــزم زيــادة الرســوم الجمركيــة علــى 
مجموعــة مــن المنتجات األميركيــة من بينها 
التفاح واللوز، بعدما رفضت واشــنطن إعفاء 
المشــددة  الجمركيــة  الرســوم  مــن  نيودلهــي 

على الصلب وااللمنيوم.
ويبــدو أن القــرار الهنــدي جــاء ردا علــى قرار 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب فــي وقت 
ســابق هــذا الشــهر شــطب الهنــد عــن قائمــة 

الدول التي تحظى بأفضلية تجارية.

نيودلهي - أ ف ب

سول - األياتا

وافــق االتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي 
العموميــة  جمعيتــه  اجتمــاع  خــال 
والســبعين،  الخامــس  الســنوي 
النشــر  دعــم  قــرار  علــى  باإلجمــاع، 
األمتعــة  تعّقــب  لخدمــات  العالمــي 
الهويــة عبــر موجــات  بنظــام تحديــد 
العموميــة  الجمعيــة  ودعــت  الراديــو. 
إلــى تطبيق المعايير الحديثة إلرســال 
رســائل بخصــوص أمتعة المســافرين، 
لتعزيــز دقة تتّبعها فــي الوقت الفعلي 
في المراحل الرئيســية خــال الرحلة. 
ووفقــًا ألحــدث اإلحصــاءات الصادرة 
عن شــركة “ســيتا”، بلغت نسبة فقدان 
األمتعة في العام 2018 أقل من 0.06 
% مــن أصل حوالــي 4.3 مليار حقيبة 
الطيــران. وتراجعــت  نقلتهــا شــركات 
 % 70 نســبة فقــدان األمتعــة بنســبة 
منذ العــام 2007، ويجري اليوم إعادة 
99.9 % مــن األمتعــة المفقــودة إلــى 

أصحابها في غضون يومين.
تحديــد  نظــام  دقــة  معــدالت  وتبلــغ 
الهويــة عبــر موجــات الراديــو 99.98 
%، مــا يجعلــه أفضل بكثيــر من رموز 
الباركــود، فــي حيــن ســتتيح المعايير 

لشــركات  الرســائل  إلرســال  الحديثــة 
الطيــران اتخــاذ إجــراءات اســتباقية 
فــي الحاالت التي يحتمل فيها فقدان 
األمتعــة. وسيســهم الجمــع بين هذين 
معــدالت  مــن  الحــد  فــي  النظاميــن 

فقدان األمتعة بنسبة 25 %.
والرئيــس  العــام  المديــر  وقــال 
للنقــل  الدولــي  لاتحــاد  التنفيــذي 
الجــوي ألكســندر دي جونيــاك “يرغب 
المســافرون بالوصــول إلــى وجهاتهــم 
واســتام حقائبهــم وأمتعتهــم. وفــي 
الحــاالت النادرة لفقــدان األمتعة، يود 
المســافرون معرفة مكانها بدقة. ومن 
شــأن تطبيق نظــام تحديد الهوية عبر 
المعاييــر  واعتمــاد  الراديــو،  موجــات 
الحديثــة إلرســال الرســائل بخصوص 
مــن  الحــد  علــى  مســاعدتنا  األمتعــة، 
واســتعادة   ،%  25 بنســبة  فقدانهــا 

الحقائب المفقودة بشكل أسرع”.

“األياتا”: تعّقب األمتعة عبر موجات الراديو

واشنطن - رويترز المحرق - طيران الخليج

يبدأ مكتب الممثل التجاري األميركي يوم غد االثنين جلســات اســتماع على مدى 7 أيام لشــهادات من شــركات تجزئة ومصنعين 
وقطاعــات أعمــال أخــرى فيمــا يتعلق بخطة الرئيس األميركي دونالد ترامب فرض رســوم جمركية على ســلع صينية أخرى بقيمة 

300 مليار دوالر.

وذكــر بيــان المكتــب أن جلســات االســتماع ستســتمر حتــى 25 
يونيــو الجــاري. ويعني هذا الجــدول الزمني أن ترامب لن يتمكن 
من فرض رسوم جديدة إال بعد الثاني من يوليو المقبل مع نهاية 

الفترة المحددة لتقديم تعقيبات للتفنيد خال 7 أيام.
وتدهــورت العاقــات بيــن الواليات المتحــدة والصين منــذ اتهام 
ترامــب بكيــن فــي مطلــع مايــو بالنكــوص عــن تعهداتهــا بتغييــر 

أساليبها في المعامات التجارية مع بقية دول العالم.
ومنــذ ذلــك الحيــن رفــع ترامــب الرســوم الجمركيــة إلــى 25 % 
علــى ســلع صينيــة بقيمــة 200 مليــار دوالر وطلــب مــن الممثــل 
التجاري اإلعداد لفرض رســوم على ســلع أخرى بقيمة 300 مليار 
دوالر، وهــو مــا يغطي فعليا كل صادرات الصيــن تقريبا للواليات 

المتحدة.
وقــال المكتــب فــي بيانــه إن الرســوم المقترحــة على ســلع أخرى 
بقيمــة 300 مليــار دوالر ”رد علــى الممارســات التجاريــة الصينية 
الفكريــة  والملكيــة  التكنولوجيــا  بنقــل  المتعلقــة  العادلــة  غيــر 

واالبتكار“.
وســتؤثر الرســوم بشــدة علــى الســلع االســتهاكية مثــل الهواتف 
المحمولــة وأجهزة الكمبيوتر المحمولــة ولعب األطفال ومنصات 

ألعاب الفيديو وأجهزة التلفزيون والمابس واألحذية.

بإطــاق رحلتهــا  الخليــج  احتفلــت طيــران 
األولــى لوجهتهــا الصيفيــة الموســمية ملقــا 
جنــوب  فــي  الواقعــة  ســول  ديــل  كوســتا 
االفتتاحيــة الرحلــة  واســتقبلت  إســبانيا. 

GF021 بتقليــد رش الميــاه فــي مطــار ملقــا 
كوستا ديل سول، إضافة إلى تنظيم فعالية 
احتفاليــة فــي المطــار حضرهــا العديــد مــن 
الشخصيات البارزة، وأعضاء هيئة السياحة 
فــي كوســتا ديــل ســول، وعــدد مــن ممثلــي 
وســائل اإلعــام المحليــة وممثلــي صناعــة 
السفر، إلى جانب عدد من مسؤولي المطار. 
األولــى  للرحلــة  التذكاريــة  الهدايــا  وكانــت 
للناقلــة مــن البحرين إلى إســبانيا قد وزعت 
على مســافري الرحلة قبيل مغادرتهم لمطار 

البحرين الدولي.
وســيتم تشــغيل هــذه الرحــات الموســمية 
باســتخدام طائــرة طيــران الخليــج الرائــدة 
التــي  دريماينــر   9-787 بوينــغ  طــراز  مــن 
تضــم 26 مقعــًدا فــي درجــة الصقــر الذهبي، 

و256 مقعًدا في الدرجة السياحية المجهزة 
جميعهــا بأحدث التقنيــات المريحة وأنظمة 
الترفيــه الجــوي التــي تضــم أضخــم األفام 

وتزخر بتنوع المحتوى.
الخليــج  لطيــران  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
كريشــمير كوتشــكو “إنه لحدث رائع بالنسبة 
األولــى  للمــرة  إســبانيا  إلــى  نطيــر  أن  لنــا 

خصوصــا إلــى ملقــا التــي تحظــى بشــعبية 
للعديــد مــن  كبيــرة لكونهــا منتجــع صيفــي 
منتصــف  وحتــى  اليــوم  مــن  مســافرينا. 
ســبتمبر، سنســّير رحلتيــن أســبوعيتين إلــى 
ملقــا ونوفــر هــذه الفرصــة الرائعــة للجميــع 
لتجربة أحدث طائراتنا الدريماينر وأحدث 

وجهات عطاتنا المميزة”.

دوالر ــار  ــيـ ــلـ مـ  300 ــة  ــم ــي ــق ب ــرى  ــ ــ أخـ لـــســـلـــع  الرحلـــة “GF021” اســـتقبلت بتقليـــد رش الميـــاه فـــي المطار
أميركا تبحث رسوما إضافية على الصين“طيران الخليج” تطلق أولى رحالتها الصيفية لملقا

االحتفال بتدشين الرحلة

330
دوالر مليــون 

أربــاح البنــوك التجـاريــة بالبحــريــن
الـــمـــاضـــي ــام  ــ ــ ــع ــ ــ ال ــن  ــ ــ م ــا  ــهـ ــسـ ــفـ نـ الــــفــــتــــرة  ــن  ــ ــ ع  %  11 بــــــزيــــــادة 

قــال الرئيــس التنفيــذي لجمعيــة مصــارف البحريــن وحيد القاســم إن النمو الذي حققتــه المصارف والمؤسســات المالية رغم التحديــات االقتصادية جعل 
قطــاع الخدمــات الماليــة يعتبــر من أكبر القطاعات االقتصادية غير النفطية، إذ شــكل 16.5 % من الناتــج المحلي اإلجمالي للمملكة بالعام 2018، وتوظف 
مؤسســاته نحو 14 ألفا أكثر من 65 % من بينهم بحرينيون، ويحظى بســمعة إقليمية عريقة، إذ نحتفل هذا العام بمرور مئة عام على تأســيس المصارف 

في البحرين.

وأوضــح القاســم أن رصــدا قامــت به 
الجمعية أكد أن أداء البنوك التجارية 
المحليــة الســبعة )التجزئــة( المدرجــة 
علــى بورصــة البحريــن شــهد تحســنا 
 ،2019 األول  الفصــل  خــال  جيــدا 
العــام  مــن  نفســها  بالفتــرة  مقارنــة 

الماضي.
يعكــس  التحســن  هــذا  أن  وأضــاف 
التطــورات  أيضــا  كبيــرة  بصــورة 
االقتصــاد  شــهدها  التــي  اإليجابيــة 
الوطنــي نهايــة العــام الماضي وخال 
الربــع األول من هــذا العام بعد دخول 

برنامــج التــوازن المالي حيــز التنفيذ، 
ما عزز ثقة المستثمرين في األنشطة 

االقتصادية واالستثمارية. 
للبنــوك  الماليــة  النتائــج  وتظهــر 
)بنــك  الســبعة  المحليــة  التجاريــة 
البحريــن  بنــك  الوطنــي،  البحريــن 
والكويت، البنك األهلي، بنك البحرين 
مصــرف  اإلثمــار،  بنــك  اإلســامي، 
الســام، المصرف الخليجي التجاري( 
بلــغ  البنــوك  أربــاح هــذه  أن مجمــوع 
330 مليون دوالر خال الفصل األول 
 %  11 قدرهــا  جيــدة  بزيــادة   2019

مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وتصــدر البنــك األهلــي المتحد بأرباح 
مليــون دوالر وبارتفــاع   193 قدرهــا 
البحريــن  بنــك  يليــه   ،%  10 نســبه 
مليــون   54 قدرهــا  بأربــاح  الوطنــي 
دوالر وبارتفــاع نســبته 4 % ثــم بنــك 
البحريــن والكويــت بأربــاح قدرها 53 
مليون دوالر، وبارتفاع نسبته 20 %، 
ثــم مصرف الســام بأربــاح قدرها 15 
مليــون دوالر، وبارتفــاع نســبته 3 % 
ثم بنك اإلثمار بأرباح قدرها 9 مايين 
دوالر، وبارتفاع نسبته 79 %، ثم بنك 

البحريــن اإلســامي بأربــاح قدرهــا 6 
ماييــن دوالر، وبارتفاع نســبته 4 % 
وأخيــرا المصرف الخليجــي التجاري 

وبلغت أرباحه 0.5 مليون دوالر.
نتيجــة  الزيــادات  هــذه  وتحققــت 
علــى  الفوائــد  مــن  الدخــل  ارتفــاع 
فــي  حصلــت  التــي  الزيــادات  ضــوء 
واالســتثمارية  التمويليــة  العمليــات 
داخــل وخــارج البحريــن مــن عمليات 
التمويــل الرئيســة، إلى جانــب ارتفاع 
ســاهم  كمــا  عالميــا.  الفوائــد  أســعار 
اكتســاب عمــاء جــدد وطــرح المزيد 

وزيــادة  الجديــدة  المنتجــات  مــن 
الدخــل مــن الرســوم والعمــوالت مــن 
الخارجيــة  التجــارة  عمليــات تمويــل 
والمشــاريع المشــتركة بدور مؤثر في 
تلــك الزيــادات. كما أســهم تحســن أو 

اســتقرار جــودة األصــول لــدى البنوك 
االقتصــادي  الوضــع  تحســن  نتيجــة 
العــام فــي المملكــة إلــى التقليــل مــن 
المخصصــات،  لزيــادة  البنــوك  حاجــة 
وهــو األمر الــذي انعكــس إيجابا على 

الدخل.  
بنــوك  موجــودات  إجمالــي  وبلــغ 
بنهايــة  دوالر  مليــار   91.5 التجزئــة 
مــارس 2019 وذلك بزيادة نســبتها 6 
% مقارنــة بديســمبر 2017، في حين 
مــن  المقدمــة  التســهيات  ارتفعــت 
البنوك لألنشطة االقتصادية واألفراد 
دوالر  مليــار   26 لتبلــغ   %  1 بنســبة 
بنهايــة مــارس 2019، وهــو مــا يؤكــد 
المحليــة  البنــوك  عمليــات  انتعــاش 
فــي ضــوء التطــورات اإليجابية التي 

يشهدها االقتصاد الوطني.

المنامة - جمعية المصارف

وحيد القاسم

 رجل األعمال 
البحريني من 

أصول لبنانية: 
البحرين وطني 
وسأموت فيها

علي الفردان
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كشــفت شــركة “بنفــت” عن إقبــال منقطع النظيــر على تطبيق بنفــت بي لتوزيع 
“العيادي” بشــكل إلكتروني، تزامنا مع الحملة التي أطلقتها الشــركة للمعامالت 
اإللكترونيــة المختلفــة عبــر التطبيق، والتي تؤهل المســتخدمين للفوز بـ 1000 

دينار خالل فترة عيد الفطر المبارك.

مــن جهــة أخــرى، شــهدت منصات 
تفاعــًا  االجتماعــي  التواصــل 
تــم  حيــث  كبيــًرا،  جماهيرًيــا 
توظيــف خاصيــة التحويل المالي 
لتكــون  بــاس(؛  )فــوري  المباشــر 
لتوزيــع  مبتكــرا  إلكترونيــا  بديــا 

العيادي بصورة جديدة.
المديــر  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
األعمــال  لتطويــر  المســاعد  العــام 
بشــركة  واالبتــكار  والتســويق 
“بنفت”، نــزار معروف “إن التفاعل 
الجماهيــري واإلقبــال الكبيــر على 
التطبيق يؤكد أن الشــركة نجحت 
الخدمــات  أفضــل  تقديــم  فــي 

مبيًنــا  لعمائهــا”،  اإللكترونيــة 
الوطنيــة  المحفظــة  خدمــة  أن 
الذكيــة  للهواتــف  اإللكترونيــة 
“بنفــت بــي”، باتــت تحقــق نجاًحــا 
كبيــًرا منــذ طرحهــا حيــث ناحظ 
زيــادة كبيــرة جــدا فــي المعامات 
اإللكترونيــة المتاحة عبر التطبيق 
ســواء للدفع عبــر رمز االســتجابة 
QR أو التحويــات الماليــة ودفــع 
الفواتير مــن خال خدمات فوري 

وفوري باس.
وأضــاف أن الشــركة ماضيــة فــي 
اإللكترونيــة  الخدمــات  تقديــم 
أن  مؤكــًدا  لعمائهــا،  المبتكــرة 

للمســتخدمين  يســمح  التطبيــق 
بدفع أو استام المبالغ المالية من 
دون الحاجــة إلى حمــل البطاقات 
النقديــة  األوراق  أو  المصرفيــة 
ومــن خــال معرفــة رقــم الهاتــف 

إليــه  المحــول  للشــخص  النقــال 
مســتخدما  كان  إذا  فقــط  المبلــغ 
لنفس التطبيق. وهي ميزة فريدة 
التحويــات  عمليــات  مــن  تســهل 
وآمــن  ســريع  بأســلوب  الماليــة 

وموثوق.
إضافــة  بصــدد  الشــركة  أن  يذكــر 
حزمــة  ضمــن  جديــدة  خدمــات 
التطبيــق  فــي  المرتقبــة  التطويــر 
الماليــة  التحويــات  لتشــمل 
الجماعــي  والتقســيم  الدوليــة، 
آلخــر  إضافــة  الدفــع،  لفاتــورة 
المتاحــة  الترويجيــة  العــروض 
ضمــن شــبكة المتاجــر المشــاركة، 
علمــا أنــه يوجــد أكثــر مــن 1600 
متجــر يتيــح الدفــع عبــر تطبيــق 

.”BenefitPay بنفت بي“

المنامة - بنفت

إقبـال كبيـر علـى “بنفـت بـي” لتوزيـع العيـادي
ــي ــاعـ ــمـ ــتـ ــل االجـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــص ــ ــن ــ ــر م ــ ــب ــ ــري ع ــ ــي ــ ــاه ــ ــم ــ ــل ج ــ ــاع ــ ــف ــ ت

تأسيس أكثر من ألف منشأة بطاقات شبابية
2018 حـــتـــى  ــاص”  ــ ــخـ ــ “الـ ـــ  ــ ب ــي  ــن ــري ــح ب ــل  ــامـ عـ ــف  ــ ألـ  159

ألقت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سونيا جناحي كلمة الغرفة في الجلسة العامة للدورة 108 
لمؤتمــر العمــل الدولــي التــي عقــدت بقصــر األمم المتحــدة بجنيف صبــاح الخميــس 13 يونيو 2019 بحضــور أطراف 

اإلنتاج الثالثة المشاركين في أعمال هذه الدورة. 

وأشــادت جناحي الجهــود المتواصلة 
الدوليــة  العمــل  تبذلهــا منظمــة  التــي 
بالتعــاون  فيهــا  العامليــن  وجميــع 
فــي  الثاثــة  اإلنتــاج  أطــراف  مــع 
أجــل  مــن  المختلفــة؛  العالــم  بلــدان 
والتقــارب  والترابــط  التعــاون  تعزيــز 
مبــادئ  ودعــم  المشــترك  والتنســيق 
الحــوار االجتماعــي البّنــاء واالهتمــام 
واألعمــال،  والعّمــال  العمــل  بقضايــا 
لجميــع  المتوازنــة  العدالــة  وتحقيــق 

األطراف.
العالميــة  اللجنــة  بتقريــر  وأشــادت 
بعنــوان  العمــل  بمســتقبل  المعنيــة 

أكثــر  مســتقبل  أجــل  مــن  “العمــل 
إشــراقا”، مضيفــة أن القطــاع الخاص 
البحرينــي قــد اتخــذ خطــوات جــادة 
لخلــق بيئة اقتصادية تعــزز من ريادة 
الشــبابية  بالطاقــات  األعمــال وتدفــع 
إلــى العمــل الحر واالبتــكار في تقديم 
خدمــات نوعيــة ومتطورة في ســوق 
التمويــل  برامــج  ســاهمت  إذ  العمــل، 
وبرامــج  االستشــارية  والخدمــات 
التدريــب فــي تأســيس أكثــر مــن ألف 
منشــأة متوســطة وصغيرة بإدارة من 
طاقــات بحرينيــة شــابة، مــا أدى إلــى 
خلــق فــرص عمل مجزيــة عاوة على 

تحفيــز اإلنتاجيــة والنمــو فــي ســوق 
العمل.

وأوضحت جناحي أن القطاع الخاص 
بالبحرين يلعب دورا مهما وحيويا في 
توظيــف وتطويــر مهــارات الكفــاءات 
الوطنية، إذ بلغ إجمالي القوى العاملة 
الوطنيــة فــي القطــاع الخــاص بنهاية 
ألــف   159 نحــو   2018 الثانــي  الربــع 
عامل بحريني، وهذا ما ســاهم بشكل 
فّعــال فــي تنميــة المجتمــع وتنشــيط 
الحركــة االقتصاديــة، كمــا أن القطــاع 
الخــاص كان وال يــزال يحتــل الريــادة 
فــي تدريــب القــوى العاملــة الوطنيــة 

لرفــع قدراتهــم العلميــة والعمليــة بمــا 
مــن  يتوافــق ومتطلبــات كل مرحلــة 
مراحــل النشــاط االقتصــادي والعمــل 

اإلنتاجي.

سونيا جناحي

السنابس - الغرفة

انقرة - أف ب

شــنت تركيــا أمــس هجوما على مؤسســة موديــز للتصنيف االئتمانــي بعد أن 
خفضــت تصنيفهــا مجــددًا وقالــت إن ذلــك يثيــر شــكوكا حــول “موضوعيــة 

وحيادية” المؤسسة المالية.

وقامــت المؤسســة بخفــض تصنيــف 
الدين الســيادي لتركيا من “بي.إيه3-” 
إلى “بي1-”، وأضافت في بيان نشرته 
في ســاعة متأخرة الجمعــة أنها تبقي 

على توقعاتها السلبية بالنسبة لها.
تركيــا  أن  رغــم  إنــه  موديــز  وقالــت 
لديهــا “اقتصــاد كبيــر ومتنــوع” ودين 
الحكومــة منخفــض لكــن تغلــب علــى 
ذلــك بشــكل متزايــد “اســتمرار تــآكل 
قــوة المؤسســات وفعالية السياســات 
أن  غيــر  المســتثمرين”.  ثقــة  علــى 
وزارة الخزانــة والمــال التركيــة قالــت 
مــع  تتوافــق  “ال  موديــز  خطــوة  إن 
لاقتصــاد  األساســية  المؤشــرات 

التركي”.
وأضافــت الوزارة في بيان “والنتيجة 
حــول  تســاؤالت  يثيــر  ذلــك  أن 

موضوعيــة وحياديــة تحليــات هــذه 
المؤسسة”.

وأشارت إلى ارتفاع عائدات السياحة 
وتراجــع التضخــم وحزمــة إصاحات 
قضائيــة جديــدة بوصفهــا أمثلــة على 
“تطورات إيجابية جدا نأسف أن نرى 

أنه يتم تجاهلها”.
ودخــل االقتصــاد التركــي فتــرة ركود 
للمــرة األولى منذ عقــد، العام الماضي 
فــي أعقــاب أزمــة عملــة فــي الصيــف 

وسط توتر مع الواليات المتحدة.
لكــن بيانــات رســمية الشــهر الماضــي 
أظهــرت أن تركيــا خرجت مــن الركود 
وسجلت نموا بنسبة 1.3 % في الربع 
األول مــن 2019، علمــا أن المحلليــن 
يقولــون إن عودة النمو هذه قد تكون 

مؤقتة.

تركيا تهاجم “موديز” بعد خفض تصنيفها

أكــد رئيــس لجنــة الثــروة الغذائية في غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل األعمال خالد األمين اســتقرار أســعار 
األرز في الفترة الحالية، مبينا أن األســعار في البورصة العالمية للحبوب ارتفعت في شــهر رمضان، ومن الممكن 

أن نتأثر بذلك بعد شهر تقريبا.

فــي  األســعار  ارتفــاع  أن  وأضــاف 
والــذي  تخميــن،  مجــرد  البحريــن 
ســنتأثر بــه ربمــا إذا اســتمر ارتفــاع 
اســعار األرز فــي البورصــة، متوقعــا 
أن األســعار مــن الممكــن أن تســتقر 
“حيث إننا في موسم الصيف والذي 
ينخفــض الطلــب فيــه عــادة بحكــم 

اإلجازات والسفر”.
وأشــار إلــى أن موســم حصــاد األرز 
وال  أغســطس،  شــهر  فــي  يكــون 
يمكــن بيعــه بعــد حصــاده وتجفيفــه 
وتنظيفــه إال بعــد 6 أشــهر مــن هــذه 
العمليــة، لذلك من الممكــن أن ترتفع 
حــال  فــي  الصيــف  بعــد  األســعار 

استمرت الزيادة.
وأوضح األمين أن البحرين تستورد 
أكثــر الكميات من الهند وبعد ارتفاع 
اتجــه  ســابقا  البســمتي  أرز  أســعار 
التجار لاستيراد من باكستان، وهو 
مقــارب لنوعية األرز الهندي، مشــيًرا 
إلــى أن هنــاك أســماء تجارية ألنواع 

وبالمواصفــات  األرز  مــن  كثيــرة 
المســتهلك  نفســها وعلــى  والجــودة 
أن يســتخدمها كبديل حتى ال تطاله 

هذه الزيادة في األسعار.
عــدة  أســبابا  هنــاك  أن  وأوضــح 
الرتفاع األسعار في بورصة الحبوب 

فــي  الحصــاد  بــدء  منهــا  العالميــة 
أغســطس وكثــرة الطلــب مــن بعض 
البلــدان، الفًتــا إلــى أن المســتهلك لم 
تمســه هــذه الزيــادة بســبب مخزون 
األرز المتوافــر فــي المملكة بأســعاره 
السابقة وســيتأثر بهذا االرتفاع عند 
اســتيراد الكميات الجديدة باألسعار 
الجديــدة. واســتوردت البحريــن 80 
مليون كيلوغــرام من األرز في العام 
 27.9 بلغــت  إجماليــة  بقيمــة   2018

مليون دينار.

البحرين لم تتأثر بارتفاع أسعار األرز عالميا
زينب العكري

المملكة 
استوردت 80 

مليون كيلوغرام 
في 2018

خالد األمين 

المنامة - جي إف إتش العقارية المنامة - سفريات داداباي

طرحــت شــركة “جــي إف إتــش” العقاريــة 
المتميــز  بمشــروعها  الســكنية  الوحــدات 
“ذا هاربــور رو” للبيــع، عبــر برنامــج ســداد 
حصري يتيح للمشترين شراء العقار الذي 
طالمــا حلموا بامتاكه، في أفضل المواقع 
فــي  الســاحرة  البحريــة  اإلطالــة  ذات 
البحريــن، فيمــا يواصــل المشــروع تقدمه 
على مختلف مستويات األعمال الرئيسة. 
العقاريــة  إتــش”  إف  “جــي  ســتقدم  كمــا 
عروضا لزوار “األفنيوز” من خال منفذها 

الواقع في قلب المجمع.  
ويقــع مشــروع “ذا هاربــور رو” فــي مرفــأ 
البحريــن المالــي في قلب مدينــة المنامة، 
التجاريــة  المراكــز  مــن  مقربــة  وعلــى 
الرئيســة بالمدينة، وكذلــك مواقع الترفيه 
والجذب الســياحي. يتكون المشــروع من 
الجانــب  6 مبــان، موزعــة علــى جانبيــن، 
 4 بينهــا  الشــرقي، مــن  الغربــي والجانــب 
مبــان ســكنية تضــم 322 وحــدة ســكنية 
فاخرة، بينما سيخصص المبنيان اآلخران 

لفنــدق من فئة الخمس نجوم، إضافة إلى 
150 شقة فندقية.   

مــع  للبيــع،  الوحــدات  طــرح  فعــا  وتــم 
برنامــج تمويــل حصــري للشــقق الفاخــرة 
المشــيدة على أحدث طراز، والتي تشــمل 
شــقق أســتوديو، شــققا بغرفة نوم واحدة 
وشــققا بغرفتــي نــوم، إضافــة إلــى بيــوت 

“بنتهاوس” فاخرة مع برك سباحة خاصة. 
وسيســتحق ســداد القســط األول بنســبة 
15 % بعــد 14 يومــا مــن تاريــخ الحجــز، 
بينما يســتحق سداد القسط الثاني بنسبة 
15 % عند التســليم، وســيتم ســداد نسبة 
60 قســطا شــهريا  المتبقيــة علــى   % 70

متساويا.

حصلــت ســفريات دادابــاي علــى جائزة 
وكالــة الســفر الرائــدة للعــام 2019، فــي 
احتفــال جوائــز الســفر العالميــة، للمــرة 
الثالثــة على التوالي. تم تقديم الجائزة 
المرموقة في الحفل الســنوي الســادس 
العالميــة  الســفر  لجوائــز  والعشــرين 
“ورنــر  فــي  المنعقــد  األوســط  للشــرق 

برزرس ووررلد” في مدينة أبوظبي.
تأسيســها  تــم  التــي  الجائــزة  وتهــدف 
ألول مــرة فــي العــام 1993 باالعتــراف 
فــي  بالتميــز  واالحتفــال  والتقديــر 
الســياحة.  صناعــة  قطاعــات  مختلــف 
وهــي جائــزة معتــرف بها دوليــا وتعتبر 
عامــة مــن عامــات الجــودة والنوعية 
الفائــزون  فــي الصناعــة، حيــث يحــدد 
مســتويات عاليــة مــن األداء والتفــوق 

والجودة تدفع اآلخرين لاقتداء بها.
وتعليقــا على هــذه المناســبة قال عضو 
مجلــس اإلدارة فــي ســفريات دادابــاي 
عدنان داداباي “مرة أخرى شرف عظيم 

لنــا أن نحصــل علــى هذه الجائــزة للمرة 
الثالثــة علــى التوالــي، والتــي تؤكــد أن 
وداعمينــا  وشــركاءنا  الكــرام  عماءنــا 
ســوف تــزداد ثقتهــم وإيمانهــم بنــا فــي 
تقديم أفضل المنتجات والخدمات في 
قطاع السياحة وأن نجعل من البحرين 
وجهة مهمة للسياحة من خال مختلف 
الخدمات التــي نقدمها لترويج المملكة 

في مختلف أنحاء العالم”.
احتفــال  فــي  الفائــز  اختيــار  أن  يذكــر 
فيــه  يشــارك  العالميــة  الســفر  جوائــز 
ناخبــون مميــزون مــن قطــاع األعمــال 
والترفيــه  والســفريات  والســياحة 
فــي مختلــف أنحــاء العالــم مــن خــال 
خــال  المتميزيــن  وتقديــر  االعتــراف 

العام.

 نزار معروف

فرصة لتملك عقار بقلــب البحرين مع توفير منفذ في “اآلفنيوز” للمــرة الثالثة علــى التوالي في الحفل الســنوي بأبوظبي

“جي إف إتش” تطرح “ذا هاربور رو” للبيع“داداباي” تحصد جائزة وكالة السفر الرائدة

أثناء تسلم الجائزة
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
)CR2019 -78275( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه 

اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: زينب سعد محمد حسين

االسم التجاري الحالي: بوابة المالكية لاللكترونيات

االسم التجاري الجديد : بوابة المالكية للمالبس الجاهزة 

قيد رقم: 46719-6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )70969( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري
 لشركة النور للسمسرة ذ.م.م

القيد: 1-119741 

 تاريخ: 13/6/2019

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 

إليها الس���ادة اصحاب شركة النور للسمسرة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 

رقم 119741-1، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة النور للسمسرة 

ذ.م.م الى شركة بابصيل العقارية ذ.م.م 

فعل���ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
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الـمتاح

تـم البيع

الـمحجوز
104 28

33

 موقع
ممتاز

 سـعـر
ممتاز

مساحة
ممتازة 

 خدمات
متوفرة

مداخل
مباشرة

0102030405

1121227 352,241 

21108.127 322,045 

31123.427 326,491 

4112127 325,794 

51100.127 319,720 

61315.530 424,801 

71425.424 368,232 

81376.924 355,703 

91372.324 354,514 

101368.424 353,507 

111364.524 352,499 

121359.524 351,208 

131352.524 349,399 

141139.530 367,967 

15358.120 77,092 

16468.320 100,816 

17300.219 61,396 

18300.319 61,416 

21300.219 61,396 

22300.319 61,416 

23300.219 61,396 

24300.319 61,416 

25300.219 61,396 

27300.219 61,396 

28300.319 61,416 

30300.319 61,416 

34403.320 86,822 

35360.520 77,608 

46300.319 61,416 

50300.319 61,416 

52300.319 61,416 

5336020 77,501 

5430620 65,876 

55309.419 63,277 

56309.519 63,298 

57309.419 63,277 

58309.419 63,277 

59309.519 63,298 

60309.419 63,277 

61309.419 63,277 

62309.519 63,298 

63309.419 63,277 

64309.419 63,277 

65309.419 63,277 

66309.519 63,298 

67309.419 63,277 

68309.419 63,277 

70478.920 103,098 

71429.520 92,463 

72300.319 61,416 

75300.319 61,416 

76300.319 61,416 

77300.319 61,416 

78300.319 61,416 

79300.319 61,416 

80300.319 61,416 

81300.319 61,416 

82300.219 61,396 

83300.319 61,416 

84365.720 78,728 

85315.620 67,942 

8631919 65,241 

8731919 65,241 

8831919 65,241 

8931919 65,241 

9031919 65,241 

9131919 65,241 

9231919 65,241 

9331919 65,241 

9431919 65,241 

9531919 65,241 

9631919 65,241 

97409.920 88,243 

98593.520 127,769 

9938019 77,716 

10038019 77,716 

10138019 77,716 

10238019 77,716 

103300.219 61,396 

104300.219 61,396 

105300.219 61,396 

106300.219 61,396 

107300.219 61,396 

108300.219 61,396 

109368.920 79,417 

11036320 78,147 

112300.219 61,396 

113300.219 61,396 

114300.219 61,396 

115300.219 61,396 

116302.419 61,846 

117403.219 82,461 

118333.919 68,288 

119404.919 82,809 

12047619 97,350 

12154719 111,870 

122384.919 78,718 

12345420 97,737 

124362.720 78,082 

125467.719 95,652 

126508.619 104,017 

127403.719 82,563 

128394.319 80,641 

129505.620 108,846 

130515.220 110,912 

131735.319 150,381 

132448.519 91,725 

133455.519 93,157 

13430419 62,173 

135366.620 78,922 

136585.620 126,068 

137390.419 79,843 

138390.419 79,843 

139390.419 79,843 

140390.419 79,843 

141586.420 126,240 

142532.920 114,723 

143390.320 84,024 

144390.220 84,002 

145390.320 84,024 

146390.220 84,002 

147462.220 99,502 

150300.119 61,375 

152300.119 61,375 

153300.319 61,416 

154300.219 61,396 

155300.319 61,416 

156300.119 61,375 

158300.119 61,375 

159300.319 61,416 

160300.219 61,396 

161300.319 61,416 

162300.119 61,375 

164300.119 61,375 

166300.219 61,396 

167300.319 61,416 

168300.119 61,375 

170418.320 90,052 

171356.620 76,769 

172402.520 86,650 

173361.720 77,867 

175300.319 61,416 

17633819 69,126 

177300.319 61,416 

17837520 80,730 

17943620 93,862 

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

www.grnata.com
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السعودية تعترض صاروخا 
باليستيا في سماء أبها

أكد مراسل العربية، مساء أمس، أن 
الدفاعات الجوية السعودية اعترضت 

صاروخا باليستيا في سماء أبها جنوب 
غرب السعودية.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي 
السعودي والقوات الجوية الملكية 

السعودية تمكنت صباح الجمعة من 
اعتراض وإسقاط 5 طائرات بدون 

طيار مسّيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية 
اإلرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار 

أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.
وشهد مطار أبها األربعاء سقوط مقذوف 

حوثي أدى إلى إصابة 26 شخصًا مدنيًا من 
المسافرين ومن جنسيات مختلفة، وأحدث 

بعض األضرار المادية بصالة المطار.

السعودية واإلمارات تدعوان لحماية إمدادات الطاقة في الخليج

المجتمع الدولي مطالب برد صارم ورادع لحماية المالحة

دعت الســعودية واإلمارات العربية المتحدة، أمس الســبت، إلى تأمين إمدادات الطاقة في مياه الخليج بعد يومين على هجوم اســتهدف ناقلتي نفط قبالة إيران 
قــرب مضيــق هرمــز مــا أثــار توترا إقليميا جديدا. وتعّرضــت ناقلتا نفط نروجية ويابانية الخميس لهجمات لم يحّدد مصدرهــا فيما كانتا تبحران قرب المضيق وهو 

ممر إستراتيجي يعبره يوميا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرًا.

خالــد  الســعودي  الطاقــة  وزيــر  وقــال 
الفالــح “البــد مــن االســتجابة الســريعة 
الطاقــة  إمــدادات  لتهديــد  والحاســمة 
واســتقرار األســواق وثقة المستهلكين، 
الذي تشــكله األعمال اإلرهابية األخيرة 
والخليــج  العــرب  بحــر  مــن  كل  فــي 
إمــداد  سلســلة  حلقــات  ضــد  العربــي، 

الطاقة العالمية الرئيسة”.
األنبــاء  وكالــة  نقلــت  أبوظبــي،  وفــي 
اإلماراتيــة )وام( عــن وزيــر الخارجيــة 
الشــيخ عبدهللا بن زايــد آل نهيان قوله 
العاصمــة  فــي  صحافــي  مؤتمــر  فــي 
البلغارية صوفيا “على المجتمع الدولي 
أن يتعــاون مــن أجــل تأميــن المالحــة 

الدولية وتأمين وصول الطاقة”.
ودعــا إلــى “أن نعمــل ســويا لنــزع هــذا 
المنطقــة  ولتجنيــب   )...( االحتقــان 
لصــوت  فرصــة  وإعطــاء  التصعيــد 
الحكمة”، آمال في “أن نرى إطارا أوســع 

للتعاون مع إيران”.
وبشــأن الهجــوم الشــهر الماضــي، قــال 
التــي  “األدلــة  أن  اإلماراتــي  الوزيــر 
جمعناهــا نحن وزمالؤنا من دول أخرى 
تشــير بوضــوح إلــى أنهــا عمليــة تفجير 
مســتوى  تحــت  الســفينة  خــارج  مــن 
الميــاه والتقنيــة التــي تــم اســتخدامها 
التــي جمعــت  والمعلومــات  والتوقيــت 
قبــل العمليــة واختيــار األهــداف بدقــة 
بحيث ال يتم غرق أو تســريب نفط من 

هذه السفن”.
وأضــاف “هــذه القــدرات غيــر موجــودة 
القانــون  عــن  خارجــة  جماعــات  عنــد 
...هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة... 
ولكــن إلــى اآلن لــم نقــرر أن هنــاك أدلــة 

كافية تشير إلى دولة بالذات”.
كمــا قال األميــن العام لمجلــس التعاون 
الخليــدي عبداللطيف بن راشــد الزياني 
يســتدعي  إرهابــي  عمــل  “الهجــوم  إن 
أن يســارع المجتمــع الدولــي بــرد صارم 
وحاسم ورادع لحماية خطوط المالحة 

الحيويــة  المنطقــة  هــذه  فــي  الدوليــة 
مــن العالــم”. وتابــع الزيانــي فــي بيــان 
“ينبغــي علــى األمــم المتحدة بــأن تعمل 
يســعى  مــن  كل  وردع  محاســبة  علــى 
الــى تعطيــل واإلضــرار بحركــة التجارة 

الدولية وامــدادات الطاقة”. وقال وزير 
التجــارة والصناعة هيروشــيغي ســيكو 
أنه “من منظور أمن الطاقة العالمي، من 
الضــروري للمجتمــع الدولــي أن يتعامل 
وكان  الحــادث”.  مــع  مشــترك  بشــكل 

يوتــاكا كاتــادا رئيــس الشــركة المشــغلة 
رأوا  الســفينة  بحــارة  أن  الجمعــة  ذكــر 
“جســما طائــرا”، مضيفــا “تلقينــا تقريــرا 
يفيــد أن شــيئا ما حلق باتجاه الســفينة 

ثم وقع انفجار وثقبت” ناقلة النفط.

دبي - أ ف ب

دبي - العربية.نت

ناقالت نفط قبالة ساحل إمارة الفجيرة المطل على خليج ُعمان أمس )أ ف ب(

دبي - العربية.نتطهران - أ ف بطهران - أ ف ب

أعلــن مجلــس صيانــة الدســتور في ايران الســبت أنه أعاد إلى مجلس الشــورى 
مشــروع قانون يســمح لألمهــات المتزوجــات بأجانب بمنح أطفالهن الجنســية، 

معلالً ذلك بمخاوف “أمنية”. 

وفــي بيــان على موقعــه اإللكترونــي، أكد 
المجلــس أن ال مشــكلة لديــه مــع روحيــة 
مشــروع القانــون بــل فــي غيــاب أي بنود 
تســمح للســلطات بالتعامل مع المشكالت 
اآلبــاء  أنشــطة  عــن  الناجمــة  “األمنيــة” 
األجانــب.  وأعــرب المجلــس الــذي يضــم 
رجال دين وقضاة عن قلقه ازاء أن يكون 
مشــروع القانــون يســعى الى منــح اآلباء 
األجانــب تأشــيرات إقامة بشــكل تلقائي، 
بينمــا يرى أنه يجب أن تحافظ الحكومة 
علــى صالحياتها فــي رفض ذلك، وفق ما 
نقلت وكالة “اســنا” شــبه الرســمية لألنباء 

عن النائبة طيبة سيافوشي.
واعتبر مشــروع القانون الذي أّقر بأغلبية 
ســاحقة فــي البرلمــان فــي مايــو خطــوة 
كبيــرة إلى األمام بالنســبة آلالف األطفال 

وال  أفغــان  آلبــاء  إيــران  فــي  المولوديــن 
االجتماعيــة  حقوقهــم  علــى  يحصلــون 
كاملــة. وبحســب تقريــر صــدر هــذا العــام 
عــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 
لشــؤون الالجئيــن، تعد إيــران واحدة من 
لألمهــات  تســمح  “ال  العالــم  فــي  دول   7
بمنح أطفالهن جنســيتهن مع اســتثناءات 

محدودة أو بدون استثناءات”. 

وسيتعين حالًيا على البرلمان  «
مراجعة مشروع القانون وتعديله، 

قبيل عرضه أمام مجلس صيانة 
الدستور لمناقشته مجددًا. 

وبحسب مسؤولين إيرانيين، 
يعيش نحو 3 ماليين مهاجر 

أفغاني في إيران، تزوج كثير منهم 
بإيرانيات وأنجبوا أطفااًل.

التقى مســاعد وزير الخارجية اإليراني، عباس عراقجي، مســاعدة وزيرة الخارجية 
فــي االتحــاد األوروبــي، هيلغــا شــميد، أمــس الســبت، لبحــث االتفــاق النــووي، وفــق 
وسائل إعالم رسمية، وذلك على وقع ارتفاع منسوب التوتر بين واشنطن وطهران.

بيــن  طهــران  فــي  اللقــاء  أن  ورغــم 
عراقجي وشــميد، مســاعدة فيديريكا 
العــام  اتفــاق  علــى  ركــز  موغيرينــي، 
كذلــك  تطــرق  أنــه  إال  النــووي   2015
إلــى “قضايــا إقليميــة ودوليــة” أخرى، 

بحسب وكالة “إرنا” الرسمية.
وتأتي المحادثات في أعقاب هجمات، 
الخميــس، اســتهدفت ناقلتي نفط في 
بحــر عمــان حّملــت الواليــات المتحدة 

إيران مسؤوليتها، رغم نفي األخيرة.
األوروبــي  االتحــاد  أعــرب  ولطالمــا 

دعــم  وتعهــد  لالتفــاق  تأييــده  عــن 
طهــران فــي مواجهــة العقوبــات 

األميركية، إال أن المسؤولين 
مــرارًا  أعربــوا  اإليرانييــن 
عن امتعاضهم جّراء عدم 

اتخــاذ التكتــل خطــوات ملموســة فــي 
هــذا االتجــاه. وأمهلــت طهــران باقــي 
حتــى  االتفــاق  علــى  الموقعــة  الــدول 
يوليــو للوفاء بتعهداتها وإال ســتتخلى 
عليهــا.  المنصــوص  التزاماتهــا  عــن 
وتأتــي زيارة شــميد إلــى طهران عقب 
زيــارة أجراها وزير الخارجية األلماني 
هايكــو ماس، ورئيس الورزاء الياباني 
شينزو آبي إلى الجمهورية اإلسالمية.

وكان آبي في العاصمة اإليرانية  «
عندما وقعت الهجمات التي 

استهدفت ناقلة يابانية وأخرى 
نرويجية. وأثارت الحادثة التي 

وقعت على مقربة من مضيق 
هرمز المخاوف من احتمال 
اندالع نزاع في المنطقة.

بينمــا تتواصــل اإلدانــات الدوليــة ضــد الهجــوم علــى ناقــالت النفــط فــي خليــج 
عمان، ونشــر الواليات المتحدة فيديو يؤكد تورط الحرس الثوري اإليراني في 
الهجوم، التقى أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الســبت، الرئيس 
اإليرانــي حســن روحانــي، علــى هامش قمة منظمــة التعاون وبنــاء تدابير الثقة 

في آسيا “سيكا” في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وذكــر موقع الرئاســة اإليرانية أن روحاني 
االجتمــاع  خــالل  بحثــا  قطــر،  وأميــر 
والتعــاون  والتشــاور  الثنائيــة  “العالقــات 
مــن أجل تقليل النزاعات وحل المشــكالت 
الرئيــس  أن  التقريــر  اإلقليميــة”. وأضــاف 
مــع  العالقــات  “توطيــد  أن  أكــد  اإليرانــي 
الــدول الجــارة والصديقــة ال ســيما قطــر، 
مــن األولويــات واألســس الثابتة للسياســة 

الخارجية اإليرانية”.
إيــران  بيــن  العالقــات  روحانــي  ووصــف 
وقطــر بأنها أخوية وقائمــة على الصداقة، 
وهــي تصــب فــي مصلحــة دول المنطقــة. 
وقــال إنــه توجــد طاقــات وفيــرة لتعزيــز 
العالقــات االقتصاديــة بيــن البلديــن أكثــر 

هــذه  توظيــف  ضــرورة  مؤكــدا  فأكثــر، 
شــعبي  مصالــح  ســياق  فــي  الطاقــات 

البلدين”.

من جانبه، أكد الشيخ تميم بن حمد  «
آل ثاني، اعتقاد قطر بضرورة تسوية 

جميع الخالفات العالقة بالمنطقة 
عبر انتهاج الحوار، وتعزيز التعاون 

الجماعي، ومتابعة الحلول السياسية، 
بحسب التقرير. وأكد أمير قطر 

“استعداد الدوحة لتعزيز عالقاتها مع 
طهران في جميع المجاالت”. وتعّرضت 

ناقلتا نفط نرويجية ويابانية، الخميس، 
في بحر عمان لهجومين، في تطّور 
جديد يزيد التوترات في المنطقة.

أمير قطر لروحاني: سنعزز التعاونمسؤولة أوروبية تبحث في إيران االتفاق النوويإيران ترفض تجنيس أبناء المواطنات
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قــال وزيــر الخارجيــة التركــي، شــاووش مولــود أوغلــو، إن أنقــرة أبعــدت 
قضية جمال خاشقجي عن عالقاتها مع السعودية.

التركــي،  الخارجيــة  وزيــر  وأضــاف 
عــن  إطالقــًا  تتراجــع  لــن  أنقــرة  أن 
 S-400 إتمــام صفقــة شــراء منظومــة 
الدفاعيــة، وقــال إنــه في حــال فرضت 
الواليــات المتحدة عقوبــات على تركيا 
فــإن بــالده ســتتخذ خطــوات مضــادة. 
وكانــت واشــنطن قــد حــذرت مــن أنهــا 

ســتفرض عقوبــات وتســتبعد تركيا من 
برنامج طائرات F-35 إذا قبلت استالم 
أنظمة الدفاع الجوي S-400 الروسية.

الفلســطينية  القضيــة  أن  أوغلــو  وأكــد 
متحدثــًا  جــدًا،  مهمــة  لتركيــا  بالنســبة 
بشــكل غيــر مباشــر عما يســمى “صفقة 

القرن”.

تــردد دوي انفجــار مســاء أمــس في أنحــاء عدة من دمشــق، ناجم وفق ما 
أعلــن مصــدر عســكري ســوري عــن انفجــار مســتودع ذخيرة تابــع للجيش، 

بعدما امتدت إليه نيران حرائق، حسبما أفاد اإلعالم الرسمي.

ونقلــت وكالــة األنبــاء الرســمية “ســانا” 
أحــد  “انفجــار  العســكري  المصــدر  عــن 
مســتودعات الذخيــرة التابعــة للجيــش 
النيــران  امتــداد  بســبب  دمشــق  غربــي 
المشــتعلة باألعشــاب والنباتات اليابسة 

بالقرب منه”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

من جهته، افاد المرصد السوري لحقوق 
االنســان ان “االنفجــار أدى إلى إصابة 8 

مقاتلين موالين للنظام”.
ولــم تتضح مالبســات االنفجــار وما إذا 
كان قــد تســبب بســقوط ضحايــا. ولــم 

ينقل التلفزيون الرسمي أي مشاهد.

أوغلو: أبعدنا قضية خاشقجي عن عالقتنا بالسعودية

انفجار مستودع ذخيرة للجيش السوري بدمشق

استدعت إيران  «
السفير البريطاني 

في طهران. وذكرت 
وكالة الطلبة 

لألنباء في إيران، أن 
الحكومة استدعت 
السفير البريطاني 
في طهران، بعدما 

قالت بريطانيا 
إنها تحمل إيران 

مسؤولية الهجوم 
على ناقلتي نفط 
في خليج عمان. 

وقالت الوكالة “خالل 
االجتماع مع مسؤول 

وزارة الخارجية 
اإليرانية، انتقدت 

إيران بشدة موقف 
بريطانيا غير المقبول 

بشأن الهجوم في 

خليج عمان. بريطانيا 
هي البلد الوحيد 

الذي أيد االتهامات 
األميركية بشأن 

الهجوم”. وكان وزير 
الخارجية البريطاني، 

جيريمي هانت، أكد 
مساء الجمعة أن 
بالده شبه متأكدة 

من أن الحرس 

الثوري اإليراني هاجم 
ناقلتي النفط في 

خليج عمان. وأشار 
إلى أنه “ليست 

هناك دولة أخرى 
أو طرف آخر يمكن 

أن يكون مسؤوال 
عن الهجمات التي 

استهدفت الناقلتين، 
الخميس”.

بعد اتهام الحرس الثوري... إيران تستدعي السفير البريطاني
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شنت مقاتالت تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس السبت، عدة غارات جوية على ميليشيات الحوثي االنقالبية في محافظة 
حجة شــمالي غرب البالد. واســتهدفت المقاتالت بعدة غارات جوية، مخزن أســلحة للميليشــيات في منطقة بني حســن بمديرية 

عبس، غربي المحافظة، ما أدى إلى تدميره بشكل كلي.

وأفادت مصادر ميدانية بأن عددا من مسلحي 
جــراء  آخــرون  وأصيــب  قتلــوا  الميليشــيات 
الغارات، كما تم استهداف عربتين عسكريتين 
تقالن مقاتلين حوثيين كانوا في طريقهم إلى 
جبهــة القتال شــرق كبــري “الَحقــوف” بمديرية 

مستبأ شمال محافظة حجة.
كمــا دمــرت مقاتــالت التحالــف مخزنــًا لأللغــام 
والعبوات الناســفة تابعــا للحوثيين في منطقة 

“البداح” بمديرية عبس.
وأكــد ســكان محليــون ســماع دوي انفجــارات 
ضخمــة بعــد أن نفذت مقاتــالت التحالف غارة 
جويــة اســتهدفت هنجــر جــوار فنــدق صوالن 
كان عبــارة عــن مخــزن لأللغــام والمتفجــرات 
المــكان.  مــن  اللهــب  ألســنة  تصاعــدت  فيمــا 
فــي الســياق، تمكنــت قــوات الجيــش اليمنــي 
العســكرية الخامســة مــن اســتعادة  بالمنطقــة 

مــن  كبيــرة  وكميــة  متنوعــة  آليــات عســكرية 
عليهــا  تســيطر  كانــت  المختلفــة  األســلحة 
الميليشــيات الحوثيــة فــي جبهة عبس شــمال 
محافظــة حجــة. وبلغ عــدد اآلليات العســكرية 
متنهــا  علــى  آليــات،   5 اســتعادتها  تــم  التــي 

منصــات صواريــخ متحركــة، ومدافــع هــوزر، 
 ،10 ومدفــع  ملــي،   100 ومدفــع   ،85 وعيــار 
هــاون  ومدفــع  للــدروع،  مضــادة  وصواريــخ 
120، وعــدد مــن القناصــات، وكميــة كبيرة من 

األسلحة والذخائر المختلفة.

أعلن المجلس العسكري االنتقالي السوداني عن تأجيل اإلعالن 
عن نتائج التحقيق في عملية فض اعتصام مقر القيادة العامة 
التحقيــق  لجنــة  باســم  الرســمي  الناطــق  وكشــف،  بالخرطــوم. 
العســكرية، العميــد حقوقي عبــد الرحيم بدر الديــن عبدالرحيم، 
فــي بيــان متلفــز مســاء أمــس الســبت، ضلــوع عدد مــن الضباط 

السودانيين في عملية فض االعتصام دون أوامر من القيادة.

وكان التلفزيون الســوداني الرســمي أعلن في وقت ســابق، أمس، ترقبه 
بــث بيــان هــام من قبل لجنة التحقيق العســكرية بشــأن نتائــج التحقيق 
حــول فــض اعتصــام مقــر القيــادة فــي الخرطــوم مطلــع الشــهر الجاري. 
وأشــار النائب العام الســوداني الوليد ســيد أحمد محمود إلى أن القضاء 
لــم ُيستشــر فــي أمــر فــض االعتصــام في وســط الخرطــوم أوائل الشــهر 
الجــاري. وأضــاف أنــه وجهــت إليــه الدعــوة لحضــور اجتمــاع للمجلــس 
العســكري لمناقشــة إشــراف النيابــة علــى خطــة لتطهير منطقــة مجاورة 

لموقع اعتصام في وسط العاصمة.
كما أوضح أنه وافق على شــن الشــرطة لعملية أمنية على المنطقة التي 
تعــرف محليــا باســم “كولومبيــا”، شــريطة أن تتــم تحــت إشــراف مكتب 
النائــب العــام ودون اســتخدام ذخيــرة حية. وقال “فــي حضورنا لم يتم 

عدد اآلليات العسكرية التي تم استعادتها نقاش فض االعتصام”.

فض االعتصام وقع في الثالث من يونيو الجاري

الجيش اليمني يستعيد آليات عسكرية وكمية كبيرة من األسلحة “االنتقالي السوداني”: فض االعتصام حصل دون قرار قيادي
“التحالف” يدمر مخزن أسلحة حوثية في حجة تأجيل اإلعالن عن نتائج التحقيق
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أعلن النائب العام السوداني،  «
الوليد سيد أحمد محمود، أمس 

السبت، أن الرئيس المعزول 

عمر البشير سيحال للمحاكمة 
بعد انتهاء الفترة المحددة 
لالستئناف ومدتها أسبوع.

وأفاد النائب العام السوداني  «
بأنه تم فتح 41 دعوى جنائية ضد 

رموز النظام السابق.

محاكمة البشير بعد أسبوع



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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عندمــا نكــون بصدد الحديث عن تنظيم إرهابــي ظالمي كتنظيم داعش، 
فيكــون متوقعــا ومتصــوًرا أن يتــوارى الحديــث عن المــرأة ويتراجع إلى 
مراتــب متأخــرة وربما قد ينعدم الحديث عنها مطلقا في ظل التصورات 
المنغلقــة والمتطرفــة التــي تحملهــا هذه التنظيمــات اإلرهابية عــن المرأة 
وزيــادة مســاحة المحرمــات وتقليل المباحات ألقل حــد، ما يجعل الحياة 

ذكورية دون أي تواجد للمرأة بعيدا عن دورها النمطي كزوجة. 
إال أن الواقــع والمعادلــة التــي يقدمهــا تنظيــم داعــش منــذ ظهــوره عــام 
2004م تحت اســم “الدولة اإلســالمية في العراق” مروًرا بإعالن التنظيم 
عن تأســيس ما أســماه دولة الخالفة في 2014م إلى اآلن هو خالف هذا 
التصــور، حيــث يعكــس تزايــد دور المرأة في هــذا التنظيم وتعــدد المهام 

التي تؤديها.
فقد أعلنت وكالة الشــرطة األوروبية )يوروبول( مؤخرا أن النســاء يلعبن 
دورًا كبيــرًا فــي تنظيــم داعــش، في القتــال على خط الجبهــة وكذلك في 
األنشــطة اإلرهابيــة فــي الغــرب، وأن أدوار النســاء تمتــد عبــر قطاعــات 
اإلعــالم وشــرطة مراقبــة الســلوك واألخــالق والصحــة والتعليــم، وتقــوم 
النســاء بــدور أكبر في دعايــة “داعش”، كمؤلفــات للمطبوعات وكجمهوره 

المستهدف.

التغير األخطر الذي أشارت إليه وحذرت منه وكالة الشرطة  «
األوروبية هو أن تراجع وانحسار داعش في العراق وسوريا دفع 

قادة التنظيم إلى دعوة النساء لحمل السالح والقيام بأدوار قتالية 
إلى جانب الرجال، وفي فبراير الماضي، نشرت دار اإلفتاء المصرية 

تقريرا أكدت فيه أن تنظيم “داعش” يعد من أكثر التنظيمات 
اإلرهابية التي نجحت في اجتذاب العنصر النسائي بين عناصره 

واعتمد عليهن في عمليات استقطاب وتجنيد مقاتلين جدد، وذلك 
عبر منصات التواصل االجتماعي وخصوصا بعد الهزائم التي تعرض 

لها التنظيم في سوريا والعراق، وفرار الكثير من عناصره وإعدامه 
الكثير من مقاتليه في اآلونة األخيرة، مشيرة إلى أن العنصر النسائي 

يشكل ما يقرب من 25 % من مقاتلي التنظيم في الفترة من 2013 
وحتى 2018.

داعش والنساء

عادت حليمة...
قبل أيام كان بجدارة أسبوع الحركة من أجل تشجيع السياحة، وأنا شخصيًا 
كنــت طــوال الوقت مــن المطالبين بتفعيل هذا القطاع، ولطالما اصطدمت مع 
كل مــن قلــل مــن قيمة وقدر الســياحة التي هي مصدر يــوازي النفط لو أجدنا 
اســتثمار هذا القطاع كما تفعل دبي وســنغافورة ودول كثيرة، وحين تحركت 
أخيــرا عجلــة الســياحة وبدأت تنشــط وهنــا البد من أن أشــيد بوزيــر التجارة 
والســياحة الــذي فعــال ضــخ دمــاء جديدة فــي هذا المجــال، عــادت خفافيش 
الظــالم تتحــرك وتنشــط كعادتهــا كلمــا رأت البحريــن تتجــه للعمــل والبنــاء 
واالنطالق، حيث جرى تهديد باستجوابات، وتفرغ بعض النواب الفاضين بعد 
فترة شلل، ليعودوا لطرح موضوعاتهم المجترة بشأن السياحة، معتقدين أن 
هللا وكلهم على األرض ليدافعوا عن الفضيلة واألخالق، وكأن سكان البحرين 

طوال هذه القرون عاشوا خارج الفضيلة بانتظار مجيئهم كمنقذين.
ســنوات طويلــة، ومئــات القضايــا المهمــة والملحــة مطروحــة لم تحــرك نواب 
العازة، أو تفتح أفقهم على الواقع والعالم الذي تغير، والشعوب التي تغيرت، 
وحتى الجبال تغيرت، فيما هم مازالوا ينتمون إلى عصور أهل الكهف، عندما 
أنظــر اليــوم للــدول التي تســير بخطى ســريعة فــي التنمية والتعميــر والبناء، 
ال أجدهــا أفضــل منــا، وال تملــك أكثر منا، فهنا ثروة بشــرية وطنية وثروة في 
الكوادر والمؤهالت ال يملكها اآلخرون، وهنا في البحرين بنية تحتية تساعد 
علــى الدخــول فــي هذا الســباق مــن دون أن نخشــى المنافســة، باإلضافة إلى 

ذلك هنا تاريخ وحضارة، لكن لألســف السياســة والشــعارات أفسدت كل ذلك، 
هــذا مــا ال يفهمــه بعــض النــواب وأصحــاب شــعارات الفضيلــة وكالء هللا فــي 
األرض! الذين ينظرون إلى األمور وكأن البحرين حلبة للفساد. ليتذكروا فقط 
أن رواتبهم ومكافآتهم من السياحة التي يهاجمونها بال مبرر سوى المزايدة.

ألول مــرة أرى إشــعاعا لحــراك ســياحي يوحــي بالســير في الطريــق الصحيح 
والــذي ســيضع البحريــن مرة أخــرى في المقدمة، فــإذا بطيور الظــالم تتحرك 
وتبــدأ أالعيبهــا بالتهديــد باالســتجواب، أيــن االســتجواب عندمــا كانــت هناك 

ملفات ساخنة تهم المواطن؟
أتمنــى أال يلتفــت أحــد لهذه الدعــوات، بل آمل من وســائل اإلعالم والصحافة 
التــي ال تليــق بالبحريــن وال انفتاحهــا  المحليــة تجاهــل هــذه االســتفزازات 
وسمعتها الحضارية، وآمل من وزير التجارة والسياحة، أال يحيد عن برنامجه 
بشــأن إعــادة الحيوية لقطاع الســياحة الــذي كان قبل عقــود واجهة حضارية 
للبحريــن، فقــد كنــا فــي المقدمة وبفضل طيــور الظالم أصبحنا فــي المؤخرة، 

آمل أال نتأخر أكثر.

تنويرة: ال تيأس إذا مزقت الرياح شراعك، فربما دفعتك هذه الرياح  «
لغايتك.
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هل العنف فلسفة 
وظاهرة من ظواهر السنين

لقــد ازدادت مشــاهد العنــف فــي المسلســالت العربيــة بشــكل واضــح خــالل 
الفتــرة األخيــرة، وهــذا يعني أن الكاتب والمؤلف العربــي يجد العنف ظاهرة 
مــن ظواهــر العصر البد من تصويرها لمقاومتها، فقد عملت الحياة العصرية 
على كبت التلقائية في نفوس الناس، وضبط حواسهم وتقنين حياتهم، فلم 
يســع الفــرد أمام هذه الضغوط ســوى ألن ينفجر فــي مظاهر العنف بمختلف 
أشــكاله، والبــد مــن ثورة على أوضاع الحياة نفســها ليســتقيم للناس ســبيل 

الحياة الطبيعية الهادئة. 
يــرى الكاتــب األميركــي نورمــان ميللر العنف أنه فلســفة، ظاهــرة من ظواهر 
الســنين التي نعيشــها اآلن، نشــاط إيجابي يعبر عن أشياء كثيرة تعتمل في 
أعماق إنسان العصر، ويرى أيضا أن نخاع األمة إنما يكمن داخل فن الفنان، 
وأن الذي يميت الفنانين هو الذي يخســر الصفقة ويعرض نفســه للخطر، لذا 
فإن مصير األمة ال ينفصل أبدا عن مصير فنانينا، وهناك العديد من الكتاب 
والمؤلفيــن الذيــن يواجهون العنف بال مواربــة، ال يدينونه، إنما يقولون لماذا 
ظهــر.. إنهــم يبررونــه، وعلــى كل، فــإن إنســان العصــر يمــارس العنــف ويحيا 
وسط العنف، عنف فردي أو جماعي، أو عنف يشمل الكون برمته، والروائي 

األميركــي رالــف أليســون صاحــب الروايــة الشــهيرة “الرجــل الخفي” يشــرح 
ظاهــرة العنــف فــي أميركا فيقول ما معناه أن العزلة تســيطر على هذا البلد، 
وأن هــذه العزلــة تفتــح الطريــق أمــام العنف الســيكولوجي، وأن هــذا العنف 
السمة المخبوءة في البلد، والعنف وليد التوتر أيضا، وأنت ال تتوتر ال محالة 
في بلد يتغير دوما، بلد تترك إحدى مدنه وأنت ال تعرف ماذا سيكون شكل 
هــذه المدينــة غدا، وأنت ككاتب، محتاج إلى التوتر والعنف في عملك حتى 
تشــد القارئ إليك، حتى تشــد القارئ المشــغول عنك ببرامج التلفزيون، هذا 
النوع األخير من العنف يســميه أليســون العنف البالغي، ويســتطرد قائال إن 
الفنــان األميركــي ينطــوي علــى عنــف ويجــب أن ينفس عــن هــذا العنف في 

عمله.

ثمة تفسير آخر ودفاع للعنف عند بعض الكتاب، حيث يرون أنه جاء  «
نتيجة مباشرة للظواهر التالية، كبت النزعة التلقائي، عزلة الحواس 

وسط هذا المجتمع، كذلك افتقر الفرد في المجتمع إلى الفرصة 
التي يعبر فيها عن عواطفه بطريقة مباشرة، بل حتى أن بعضهم 

يتساءل، كيف تعايش العنف دون أن تصبح بدورك عنيفا؟!.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

الكالب الضالة
كالقمــر كل لــه جانــب مظلــم، وهكــذا هــو واقــع الحال مــع االســتخدامات غير 
المشــروعة لوســائل التواصــل االجتماعــي التــي باتــت ســاحة جيــدة للمعــارك 
الالإنســانية ونشــر اإلشــاعات والنيــل مــن شــخوص بعينهــم، بات األمــر مزريا 
فعال ويحتاج وقفة للتأمل وإعادة الحســابات، ويذكرني ذلك بمشــكلة الكالب 
الضالــة، التــي نراهــا تتســلل فــي مجموعــات علــى نفــس النســق حيــن تختبــر 
فريســتها مــن قبــل كلــب واحــد فــإن راقت الفريســة للمفتــرس هجمــت عليها 
بقيــة الــكالب الجائعــة تنهــش فــي لحمها دون هــوادة، وهكذا هو المشــهد في 
“السوشيل ميديا” حيث ال تدقيق وال اكتراث لصحة األخبار التي يتم نشرها، 
فقــط المزيد من االنتشــار للوصــول إلى المزيد من المتابعيــن والحصول على 

لقمة من الفريسة متمثلة في )اليك( أو تعليق يشعرها بالشبع التام.
مــا يزيــد الطيــن بلــة التفاعليــة الصادمة ألشــخاص مــن الواضح أنهــم يعانون 
مــن تناقــض كبير في شــخصهم فما يكتبونه فــي الفضاء الحر من تنمر وحقد 
وبغضــاء ال يتناســب مــع مــا يقدمونــه مــن صــورة تــكاد تكــون أقــرب المتهان 

شــخصية مثالية، لكن الكالب الضالة تفضحه حين يقع في المصيدة ويصبح 
شريكا في الجريمة. 

لقــد أصبــح الوضــع برمتــه مخيبا لآلمــال... تنام شــريفا لتســتيقظ دون دراية 
منــك علــى وقع أنامل الحقد الدفين في قلوب البعض ممن ينفثون ســمومهم 
فــي الفضــاء الحــر تحــت مســمى حريــة التعبيــر دون أدنــى مقومــات االلتزام 
المهني أو األخالقي، وبال أســباب ســوى أنك كنت ملتزما بخط ســير مختلف 

جعلك عرضة للكالب الضالة!

ومضة: مباركون نحن بوجودنا في بلد يسري فيه القانون على  «
الجميع، فمن يعمل مثقال ذرة شرا بالفعل سيراه، لكن حتى أكون 
أكثر إنصافا فمن أبرز إيجابيات العالم االفتراضي أنه كشف النوايا 

وعرى ما في النفوس وبين ما في القلوب، لنستطيع بعدها أن نضع 
النقاط على الحروف ونراها واضحة رؤى العين فكل إناء بما فيه 

ينضح... كما قيل ويقال دوما.

سمر األبيوكي
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حققــت مملكــة البحريــن وصحافتهــا إنجــاًزا ومكســًبا جديــًدا ُمتمثــال فــي فــوز 
رئيســة جمعيــة الصحافيين البحرينية عهديــة أحمد بمقعد لجنة )الجندر/ النوع( 
عــن منطقة الشــرق األوســط فــي انتخابــات الكونغــرس العالمي لالتحــاد الدولي 
للصحافييــن المنعقــد فــي تونــس، وعمل لجنــة الجندر وهدفها يكمــن في حماية 

وحصانة المرأة الصحافية وصيانة حقوقها على مستوى العالم.
ومفهــوم الجنــدر يأتــي مــن األدوار والفروقــات االجتماعيــة بيــن المــرأة والرجل 
مثــل “ســيادة الرجــل ضد انقيــاد المرأة، عقالنية الرجل ضــد عاطفية المرأة، قوة 
الرجــل ضــد ضعــف المرأة، وهكــذا”، ويقول ُمحللــو نظرية الجنــدر إن )الفروقات 
االجتماعية بين الرجل والمرأة تم التالعب بحقيقتها للحفاظ على نظام السلطة 
األبويــة داخــل المجتمع، وإبقاء دور المرأة فقط لإلنجاب وأعمال البيت(، وصاغ 
هــذا المفهــوم عالــم النفــس )روبــرت ســتولر( ليفــرق بيــن العوامــل االجتماعيــة 
والنفسية لألنوثة والذكورة في المجتمعات وبين العوامل البيولوجية الطبيعية 
للفــروق الجنســية التــي ُخلقــت مــع األفــراد. والــرأي الصائــب بأنــه ليســت هنــاك 
فروقــات بيــن الرجل والمرأة إال فيما أوجــده هللا تعالى فيهما، فالقدرات العلمية 
والعقليــة والفكريــة والســلوكية تختلــف ليس بيــن الرجل والمرأة فقــط بل أيًضا 
بيــن الرجال أنفســهم، وهناك نســاء تفوقــن على الرجال في الكثيــر من المهارات 
والممارســات واألدوار. وكثيــًرا مــا تحكــم العادات والتقاليــد االجتماعية وأنظمة 
الُحكــم والظــروف االجتماعيــة التــي تنشــأ فيهــا النســاء في تشــكيل الشــخصية 
النســائية ودورهــا المجتمعــي، فهنــاك عوامــل تجعــل النســاء أســيرات للبيــوت 

والرغبات وبعيدات عن أدوارهن الحقيقية في المجتمع.

وانطالقا من قيم المواطنة واالنتماء والعدالة فإن المرأة تتساوى مع  «
الرجل في الحقوق والواجبات المجتمعية مع الحفاظ على التكوين 

البيولوجي لُكِل منهما، والمشاركة مًعا في تدشين أسرة كوحدة تتفاعل 
مع جميع المؤسسات في البالد لتنشئ فرًدا ُمنتًجا ورشيًدا ومساهًما 

فعاال في التنمية المجتمعية، أي أن تنمية المجتمع تتحقق وفًقا للجندرة 
المجتمعية من خالل تعاضد الرجل والمرأة معا باختصاص وكفاءة ُكٍل 
منهما، وهو شرط من شروط التكامل اإلنساني في العمل والتمايز في 

األداء للوصول لتحقيق الرقي والنماء للمجتمع والرخاء ألفراده.

الجندر... المفهوم والغاية

عبدعلي الغسرة
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تنفيــذا لتوجيهــات النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل خليفــة بأهمية دعم 
النجــوم واألبطــال الرياضييــن وإرشــادهم لكيفيــة الترويــج ألنفســهم واالســتفادة مــن شــهرتهم وقصــص نجاحهــم، اســتقبل األمين العــام محمد النصــف نخبة من 
النجوم واألبطال الذين يمثلون نموذج للشــريحة المســتهدفة وهم البطلة اآلســيوية الســابقة رقية الغسرة، ونجم كرة القدم الدولي محمد سالمين، ونجم كرة اليد 
الدولي سعيد جوهر، ونجم كرة السلة الدولي نوح نجف، وبطل كمال األجسام الدولي سامي الحداد، إذ أشاد بعطائهم وإسهاماتهم المتميزة في خدمة الرياضة 

البحرينية وتحقيق العديد من اإلنجازات والنتائج المتميزة التي ساهمت في إعالء راية الوطن بمختلف المحافل الخارجية.

الســبل  األبطــال  مــع  النصــف  وبحــث 
الكفيلة بتنفيذ توجيهات ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة علــى أرض 
الواقــع؛ انطالقا من حرص ســموه على 
لعطائهــم  وتقديــرا  باألبطــال  االهتمــام 
خبراتهــم  مــن  واالســتفادة  المتميــز 
وإمكاناتهــم ودعمهم إعالمًيا والوقوف 
بجانبهــم؛ ليكونــوا مصــدر إلهــام لباقــي 
األجيال الرياضية بعدما حققوا قصص 
تكــون  أن  تســتحق  وبطــوالت  نجــاح 

مثاال يحتذى به.
واســتمع النصــف إلــى آراء ومالحظات 
األبطــال ووجهات نظرهم بشــأن تنفيذ 
تلك المبادرة، إذ اتسم اللقاء بالصراحة 
مــن  كل  واســتعرض  والشــفافية، 
الحــداد والغســرة الجهــود الذاتية التي 
قامــوا بهــا مــن أجــل الترويج ألنفســهم 

مــن  واالســتفادة  نجاحاتهــم  وعــرض 
قدراتهــم وشــهرتهم عبــر مجموعــة من 
الوســطاء من خارج المملكة، متطلعين 
لوجــود جهات محليــة رياضية داخلية 
لتحقيــق  بيدهــم  وتأخــذ  تســاعدهم 

تطلعاتهم في هذا المجال.
أهميــة  ســالمين  أكــد  جهتــه  ومــن 
قــوة  الرياضــة  باعتبــار  المبــادرة  تلــك 
فــي  وتســاهم  لألوطــان  تــروج  ناعمــة 
األبطــال  مــن  المشــرفة  النمــاذج  إبــراز 
لباقــي  قــدوة  ليكونــوا  الرياضييــن 
مــن  العديــد  إلــى  مشــيرا  األجيــال، 
المجــال  هــذا  فــي  المماثلــة  التجــارب 
مثــل آيســلندا التي اســتطاعت أن تبهر 
 2016 العالــم فــي بطولــة أمــم أوروبــا 
بعــد وصولهــا دور الثمانية، إذ إن تطور 
الــدول اصبــح يقــاس بمــدى اهتمامهــا 

بالرياضــة وتخريــج األبطــال وتحقيــق 
وإبعــاد  لنفســها  للترويــج  اإلنجــازات 
الشــباب عــن االنحرافات، حتــى أصبح 
أكثــر  البلــدان  بعــض  فــي  الرياضيــون 
شــهرة وتأثيــرا مــن باقــي الشــخصيات 

المجتمعية في مختلف المجاالت.
وبــدوره أكــد ســعيد جوهــر أهمية منح 
لتولــي  الفرصــة  الرياضييــن  األبطــال 
المناصــب القياديــة ودعمهــم بمختلــف 
مــن  واالســتفادة  والســبل  األشــكال 
تاريخهــم وعطائهــم المشــرف وأهميــة 
تقديرهــم بعد االعتزال لما يتمتعون به 

من خبرة ومعرفة ودراية في اللعبة.
كمــا اســتعرض نــوج نجــف الكثيــر مــن 
التجمعــات  ومنهــا  الســابقة  التجــارب 
التي كان ينظمها نادي المنامة بمناسبة 
كان  والتــي  المجيــد،  الوطنــي  العيــد 

يحضرهــا المئــات مــن الجماهيــر والتي 
كان يتم خاللها توزيع قمصان وأكواب 
ومجموعــة مــن صور الالعبيــن؛ تقديرا 
لعطــاء النجــوم، مؤكدا أهمية اســتمرار 
يكــون  التــي  المبــادرات  تلــك  مثــل 
نفــوس  فــي  مــردود معنــوي كبيــر  لهــا 

الالعبين.
وفي ختام المقابلة وجه النصف شكره 
للحضور على المقترحات والمالحظات 
إلــى  النظــر  الفتــا  بهــا،  تقدمــوا  التــي 
علــى  حريصــة  األولمبيــة  اللجنــة  أن 
المحافظــة علــى مثل هذه الشــراكة مع 
واألبطال الرياضيين وتتطلــع  النجــوم 
إيمانــا منهــا  التواصــل معهــم؛  لمتابعــة 
لألجيــال  كقــدوة  دورهــم  بأهميــة 

القادمة.

النصف لدى لقائه بالالعبين

الترويــج وعرض نجاحــات األبطال واالســتفادة من قدراتهم

بحث سبل دعم نجوم الرياضة البحرينية
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يختتــم منتخبنــا الوطنــي لكــرة الســلة 
لفئة الناشــئين مســاء اليوم تحضيراته 
منافســات  لخــوض  اســتعدادا  الفنيــة؛ 
فــي  ســتقام  التــي  العربيــة  البطولــة 
العاصمــة المصريــة القاهــرة فــي الفترة 
المقبــل  يونيــو   25 إلــى   18 مــن  مــن 
 6 بمدينــة  والرياضــة  الشــباب  بصالــة 
أكتوبــر، بمشــاركة 6 منتخبــات عربيــة، 
هي: الســعودية، لبنان، تونس، الجزائر، 
إضافة إلى مصر المستضيف ومنتخبنا 

الوطني.
تدريبــه  الناشــئين  أحمــر  وســيخوض 
المــدرب  بقيــادة  اليــوم  مســاء  األخيــر 
والمســاعد   ”Vanja Gusa“ الصربــي 
أحمــد القصيــر، علــى صالــة اتحــاد كــرة 

السلة بأم الحصم.
علــى  لمنتخبنــا  الفنــي  الجهــاز  وعكــف 

خــالل  المنتخــب  تحضيــرات  تكثيــف 
األيــام الماضيــة التــي شــهدت حصــص 
كمــا  ومســائية،  صباحيــة  تدريبيــة 
خــاض المنتخــب عــددا مــن المباريــات 
للجهوزيــة  الوصــول  بهــدف  الوديــة؛ 
الفنيــة العاليــة المطلوبــة لخــوض غمار 

منافســات البطولة التي ستشهد تواجد 
ومــن  العربيــة،  المنتخبــات  مــن  نخبــة 
أجل تسجيل الظهور المشرف في هذه 

البطولة وتحقيق النتائج اإليجابية.
وكان منتخبنــا قــد بــدأ تحضيراتــه في 
األســبوع األول من شــهر مايو الماضي، 

بمشــاركة 40 العبــا تــم اختيارهــم بعــد 
اطــالع مــدرب المنتخب علــى مباريات 
الدوري وزيارة شــاملة لتدريبات جميع 
األندية، ثم اســتأنف األحمر تحضيراته 
بعد إجازة العيد مباشــرة، وذلك بعد أن 
خــاض حصصــا تدريبيــة يوميــة خــالل 

أيام شهر رمضان تركزت على الجانبين 
البدني والفني.

وستشــهد قائمة المنتخب مشــاركة 12 
العبــا فــي البطولــة تــم اختيارهــم مــن 
قبل الجهاز الفني، على أن تعود القائمة 
الســابقة للتجمــع مــن جديد بعــد انتهاء 

البطولة؛ تحضيرا للبطولة اآلسيوية.
ومــن المؤمــل أن تغــادر بعثــة منتخبنا 
اإلثنيــن  غــٍد  يــوم  للناشــئين  الوطنــي 
المصريــة  العاصمــة  إلــى  متوجهــة 
فــي  للمشــاركة  تأهبــا  القاهــرة؛ 

االستحقاق العربي.

“أحمر الناشئين” يختتم تحضيراته اليوم ويتوجه إلى القاهرة غًدا

اتحاد الكرة

تلقى حكمنا الدولي المونديالي نواف شكرهللا، دعوة من االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم؛ للمشاركة في ورشة عمل حكام الفيديو المساعدين.

وستقام ورشة العمل في العاصمة 
خــالل  )كوااللمبــور(،  الماليزيــة 
الفترة 18 وحتى 22 يوليو المقبل.

ورشــة  فــي  شــكرهللا  وسيشــارك 
االتحــاد  يقيمهــا  التــي  العمــل 
لبيــان  القــدم؛  لكــرة  اآلســيوي 
مســتجدات تقنيــة var، والمطبقــة 
فــي عــدد مــن البطــوالت الدوليــة 
االتحــاد  طبقهــا  كمــا  والقاريــة، 
اآلســيوي لكــرة القــدم حديثــا فــي 
آســيا  لــكأس  اإلقصائيــة  األدوار 

.2019
العديــد  العمــل  ورشــة  وستشــمل 
بتقنيــة  المتعلقــة  الجوانــب  مــن 
الفيديــو  حــكام  عمــل  وآليــة   ،var
المســاعدين، بالتعــاون مــع حــكام 
الحــاالت  واســتعراض  الســاحة، 
المختلفــة التــي يلجــأ فيهــا الحكم 

إلى التقنية.
نــواف  الدولــي  حكمنــا  ويعــد 
شــكرهللا مــن قائمــة حــكام النخبة 

اآلســيويين للعام 2019، وسبق له 
المشــاركة في ورش عمل مختلفة 
علــى جميع األصعدة، خصوصا مع 
وجوده وإدارته لكأســي عالم على 
إضافــة  و2018،   2014 التوالــي 
 ،2017 للشــباب  العالــم  إلــى كأس 
ومباريــات مختلفــة فــي بطــوالت 

دولية وقارية.

شكراهلل يشارك بورشة حكام الفيديو اآلسيوية

اتحاد البليارد

أشاد رئيس االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس سعيد اليماني بالجهود الكبيرة التي يبذلها األمين العام للجنة األولمبية 
البحرينية محمد النصف منذ توليه مهمة األمانة العامة للجنة وكذلك الخطوات التطويرية التي يقوم بها في هذا المجال.

ويأتــي تصريــح اليماني بعــد اللقــاء اإليجابي 
إدارة  مجلــس  أعضــاء  بجانــب  جمعــه  الــذي 
مــع  والدارتــس  والســنوكر  البليــارد  اتحــاد 
األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد 

النصف أخيرا.
وأشــار اليمانــي إلــى أن اللقاء الــذي دار بينهما 
العــام  األميــن  يبذلهــا  الــذي  الجهــود  يعكــس 
محمد النصف في ســبيل تذليل العقبات التي 
تعتــرض طريــق االتحــاد وتقديــم التســهيالت 
والخدمــات كافــة التــي مــن شــأنها أن ترتقــي 
بعمــل االتحــاد، موضًحــا أن تلــك الجهــود هي 
اتحــاد  إدارة  مجلــس  واعتــزاز  تقديــر  محــل 
فــي  وتصــب  والدارتــس،  والســنوكر  البليــارد 
إطــار التعــاون المشــترك بين االتحــاد واللجنة 

األولمبية.
وأكــد اليمانــي أن اللجنــة األولمبيــة البحرينية 

برئاســة ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
تعتبــر داعًما رئيســا لــكل األنشــطة والفعاليات 
والمســابقات التــي يقيمهــا االتحــاد البحرينــي 
أحــد  وهــي  والدارتــس  والســنوكر  للبليــارد 
األسباب الحقيقية وراء النجاح الذي يحصده 

االتحــاد حالًيــا، وأن مــا يحظى بــه االتحاد من 
اهتمــام ومتابعــة حثيثــة يحفــز مجلــس إدارة 
للعمــل؛ مــن أجــل  االتحــاد وجميــع منتســبيه 
توســيع رقعــة اإلنجــازات ورفــع اســم مملكــة 

البحرين على األصعدة كافة.

جانب من اللقاء

“البليــارد” “األولمبيــة” تقــدم التســهيالت لالرتقــاء بـــ 
اليماني يشيد بجهود النصف

المعتمــد  الرســمي  الجــدول  الطائــرة  للكــرة  البحرينــي  االتحــاد  أصــدر 
لتصفيــات غــرب آســيا التي ســتقام علــى أرض المملكة خــالل الفترة من 
29 يونيــو لغايــة 4 يوليــو والمؤهلــة إلــى نهائيــات بطولة آســيا تحت 23 

والتي ستقام بمينامار.
جــدول التصفيــات الــذي تم اعتماده بنــاء على القرعة التــي أجريت في 
تايلنــد قبــل أيام عــدة على هامش اجتماع االتحاد اآلســيوي الـ 41 أوقع 
منتخبنــا فــي مواجهــة الكويــت باالفتتاح على أن تقام الســاعة 7 مســاء 

على صالة االتحاد البحريني للكرة الطائرة.
وســتقام جميــع مباريــات منتخبنــا الســاعة 7 مســاء، علــى أن تقــام أول 
مباراة الســاعة 2 ظهرا والثانية الســاعة 4:30 عصرا، والثالثة الســاعة 7 
مســاء بمعدل 3 مباريات في اليوم الواحد، فيما ســيكون يوم الثالثاء 2 
مايو راحة لجميع الفرق المشــاركة، وســتقام جميع المباريات على صالة 

االتحاد بمدينة عيسى الرياضية.
ويشارك في التصفيات 6 منتخبات وهي البحرين، السعودية، فلسطين، 
قطــر، العــراق، الكويــت، وينــص نظــام المســابقة علــى إقامة المنافســات 
بنظــام الــدوري مــن دور واحــد ويتأهــل الثالثــة األوائــل إلــى النهائيــات 

اآلسيوية.
ويقود منتخبنا المدرب الوطني يوسف خليفة، إذ يخوض األحمر حالًيا 
معســكرا تدريبيــا فــي بلغاريــا اســتعدادا للتصفيــات عــالوة علــى بطولــة 
العالم تحت 21 والتي ستقام على أرض المملكة من 18 لغاية 27 يوليو 

المقبل.
يذكر أن تصفيات غرب آســيا تقام لمن هم دون الـ 23 عاما فيما يشــارك 
منتخبنــا بأعمــار أقــل )تحــت 21(؛ بهدف تحقيق أكبر قدر من االســتفادة 

قبل المشاركة في بطولة العالم.

جدول التصفيات

الثالثــة بالفتــرة  منتخبنــا  مباريــات  جميــع 
إصدار جدول تصفيات غرب آسيا للطائرة

16 يونيو 2019 األحد
13 شوال 1440

عمومية 
اتحاد الكرة

يعقــد االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة 
2019، مســاء اليــوم األحــد، في قاعة 
“أمباســدور” بفنــدق “انتركونتننينتــال 

ريجنسي” بالعاصمة المنامة.
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  ووجــه 
لألنديــة  الرســمية  الدعــوات  القــدم 
مندوبيهــا  لحضــور  األعضــاء؛   19 الـــ 

المرشحين لوقائع االجتماع.
وسيشــهد االجتمــاع مناقشــة العديــد 
جــدول  علــى  المدرجــة  البنــود  مــن 
األعمال، وبينها اســتعراض التقريرين 
اإلداري والمالــي، اللذيــن قــام االتحــاد 
البحرينــي لكرة القــدم بتعميمهما على 

األندية األعضاء.

اتحاد الكرة

نواف شكرالله

اللجنة األولمبية

حسن علي

محمد الدرازي



يبدأ المنتخب الوطني األول لكرة القدم مرحلة اإلعداد األولى للفترة المقبلة اليوم األحد الموافق 16 يونيو الجاري. وأكد مدير المنتخبات 
الوطنية راشــد البوعينين أن المنتخب الوطني األول سيدشــن مرحلة اإلعداد األولى تحت إشــراف مســاعد مدرب المنتخب أحمد عيســى 
ومدرب اللياقة خوسيه إدواردو، وذلك قبل وصول مدرب المنتخب، البرتغالي هيليو سوزا، الذي سيصل المملكة يوم 25 يونيو الجاري.

أن  الوطنيــة  المنتخبــات  مديــر  وأكــد 
تدريبــات المنتخــب الوطنــي األول، التــي 
ســتنطلق اليــوم األحــد 16 يونيــو الجــاري 
علــى المالعــب الخارجيــة التابعــة التحــاد 
الكرة، ستكون مغلقة بالكامل أمام وسائل 

اإلعالم المختلفة.
ولفت إلى أن العبي المنتخب سيخضعون 

الختبــارات مختلفــة بمركــز قيــاس األداء 
خليفــة  مدينــة  اســتاد  فــي  الرياضــي 
الصباحيــة  الفتــرة  خــالل  الرياضيــة، 
اليــوم األحــد 16 يونيــو الجــاري، علــى أن 
الفتــرة  خــالل  التدريبيــة  الحصــص  تبــدأ 

المسائية.
وبين البوعينين أن بعض العبي المنتخب 

األول خضعــوا لتدريبــات فرديــة بــدءا من 
 ،13 حتــى  واســتمرت  الجــاري  يونيــو   2
وشــملت الالعبيــن الذيــن أنهــوا موســمهم 

مبكرا مع أنديتهم.
وأشــار إلى أن المرحلــة الثانية من اإلعداد 
كمــا  الجــاري،  يونيــو   30 يــوم  ســتبدأ 
ســتتضمن مبــاراة وديــة وحيــدة، قبــل أن 

يغــادر المنتخــب إلــى المعســكر الخارجــي 
المقــرر إقامتــه فــي البرتغال خــالل الفترة 
8 وحتــى 27 يوليــو المقبــل، كمــا سيشــهد 
المعســكر إقامــة 7 مباريــات ودية، على أن 

يلتحق الالعبون بعدها بأنديتهم.
ولفت البوعينين إلى أن معســكر المنتخب 
 28 البرتغــال سيشــهد حضــور  األول فــي 

العبــا، إذ إن القائمــة تضــم حاليــا 32 العبــا 
مــدرب  علــى وجــود  بنــاء  اختيارهــم  تــم 
اللياقة خوســيه إدواردو لفترة طويلة في 
البحرين حضر من خاللها مباريات الدوري 
إضافة إلى كأس جاللة الملك، عالوة على 
كأس النخبــة، قبــل أن يتم االســتقرار على 
قائمــة الـــ 32 العبــا بالتشــاور مــع مســاعد 

المدرب الوطني أحمد عيسى.
وذكــر أنــه ســيقام معســكر آخــر للمنتخــب 
ســيتم تحديــده الحقــا بنــاء علــى نتيجــة 
قرعة التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس 

العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

منتخبنا الوطني يدشن إعداده اليوم

أكد رئيس نادي االتفاق أحمد مرزوق أن ابتعاده عن الرئاسة هو قرار نهائي ال رجعة فيه بعدما قدم 
كل مــا يملــك مــن دعــم وأفــكار لخدمــة النــادي الــذي وصل إلــى مرحلة متقدمــة من حيث توفــر البنية 
التحتية األساســية وتعزيز اإليرادات من خالل مشــاريع االســتثمار المحدودة واحتضان العديد من 

األنشطة الرياضية وتحقيق سلسلة من المكتسبات واإلنجازات.

وأكد مرزق لـ “البالد ســبورت” أنه حتى قبل إغالق 
إدارة  مجلــس  وعضويــة  لرئاســة  الترشــيح  بــاب 
)الســبت( النتخابــات مجلــس  أمــس  النــادي ظهــر 
اإلدارة الجديد للدورة 2019 -  2023 تقدم لرئاسة 
النــادي 3 مرشــحين، وهــم فــوزي عبــدهللا الدرازي 
وهــو رجــل أعمــال، وعلــي أحمــد الــدرازي النائــب 
الســابق بمجلــس النــواب، وعقيــل صالــح مــرزوق 
أحــد أبنــاء المنطقــة والنادي، فيما انســحب فاضل 
عبدالرحيم ليترشح للعضوية فقط، مشيرا إلى أن 
إغالق باب الترشيح سيكون الساعة الثامنة مساء 
أمس الســبت وربما يزداد عدد المرشحين للرئاسة 

والعضوية أو قد تحدث بعض االنسحابات.

أسباب االبتعاد

أشــار رئيــس نــادي االتفــاق أحمــد مــرزوق إلــى أن 
عدم الرغبة في مواصلة الرئاسة تعود إلى أسباب 
كثيــرة ومتعــددة، أولها صعوبة العمــل اإلداري في 
ظل شــح اإلمكانات المادية، إلى جانب الرغبة في 
إتاحــة المجــال أمــام دمــاء جديــدة وكوادر شــابة، 
والرغبة في الخلود إلى الراحة بعد مشــوار طويل 
مــن العمــل التطوعــي وخدمــة النــادي، بعــد أن نال 

عضويته وهو في عمر الـ 15 عاما.
وأضــاف “كنت عضوا بمجلس اإلدارة وأمينا للســر 
ونائبــا للرئيــس فــي دورات انتخابيــة ســابقة عــدة 
حتى تســلمت الرئاســة في العام 2012، ومنذ تلك 
الفتــرة وبتوفيق من هللا ســبحانه وتعالى وبجهود 

مجلــس اإلدارة تمكنــا من تحقيــق إنجازات نوعية 
الفتة في مقدمتها إنجاز مبنى النادي وملعب كرة 
القــدم والصالــة الرياضيــة متعــددة األغــراض إلــى 
جانب صالة كرة الطاولة التي تكفل ببنائها الوجيه 
جميل المتروك... لتشهد البنية التحتية طفرة غير 
مســبوقة فــي تاريــخ النادي وهــو ما نفتخــر ونعتز 
بــه كثيــرا بعدما كان النادي ال يملك مالعب ومبنى 

وغيرها من المرافق األساسية”.

4 آالف دينار مدخول اإلستثمار

التــي  النجاحــات  بيــن  مــن  أن  مــرزوق  وأوضــح 
حققهــا النــادي خــالل الفتــرة الماضيــة هــو تعزيــز 
اإليــرادات الذاتيــة مــن خــالل االســتثمار وإن لــم 
يكــن بمســتوى الطمــوح، إذ تــم تشــييد مجموعــة 

مــن المحــالت التجارية بشــارع البديــع، ومنح أحد 
المالعــب لمســتثمر يقوم بإدارتــه وتأجيره، إضافة 
إلــى برج االتصــاالت الخاص بشــركة بتلكو، والتي 
تدر جميعها دخال على النادي يقدر بـ 4 آالف دينار 

تقريبا شهريا.
وذكــر مــرزوق أنه تســلم رئاســة النادي فــي مرحلة 
فــإن  ذلــك  ومــع  النــادي  عمــر  مــن  جــدا  حساســة 
األنشــطة والبرامــج لــم تتوقف، موضحــا أن البقاء 
فــي الرئاســة لمــدة 7 ســنوات تعتبــر كافيــة والبــد 
لمنــح المجــال أمام الكــوادر الجديدة لتقــدم أفكار 

وتعمل بتطلعات وطموحات عصرية.

سأبقى قريبا

أو  النــادي  رئاســة  عــن  ابتعــاده  أن  مــرزوق  وأكــد 
عضويــة مجلــس اإلدارة ال يعنــي غيابــه الكلي عن 
النــادي، مضيفــا “انضممــت للنــادي رســميا وأنــا في 
عمــر الـــ 15 عــام والزلت أحتفظ ببطاقــة العضوية، 
وقدمــت كل مــا أملك مــن خبراتــي وإمكاناتي في 
ســبيل خدمــة النــادي والمنطقــة ومملكــة البحرين 

وسأبقى قريبا منه ولن أبتعد..”.

الدمج لم ُيبن على أسس صحيحة

ولدى سؤالنا لرئيس نادي االتفاق عن وجهة نظره 
الشخصية حيال الدمج في حال طلب من االتفاق 
اإلندمــاج مــع أحــد األنديــة المجاورة، قــال مرزوق 
إن النــادي مــر بتجربة قاســية ومريــرة بعد اندماج 

األنديــة الثالثــة بنــي جمــرة ومقابة والــدراز تحت 
مســمى االتفاق، إذ إن الدمــج آنذاك لم يكن ناجحا 
علــى اإلطــالق؛ ألنــه خضــع للصراعــات المناطقيــة 
والتكتــالت والمحاصصــة، وهــو مــا يعــوق العمــل 
اإلداري كمــا أن الدمــج آنــذاك لم يرتكز على أســس 

سليمة.
وأضــاف أن “إعــادة مشــروع الدمــج حاليــا تفــرض 
علينا الســؤال التالي: ماذا ســيقدم للنادي المندمج 
وشــباب المنطقــة؟ وما االمتيازات التي ســيحصل 
تاريــخ  لدينــا  مثــال  االتفــاق  فــي  فنحــن  عليهــا؟ 
فكيــف  الالعبيــن  مــن  بشــرية  وثــروة  ومالعــب 
تلزمنــي باإلندمــاج مثــال مع نــادي ال يمتلك تاريخا 

ومنشأة والعبين!”.
وأوضــح أن الدمــج لــم يخلــق تكافــؤ وعدالــة بيــن 
األندية المندمجة ومتى ما كان الدمج ســيكون له 

إيجابيات فإن الجميع سيدعم هذا المشروع.
وأشــار مــرزوق إلــى أن االتفــاق لــن يحــاول رفــض 
الدمــج بحجــة وجود كثافة ســكانية وجماهير في 
الــدراز بقدر ما يأمل أن تكون هناك تهيئة لألجواء 
وإقنــاع  امتيــازات  وتقديــم  النفــوس  وتصفيــة 
األنديــة بمبــررات واقعيــة ومنطقيــة يكــون هدفها 

االرتقاء بالحركة الشبابية والرياضية.

اتحاد الكرة

رئيس االتفاق: قرار االبتعاد نهائي

ناصر بن حمد أثناء افتتاح مبنى نادي االتفاق الجديد
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نادي الحداتحاد السلة

أنهــى االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة وبالتعــاون مــع مستشــفى 
رويال البحرين، إجراء الفحوص الطبية لالعبي منتخبنا الوطني 
للناشــئين، قبــل خــوض منتخبنا منافســات البطولــة العربية التي 
ســتقام فــي العاصمة المصرية القاهــرة في الفترة من من 18 إلى 

25 يونيو المقبل بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.
وقــال مديــر المنتخبــات الوطنية باالتحــاد البحريني لكرة الســلة 
غسان قاروني إن الفحوص أجريت بالتعاون مع مستشفى رويال 
البحريــن؛ للتأكــد مــن صحــة وســالمة العبــي منتخبنــا للناشــئين، 
وحمايتهم من التعرض لإلصابات المفاجئة، مقدًما شكره الجزيل 
نيابة عن أعضاء الجهازين الفني واإلداري للمنتخب للمستشــفى 
وللمديــر العــام لمستشــفى رويــال البحريــن رحمــة جابــري؛ نظــًرا 
للجهــود الكبيــرة التي ُبذلت أثناء فحص الالعبين، والتي شــملت 
علــى قيــاس معــدل الســكر فــي الــدم وضغــط الــدم، إضافــة إلــى 
قياسات الوزن والطول، كما قام الطاقم الطبي بمستشفى رويال 

بتقديم بعض اإلرشادات والنصائح الطبية لالعبين.
وأوضــح قاروني أن إجراء الفحــوص الطبية لالعبين المنتخبات 
الوطنيــة يأتــي ضمــن إطــار اهتمــام االتحــاد البحرينــي بصحــة 

الالعبين ورفع مستوى ودرجة الوعي الصحي لديهم.

عقــد رئيــس مجلــس إدارة نــادي الحــد أحمد المســلم اجتماعا مســاء أمس األول، مــع مدرب الفريــق األول لكرة القدم 
محمــد الشــمالن، بحضــور عضــو مجلــس اإلدارة رئيس جهــاز الكرة بالنادي أســامة المالكي، إذ تم مناقشــة العديد من 
األمــور الخاصــة بإعــداد الفريــق للموســم الرياضــي المقبــل. وتــم تحديد اجتمــاع تحضيري إلفــراد الفريق مــع المدرب 
بتاريــخ 10 يوليــو، وذلــك قبل البدء بمرحلة اإلعداد العام والخاص، التي من المؤمل أن تنطلق تاريخ 15 يوليو وعلى 

فترتين صباحية ومسائية.

مــن جانبــه، أشــار المــدرب محمــد الشــمالن إلــى أن الفريــق 
ســوف يخــوض عــددا مــن المباريــات الوديــة التحضيريــة 
خــالل فتــرة اإلعــداد؛ بهدف التجهيــز والتحضيــر لبطوالت 
الموســم الرياضــي المقبــل، مؤكــدًا أن الطمــوح لــدى فريــق 
الحد في الموسم الرياضي الجديد هو خلق فريق متجانس 
سواء في منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز أو مسابقة 

كأس جاللة الملك.
وأكد رئيس جهاز الكرة أســامة المالكي أنه خالل االجتماع 
تــم مناقشــة فرصــة التعاقــد مــع العبيــن محلييــن وأجانب 
حســب احتيــاج الجهــاز الفنــي للفريــق، إضافــة إلــى إقامــة 
انطــالق  قبيــل  للفريــق  بعــد  لــم يتحــدد  معســكر خارجــي 

منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز. محمد الشمالنجانب من الفحوصات الطبية لالعبين

احتمالية إقامة معســكر خارجي استعدادا للموسم الجديدبالتعاون مع مستشــفى رويال استعدادا للبطولة العربية
الحد يدشن تحضيراته منتصف يوليوفحوصات طبية لمنتخب ناشئي السلة
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افتتح عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية رئيس االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة خالد الخياط يوم الجمعة 
الموافــق 14 يونيــو، الــدورة الوطنيــة لتأهيــل الحــكام والقضاة فــي لعبة المالكمــة، التي ينظمهــا االتحاد البحريني لفنــون القتال 

المختلطة.

الســكرتير  الــدورة  هــذه  فــي  ويحاضــر 
التنفيذي للعبة المالكمة باالتحاد فيوريل 
سيما، إذ تقام هذه الدورة على 3 مراحل، 
المرحلــة األولــى يومــي الجمعة والســبت 
14 و15 يونيــو، والثانيــة يومــي الجمعــة 
والســبت 21 و22 يونيــو والثالثــة يومــي 

الجمعة والسبت 28 و29 يونيو.
االتحــاد  رئيــس  أكــد  المناســبة،  وبهــذه 
خالــد الخياط أن هذه الدورة تأتي ضمن 
أجندة االتحاد إلقامة الدورات التدريبية 
وورش العمــل؛ بهــدف تطويــر الرياضات 

بمــا  االتحــاد،  مظلــة  تحــت  المنضويــة 
يتوافــق مــع رؤيــة النائــب األول لرئيــس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
الرئيــس  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
الفخــري لالتحــاد البحريني لفنون القتال 
المختلطــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
الرياضــات  للنهــوض بجميــع  آل خليفــة، 
الســيما لعبــة المالكمة، بما يخــدم تكوين 
فريــق وطنــي قــادر علــى تمثيــل مملكــة 
البحريــن بالصورة المشــرفة في مختلف 
المشاركات والبطوالت القارية والدولية، 

مــا يســهم في تعزيــز الحضــور البحريني 
فــي هــذه الرياضــة العالميــة والمنافســة 
علــى إحــراز اإلنجــازات فــي هــذه اللعبة، 
مشــيدا فــي الوقــت ذاتــه بالجهــود التــي 
بذلهــا مدرب المنتخــب الوطني للمالكمة 
وســكرتير  ديفيــس  تونــي  البريطانــي 
لإلعــداد  ســيما  فيوريــل  المالكمــة  لعبــة 
التــي  الــدورة،  هــذه  إلقامــة  والتحضيــر 
معتمــدة  شــهادات  المشــاركين  ســتمنح 
رياضــة  فــي  والقضــاة  الحــكام  لتأهيــل 

جانب من افتتاح الدورةالمالكمة.

افتتاح دورة حكام وقضاة المالكمة
ــل ــ ــراح ــ م  3 ــى  ــ ــل ــ ع وتـــــقـــــام  ســـيـــمـــا  فــــيــــوريــــل  فـــيـــهـــا  ــر  ــ ــاض ــ ــح ــ ي

اتحاد فنون القتال

اتحاد رفع األثقالاتحاد الكرة

نظــم االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم، مهرجــان 
االتحــاد اآلســيوي للبراعــم )مواليــد 2008 فمــا 
فــوق(، وذلــك يــوم الجمعــة الموافــق 14 يونيــو 
التابعــة  الخارجيــة  المالعــب  علــى  الجــاري 

لالتحاد، خالل الفترة المسائية.
وشــهد المهرجان مشاركة واسعة وكبيرة بلغت 
حوالــي أكثــر مــن 120 العبا مثلــوا 9 أندية هم: 
الشــرقي،  الرفــاع  الرفــاع،  المحــرق،  المنامــة، 

البسيتين، األهلي، البديع، الحالة والمالكية.
إدارة  مجلــس  عضــوا  المهرجــان  وحضــر 
االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم عــارف المناعي 

وعبدالرضا حقيقي.
وأقيــم المهرجان بنظام الــدوري من دور واحد، 
وســمح بمشــاركة الالعبيــن مــن مواليــد 1 يناير 
بصفــة  العبيــن   5 شــارك  إذ  فــوق،  فمــا   2008
أساســية، ويشــارك العــدد المتبقــي فــي المباراة 

ككل أيضا.
ولعبــت المباريــات لمدة 20 دقيقــة موزعة على 
شــوطين، بواقــع 10 دقائــق لــكل شــوط، بينهما 

راحة دقيقة واحدة فقط.

ويعتبــر مهرجــان االتحاد اآلســيوي للبراعم هو 
فعاليــة تقيمهــا االتحــادات األعضــاء باالتحــاد 
تحــت  ســنوي  بشــكل  القــدم  لكــرة  اآلســيوي 
إشــراف االتحــاد القــاري يــوم 15 مايــو مــن كل 
عــام، إال أن االتحــاد البحريني لكــرة القدم أّجل 
موعــد المهرجــان هــذا العــام؛ لتزامنــه مــع شــهر 

رمضان المبارك واالمتحانات المدرسية.
ويعــد المهرجــان اآلســيوي للبراعــم واحــدا مــن 
البحرينــي  االتحــاد  يحــرص  عــدة  مهرجانــات 
لكــرة القــدم علــى إقامتها باســتمرار، إذ ســيقام 

مهرجــان االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم خالل 
شــهر  يشــهد  أن  علــى  المقبــل،  ســبتمبر  شــهر 
ديسمبر إقامة مهرجان العيد الوطني الكتشاف 
المواهب، والذي سينظمه االتحاد للمرة الثانية، 
بالتزامــن مــع احتفاالت المملكــة بالعيد الوطني 

المجيد وعيد جلوس جاللة الملك.
ومهرجــان العيــد الوطنــي الكتشــاف المواهــب 
أقيم في نسخته األولى لمواليد 2006 و2007، 
بنــاء عليــه تشــكيل منتخــب األكاديميــة  وتــم 

)األشبال(.

فــي إطــار مشــاركة الحكم الدولي لرفع األثقال علــي عبدهللا في بطولة 
العالــم للناشــئين التــي أقيمــت أخيرا فــي الفترة من 1 حتى 8 من شــهر 
يونيــو الجــاري فــي فيجــي - ســوفا، أوضــح عبــدهللا أن البطولة ضمت 
40 حكما دوليا من الدرجة األولى لإلشــراف على هذه البطولة المؤهلة 
ألولومبياد طوكيو 2020، إذ تم توزيع الحكام على المواقع التحكيمية.
ومــن جهتــه أشــرف علــي عبــدهللا علــى موقــع المارشــال، إذ يعتبــر هذا 

الموقع من أهم النقاط في تحكيم رياضة رفع األثقال.
وتمكــن بعــض الرباعــون فــي هــذه البطولــة مــن تحقيــق أرقام قياســية 
عالميــة علــى مســتوى الشــباب والناشــئين. وفي هــذا اإلطار ذلك أشــاد 
رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالمســتوى التحكيمي للبطولة عموما 
وكذلــك بــروز مملكــة البحريــن علــى الســاحة العالميــة فــي رياضــة رفع 
األثقــال، إذ شــهدت البطولــة مشــاركة 42 دولة و280 العبــا من مختلف 
أنحــاء العالــم بغــرض جمع النقــاط للتأهيل، علًما أنه تم اســتحداث آلية 
ونظــام جديــد للتأهيــل يوجــب علــى الالعب المشــاركة فــي 6 بطوالت 
تأهيلية؛ من أجل جمع النقاط والخضوع لفحص المنشطات، وهي ثاني 
بطولــة يتــم االعتماد فيها على تقنيــة الفيديو عند تقديم االحتجاجات 
أو الشــكاوى مــن قبــل الالعــب أو المــدرب أو اإلداري، إذ يعتمــد االتحاد 
الدولــي علــى هــذه التقنيــة في الســنة األولــى ويعمل بها فــي البطوالت 
العالمية فقط، والبطولة األولى التي اســتخدمت فيها هذه التقنية هي 

البطولة العالمية للناشئين بالس فيغاس.

وأكد عبدهللا أنه اســتفاد كثيًرا من خالل مشــاركته حكما بالبطولة من 
استخدام هذه التقنية وكيفية العمل بها، مشيًرا إلى أن في هذه البطولة 

استفادت دولتان فقط تقدمتا باحتجاج من أصل 8 احتجاجات.
وقدم عبدهللا عبدهللا جزيل الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لرفع األثقال وعلى رأسهم رئيس االتحاد سلطان الغانم على 
نهجــه فــي تطوير رياضة رفع األثقال من النواحي اإلدارية والفنية وما 

وصلت إليه األثقال البحرينية من مستوى وصواًل للعالمية.
كمــا أشــار إلــى أنه ومن ضمن إســتراتيجية االتحاد التــي وضعها الغانم 
بأنه ســيتم ترشــيح بعض الحكام لتحكيم البطوالت اإلقليمية والعربية 

واآلسيوية بعد سلسلة من الدورات التي يقدمها االتحاد. 

علي عبدالله مشاركا ضمن الطاقم التحكيميصورة جماعية للمشاركين في المهرجان

و2009  2008 لمواليــد  وخصــص  أنديــة   9 علي عبداهلل يشرف على موقع المارشال بعالمية الناشئينمشــاركة 

إستراتيجية لتأهيل الحكام البحرينيين في رفع األثقال120 العًبا في المهرجان اآلسيوي للبراعم

غــادر فــي وقــت مبكــر من صباح أمس وفــد االتحاد البحريني للســيارات المكون من جواد درباس، علي فيني وعلي بشــكروي 
للعاصمــة السويســرية جنيــف؛ لحضــور االجتمــاع التنســيقي ألعضاء االتحــادات الوطنية؛ بغــرض توحيد البرنامــج التدريبي 

.)RTP( والمسجلة رسمًيا مركز تدريب إقليميا FIA لجميع االتحادات المنضوية تحت مظلة االتحاد الدولي للسيارات

كما ســتتم مناقشــة البرنامج من قبل كل من دول 
الـــ RTP إلــى برنامج مســتوفي لجميــع المتطلبات 
والشــروط، إذ ســيناقش ويســتعرض وفد االتحاد 
المواضيــع  مــن  العديــد  للســيارات  البحرينــي 
والمحــاور ومــن أبرزها: كيفيــة تنظيــم الفعاليات، 
الســيارات(،  رياضــة  )منظمــو  المارشــالز  مهــام 
مهــام  للفعاليــة،  واالســتعداد  المســبق  التنســيق 
مســؤولي الســباق )Chief Marshal(، مهــام فريــق 
مارشــالز  ومهــام   ،)Recovery Team( اإلخــالء 

.)Trackside Marshals( الحلبات
 )RTP( اإلقليمــي  التدريــب  مركــز  لجنــة  وكانــت 
قــد  للســيارات  البحرينــي  لالتحــاد  التابعــة 
اســتعرضت فــي مؤتمر االتحاد الدولي للســيارات 
)FIA(، الــذي عقــد فــي مدينة ســن ســيتي بجنوب 
مايــو  شــهر  أبريــل ومطلــع  شــهر  أواخــر  إفريقيــا 

الماضيين، الخدمات التي يقدمها اتحاد السيارات 
فــي مجــال تنظيــم مختلــف ســباقات الســيارات 
وإدارتها من جميع النواحي. وقدم أعضاء اللجنة 
عرًضــا خــالل اجتماعــات مؤتمــر االتحــاد الدولــي 
للســيارات عــن خدمات االتحــاد وإســتراتيجياته، 
وتنظيمــه لعدد من الســباقات الدوليــة واإلقليمية 
والعالميــة وفــي قمتها ســباقات الفورمــوال 1 ومن 
أبرزها ســباق الفورموال 1 بالهند، ســباق الفورموال 
1 بأذربيجــان وعــدد مــن الســباقات األخــرى، كمــا 
أن مملكــة البحريــن متمثلــة باالتحــاد البحرينــي 
للســيارات تعتبــر مركــز تدريــب إقليميــا معتمــدا 
لطــب رياضــة الســيارات ومركــز تدريــب إقليميــا 

لمنظمي ومحكمي رياضة السيارات.
التدريــب  مركــز  لجنــة  وواجبــات  مهــام  وتتركــز 
للســيارات  البحرينــي  لالتحــاد   )RTP( اإلقليمــي 

لمســؤولي  والتدريــب  الســالمة  معاييــر  بزيــادة 
رياضــة الســيارات فــي مملكــة البحريــن وجميــع 
الرياضيــة  االتحــادات  مــع  العمــل  العالــم،  أنحــاء 
برامــج  إلنشــاء  والصديقــة  الشــقيقة  للــدول 
تدريبية مســتدامة لرفع المعاييــر وتطوير رياضة 
وبرامــج  خطــط  ووضــع  بلدهــم،  فــي  الســيارات 
تدريبيــة لتطويــر مهــارات وتعليــم الســائقين فــي 
جميــع أنحــاء العالــم، والبحــث عن فــرص جديدة 
لتزويد االتحادات الرياضية بالخبرات للمسابقات 
البحريــن  مكانــة  وتعزيــز  والعالميــة،  اإلقليميــة 
فــي اســتضافة وتنظيــم وإدارة فعاليــات رياضــة 

السيارات الوطنية والعالمية.
اتحــاد  يقدمهــا  التــي  الخدمــات  هــذه  أن  كمــا 
الســيارات والــدور الكبيــر فــي تنظيــم الســباقات 
الدوليــة واإلقليميــة والعالمية خــارج المملكة إنما 

تســاهم فــي الترويــج لهــا فــي المجــال الرياضــي 
فرصــة  وتعــد  المســتمرة،  الريــادة  فــي  وتجعلهــا 
إلظهــار مــا تتمتــع بــه البحريــن ومــا تمتلكــه مــن 
كفــاءات وطنية وتعكس ثقة المنظمات الرياضية 
علــى  وأبنائهــا  المملكــة  بقــدرة  القاريــة والدوليــة 
إنجــاح مختلــف األنشــطة والفعاليــات والبطوالت 

الرياضية ليســت فقط على أرضها، بل أينما كانت 
فــي مختلــف بقــاع العالــم، وفرصة أيًضــا للترويج 
لمملكــة البحريــن، ما يســاهم في ترويج الســياحة 
بمختلــف  الخارجيــة  االســتثمارات  وجــذب  لهــا 
والمشــرقة  الحضاريــة  الصــورة  وإبــراز  أشــكالها 
عــن المملكــة خصوصــا الجانــب الرياضــي، ووضع 

المملكــة فــي مركز االهتمــام العالمي خصوًصا بعد 
النجاحــات الباهــرة في تنظيم مختلف الســباقات 
العالميــة، مــا يعكــس قــدرة أبنائهــا وشــبابها، األمر 
المنجــزات  عــن  واضحــة  فكــرة  يعطــي  الــذي 
الحضاريــة والتنمويــة التــي تعيشــها البحرين في 

العهد الزاهر وما وصلت إليه من تطور ونماء.

اتحاد السيارات

”RTP“ اتحاد السيارات يشارك باجتماع برنامج

علي بشكرويجواد درباس علي فيني

“بحرين ون” يتصدر بطولة العالم “NHRA” للسيارات
هيرتالند حلبة  عــلــى  ــرة  ــاش ــع ال الــجــولــة  ــاق  ســب ــي  ف جــاكــســون  فـــوز 

تصدر فريق “بحرين ون” منافسات بطولة العالم NHRA للسيارات فئة برومود لموسم 
2019 بعد فوز متسابق الفريق ستيفي جاكسون في سباق الجولة العاشرة ون البطولة 
على حلبة هيرتالند في مدينة توبيكا بوالية كنساس في الواليات المتحدة األميركية.

مــن  النهائيــة  الجولــة  فــي  جاكســون  وتفــوق 
الســباق بعــد تحقيقــه زمــن وقــدره 5.747 ثانية 
وبســرعة 251.72 ميــل فــي الســاعة، فيما حقق 
منافســه صاحــب المركــز الثانــي كلينــت ســتار 
فيلــدز زمن 5.933 ثانية وبســرعة 251.58 ميل 

في الساعة.
وبهــذا االنتصــار رفع ســتيفي جاكســون رصيده 
المركــز األول علــى ســلم  فــي  530 نقطــة  إلــى 
الترتيــب العــام، فيما جاء زميليه ريكي ســميث 
فــي المركــز التاســع بمجمــوع 233 نقطــة وخالد 
البلوشي في المركز العاشر بمجموع 221 نقطة.
ويعتبــر هــذا االنتصــار هــو الثالــث علــى التوالي 
للفريــق علــى حلبــة هيرتالند في مدينــة توبيكا 
منذ مشــاركة “بحريــن ون” على هذه الحلبة في 

العامين الماضيين والعام الحالي.

وســوف تقــام الجولــة الحادية عشــرة في حلبة 
مدينــة بريســتول بواليــة تينيســي األميركيــة، 
وســط منافســة كبيــرة لســائقي الفــرق مــن أمهر 
الســائقين حــول العالــم فــي منافســات البطولــة 
التــي تقام جميع جوالتها في الواليات المتحدة 

األميركية.
ومن جانبه أكد الســائق ســتيفي جاكســون على 
أهميــة اإلنجاز الذي حققه فريق بحرين ون في 
هــذا الســباق وجعلــه في صــدارة الترتيــب العام 
للبطولــة، مشــيدا بالجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا 

أعضاء الفريق؛ من أجل تحقيق هذا االنتصار.
وأشــار جاكســون أن التحديــات والمنافســة مــا 
زالــت متواصلــة فــي الجــوالت األربعــة عشــرة 
المقبلــة، مؤكــدا ســعيهم نحــو مواصلــة التقــدم 

وتحقيق االنتصارات؛ من أجل الظفر باللقب.
ستيفي جاكسون
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اختتمت مســاء أمــس األول مباريات 
دورة  لمباريــات  األولــى  الجولــة 
الشــباب  لفئــة  الهملــة  شــباب  مركــز 
وســط حضــور جماهيري مــن أعضاء 
المركــز وأبنــاء القرية اســتمتعوا فيها 
القريــة  العبــي  مــن  جميلــة  بلمســات 
الــذي طغــى علــى  الكبيــر  والحمــاس 
منافســات بطولــة الشــباب، إذ تعــادل 
فريقا هابي وصيف النســخة الســابقة 
بقيــادة المخضــرم ســيد عــادل عطية 
وســفريات القصيبي “أ” بطل النســخة 
الســابقة بقيــادة القائــد حســن مهــدي 
واعتبرهــا  لهــدف  هــدف  بنتيجــة 
جمهــور المباراة عادلة؛ نظرا لتســاوي 

المبــاراة  خــالل  الفريقيــن  كفتــي 
وتبادلهمــا اللعــب وإضاعــة الكثير من 
الفرص المحققة أمام مرمى الخصم.

وســيلتقي مســاء األحد األيام بقيادة 
الوطــن  فريــق  مــع  شــبر  سيدحســن 
بقيــادة ســلمان عبــدهللا مكــي، فيمــا 
يلتقي البالد بقيادة عبدهللا خليل مع 
فريــق ســفريات القصيبــي “أ” بقيــادة 
القائــد حســن مهــدي ضمــن مباريــات 
لــدورة مركــز شــباب  الجولــة الثانيــة 
صــرح   .2019 الشــباب  لفئــة  الهملــة 
بذلــك أميــن الســر ورئيــس العالقــات 

العامة بالمركز إبراهيم عبدهللا.

تعادل هابي وسفريات القصيبي بدورة الهملة



بلغت هولندا الدور ثمن النهائي من كأس العالم في كرة القدم للسيدات 
المقامــة حاليــا فــي فرنســا، بفوزهــا علــى الكاميــرون 1-3 الســبت فــي 

فالنسيان ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

موقتــا  هولنــدا  وتصــدرت 
المجموعة الخامسة بست نقاط 
بعــد فوزها األول على نيوزيلندا 
0-1، فيمــا تقــام المبــاراة الثانية 
ضمــن الجولــة الثانيــة بيــن كندا 
)3 نقــاط( ونيوزيلنــدا فــي وقت 

الحق في غرونوبل.
افتتحــت  بطيئــة،  بدايــة  وبعــد 
عــن  التســجيل  أوروبــا  بطلــة 
 ،)41( مييديمــا  فيفيــان  طريــق 
لكــن الكاميــرون عادلت بســرعة 
بعــد خطــأ بالخروج من حارســة 
هولندا استغلته على أكمل وجه 

غابريال أونغويني )43(.

بكــرت  الثانــي،  الشــوط  وفــي 
عبــر  التقــدم  باســتعادة  هولنــدا 
دومينيــك بلــودوورث بعــد خطأ 
تضيــف  أن  قبــل   ،)48( دفاعــي 
مهاجمــة  عامــا(،   22( مييديمــا 
أرسنال اإلنجليزي حاليا وبايرن 
ميونيــخ األلمانــي ســابقا، هدفها 
الثاني بتسديدة قوية من داخل 
المواجهــة  وتحســم  المنطقــة 

.)85(
الملعــب  مدرجــات  وغصــت 
بجماهير هولندية كبيرة ناهزت 
15 ألف متفرج بألوانها البرتقالية 

بلودوورث تسجل الهدف الثاني لهولندا مقابل أقلية كاميرونية.

هولندا تبلغ ُثمن نهائي مونديال السيدات
وكاالت

وكاالتوكاالت

قرر ماركو جامباولو االنفصال عن ســمبدوريا الذي دربه منذ العام 2016؛ 
مــن أجل توقيع عقد مع ميالن لإلشــراف عليــه لمدة عامين خلفا لجينارو 

غاتوسو، بحسب ما أفادت الجمعة وسائل اإلعالم اإليطالية.
وســيكون المــدرب البالــغ مــن العمر 51 عامــا جزءا من حملــة التغيير التي 
يجريهــا النــادي اللومبــاردي، والتي أســفرت حتى اآلن عــن رحيل غاتوزو 
والمديــر الرياضــي البرازيلــي ليونــاردو، وترقية مدافعه األســطوري باولو 
مالدينــي إلــى منصب المدير الفني وعودة نجم وســطه الســابق الكرواتي 

زفونيمير بوبان لتولي مسؤولية مدير الكرة.
وبعــد أن ســمح لــه رئيــس ســمبدوريا ماســيمو فيريرو بفســخ العقــد الذي 
يربطه بالنادي حتى 2020، سينضم جامباولو إلى ميالن بعقد لعامين مع 
خيــار التمديــد لعــام ثالث، ضمن خطة إعادة بناء الفريق مع االعتماد على 
عنصر الشــباب عوضا عن اإلنفاق لضم نجوم كبار، في ظل األزمة المالية 

الكبيرة التي يعاني بطل دوري أبطال أوروبا 7 مرات.
ونقل موقع ســمبدوريا عن جامباولو قوله “أريد أن أشــكر الرئيس فيريرو 
وسمبدوريا على هذه المواسم الثالثة الرائعة. أريد أن أشكر جميع الناس 
في سمبدوريا الذين عملت معهم خالل الفترة التي أمضيتها في النادي”.

ورغم أعوامه الـ51، سيكون ميالن التجربة التدريبية العاشرة لجامباولو 
)دون حســبان بدايتــه كمســاعد مــدرب فــي 3 فــرق( الذي بدأ مشــواره مع 
أســكولي بالعــام 2004 ثــم تنقــل بيــن كالياري وســيينا وكاتانيا وتشــيزينا 
وبريشــيا وكريمونيــزي وإمبولــي، وصوال إلى ســمبدوريا بالعــام 2016، إذ 
حل معه عاشــرا في أول موســمين ثم تاسعا الموسم المنصرم، فيما خرج 

الفريق من ثمن نهائي الكأس في المواسم الثالثة معه.
ورغــم إنهائه الموســم المنصرم من الــدوري اإليطالي في المركز الخامس، 
لــم يحســم ميــالن حتــى اآلن مشــاركته فــي مســابقة الــدوري األوروبــي 
“يوروبا ليغ” الموسم المقبل، بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وقــرر االتحــاد األوروبــي فــي أوائــل الشــهر الحالــي أن يوقــف اإلجراءات 
المتخــذة ضــد ميالن حتى يحســم األمر باالســتئناف المقــدم إلى محكمة 
التحكيــم الرياضــي )كاس(. وأوضــح االتحــاد األوروبي في بيان “ســيبقى 
وقــف اإلجــراءات ســاري المفعــول حتــى يتخــذ قــرار باالســتئناف المقدم 
إلــى كاس”. وكان ميــالن الــذي أحــرج في أبريل؛ بســبب عــدم قدرته على 
احتــرام الشــروط الماليــة لالتحــاد األوروبــي للســنوات الثــالث األخيــرة، 
مهــددا باالســتبعاد مــن مســابقة الــدوري األوروبــي )يوروبــا ليــغ( فــي أول 

موسم يتأهل إليها.

اقترب نابولي اإليطالي من حسم صفقة 
انتقــال نجم دفاع فريق روما كوســتاس 
الُمنافســة  مــن  رغــم  علــى  مانــوالس، 
الشرســة علــى ضــم الالعــب مــن جانــب 
االنتقــاالت  فتــرة  خــالل  ميــالن  نــادي 

الصيفية الجارية حالًيا.
وأصبــح في حكم المؤكــد رحيل الالعب 
الدولــي اليوناني صاحــب الـ 28 عاًما عن 
النــادي العاصمــي بعدمــا أبــدى رغبــة في 

خوض مغامرة جديدة.
أن  الســبت،  إيطاليــة  صحيفــة  وذكــرت 
نابولي بات قريًبا جًدا من الحصول على 
توقيــع مانــوالس بعدما قطع شــوًطا في 
علــى  وناديــه،  الالعــب  مــع  المفاوضــات 
رغم من وجود ُمنافســة قوية من جانب 

ناديي ميالن ويوفنتوس.
وأشــارت التقارير، إلــى أن نابولي يرغب 
فــي مانــوالس بعدما تأكد عــودة الالعب 
اإلســباني راؤول ألبيــول إلــى الليغــا، إذ 
اقتــرب مــن االنتقــال إلــى صفــوف فريق 
فياريال قبل انطالق ُمنافســات الموســم 

الجديد.
ومن المتوقع أن يستخدم نابولي الشرط 
الجزائري في عقد مانوالس والذي يصل 
إلــى 36 مليــون يــورو؛ مــن أجــل التوقيع 

معه هذا الصيف.
ويأمل المدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي 
المديــر الفنــي لفريــق الجنــوب اإليطالــي 
حســم الصفقــة بأســرع وقــت ممكــن، إذ 

يراه الالعب سوف ُيشكل ثنائيا رائعا مع 
النجم الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي.
يذكــر أن كوســتاس مانــوالس قــد انتقل 
 2014 العــام  إلــى صفــوف رومــا صيــف 
قادًمــا مــن صفــوف فريــق أوليمبياكوس 
اليونانــي، ومنذ ذلك التاريخ أصبح العًبا 
العاصمــة  فريــق  تشــكيلة  فــي  أساســًيا 

اإليطالية.

المدرب اإليطالي ماركو جامباولو

كوستاس مانوالس

ميالن ونابولي يفاوضان “قاهر برشلونة”التمهيد لتدريب ميالن

واجه ريال مدريد أزمة كبيرة في هذا الموســم بعد فشــله في مختلف المسابقات، 
فقــد احتــل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري اإلســباني وخرج بشــكل مهين 
أمــام أياكــس الهولنــدي في دوري أبطال أوروبا، لذا كان على الفريق دخول ســوق 
االنتقــاالت بشــكل قــوي. ويعتبــر كيليــان مبابــي أحــد أبــرز األســماء التــي أصبحت 
مطلًبا مهًما لكبار الفرق األوروبية وفي هذا التقرير نســتعرض 5 أســباب قد تجعله 

الصفقة المقبلة في صفوف النادي الملكي.

رغبة الرحيل

فــي  رغبتــه  إلــى  مبابــي  كيليــان  أشــار 
ســان  باريــس  صفــوف  عــن  الرحيــل 
جيرمان بشكل غير مباشر عند تصريحه 
تجربــة  لخــوض  اســتعداد  علــى  بأنــه 
إمكانــات  ومــع  مســيرته  فــي  جديــدة 
الالعــب الكبيــرة ســتكون خطــوة ضمــه 
ليســت بالصعبة أمام فريــق ريال مدريد 
فــي محاولــة الســتغالل هــذه الظــروف 

الظفــر  يمكنــه  قــوي  عــرض  وتقديــم 
بخدمات النجم الشاب.

وجود زيدان
زيــدان علــى  الديــن  زيــن  يعتبــر وجــود 
إدارة ريــال مدريــد الفنيــة عامــالً مهًمــا 
قدراتــه  أثبــت  فقــد  النجــوم،  لجــذب 
التدريبيــة مــن خــالل تتويجــه ببطولــة 
مواســم   3 فــي  أوروبــا  أبطــال  دوري 
متتاليــة إلــى جانــب نجوميتــه الســابقة، 
وأنــه أحد أهم األســاطير في كــرة القدم 

العالمية، إذ كان سبًبا مهًما في ضم إدين 

إلــى الفريــق وربمــا يتكــرر ذات  هــازارد 

األمــر مــع كيليــان مبابــي، وبــكل تأكيــد 

يجــب أن يســتغل الميرينغــي هــذا األمــر 

من أجل ضم أحد أبرز المواهب.

تأمين مستقبل الفريق

نجــح كيليــان مبابــي فــي تقديــم نفســه 
الســاحة  فــي  المواهــب  أقــوى  كأحــد 
العالميــة فــي الوقت الحالــي بعد التطور 
الكبيــر، إذ كان ذو الـــ 20 ربيعــا أحــد أهم 

عناصــر تتويــج منتخــب فرنســا ببطولــة 
كأس العالــم فــي 2018 إلى جانب تميزه 
مــع باريــس ســان جيرمــان فهــو متصدر 
فــي  الفرنســي  الــدوري  هدافــي  قائمــة 
هدًفــا،   33 بتســجيله  األخيــر  الموســم 
ويناســب ذلــك األمــر تفكيــر فلورنتينــو 
بيريــز ورغبته في ضم المواهب الشــاب 
األمــر الــذي بــدا جلًيــا فــي هــذا الســوق 

وضمه للكثير من المواهب الشابة.

حسم الصفقات

الكثيــر  فــي حســم  مدريــد  ريــال  نجــح 
مــن الصفقــات فــي وقــت مبكر جــًدا في 
أمــام  فهــو  وبالتالــي  االنتقــاالت،  ســوق 
للكثيــر  التعاقــدات  مــن  واضحــة  خطــة 
مــن النجــوم، فقــد ضــم المدافــع إيديــر 
لــوكا  المهاجــم  مــع  تعاقــد  ثــم  ميليتــاو 
يوفيتــش وبعدهــا كانــت الصفقــة األكبر 
حتــى اآلن بضــم البلجيكــي إدين هازارد 

وتاله الفرنســي فيرالند ميندي وبالتالي 
وجــود متســع مــن الوقــت أمــام الفريــق 
ســيكون مفيــًدا له؛ من أجــل التريث في 
هــذه الصفقــة ومحاولــة إبرامها بالشــكل 

األنسب دون أي اندفاع.

رحيل بيل المحتمل
أصبح غاريث بيل خارج حســابات ريال 
مدريــد في الموســم المقبــل، إذ ظهر هذا 
زيــن  تعامــل  خــالل  مــن  واضًحــا  األمــر 
الديــن زيدان مع النجم الويلزي. وتشــير 
التقاريــر إلــى رغبــة الالعــب فــي البقــاء 
حتــى نهايــة العقــد ولكــن في كــرة القدم 
ســيكون مضــًرا جــًدا لالعــب ومســيرته 
فمــن الصعــب علــى أي العــب الموافقــة 
على البقاء دون المشاركة بشكل مستمر 
وعلــى المــدى الطويــل تنخفــض قيمتــه 
الســوقية ويقل عــدد راغبيه وبالتالي لن 
يكــون أمــام صاحب الـــ 29 عاًما حل آخر 

سوى الرحيل بهدوء.

وكاالت

5 أسباب تجعل مبابي صفقة ريال مدريد المقبلة

كيليان مبابي

بداية جيدة للبرازيل في كوبا أميركا
حققــت البرازيــل فــوًزا منتظــرا علــى بوليفيــا الســبت ضمــن 
مباريــات المجموعــة األولــى في افتتــاح كوبا أميــركا 2019 
فــي ســاو باولــو أمــام 67 ألــف مشــاهد احتشــدوا في اســتاد 

مورومبي.
وســجل فيليبــي كوتينيــو هدفيــن فــي الدقيقتيــن 50 مــن 
ركلــة جــزاء و53 مــن كــرة رأســية، والبديــل ايفرتــون فــي 
الدقيقة 85 من تســديدة رائعة بعد فاصل مراوغة ومجهود 
فــردي مســجال أول هــدف دولــي له فــي 7 مشــاركات. وهذا 
الفــوز التاســع للبرازيــل علــى بوليفيــا في كوبا أميــركا مقابل 

خسارتين.
وبعد أن عانت البرازيل في الشوط األول أمام دفاع بوليفي 
متكتل، ضرب رفاق الغائب بســبب اإلصابة نيمار، مبكًرا في 
الشــوط الثانــي؛ ليحقــق السيليســاو انتصــاًرا متوقعــا بــأداء 

قابل للتطور كثيًرا.
وجاءت تشكيلة البرازيل كما كان متوقًعا باستثناء االعتماد 
على فيرمينو في خط الهجوم عوًضا عن غابرييل جيسوس 
الــذي دخــل احتياطًيا في الشــوط الثاني، فيمــا عوض نيمار 

العب أياكس أمستردام دافيد نيريس.
وبــرز في البرازيل على نحو واضح البديل المهاري ايفرتون 
الــذي لعــب 10 دقائــق غّيــر خاللهــا وجــه الفريــق هجوميــا 

الــذي  إلــى جانــب جيســوس  بســرعته ونشــاطه وحيويتــه 
بدوره كان أكثر حيوية من فيرمينو.

وتنتقــل  وفنزويــال.  البيــرو  منتخبــي  المجموعــة  وتضــم 

البرازيل إلى ريو دي جانيرو لمواصلة المشــوار في ماراكانا، 
حيــث تواجه فنزويال فــي 19 يونيو، فيما تلعب بوليفيا في 

الجولة الثانية مع بيرو في اليوم ذاته.

فرحة العبي البرازيل بأحد األهداف

وكاالت
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وكاالت

من المقرر أن يصبح المدرب اإليطالي ماوريســيو ســاري هو المدرب الجديد 
ليوفنتــوس، وعليــه فــإن الكثير من التغييرات في تشــكيلة الفريق بالنظر إلى 
أسلوب المدرب التي تعتمد على االستحواذ عكس سلفه ماسيلمليانو أليغري.

تؤكد تقارير إيطالية أن صاحب الـ60 
عاما يرغب في التوقيع مع الفرنســي 
بــول بوغبــا العب مانشســتر يونايتد، 
ســافيتش  ملينكوفيتــش  وســيرجي 
والفرنســي  التســيو،  وســط  نجــم 
أدريــان رابيــو الــذي انتهــى عقــده مع 

باريس سان جيرمان.
علــى  بالقــدرة  الثالثــي  هــذا  يمتــاز 
الضغــط،  تحــت  بالكــرة  االحتفــاظ 
وبالكثيــر مــن المهــارة والجــودة على 
العكــس مــن بليــز ماتويــدي وإيمــري 

تشان وســامي خضيرة الالعبين 
الحالييــن للســيدة العجــوز فــي 
خط الوسط. وإضافة إلى ذلك، 

يحب مــدرب نابولي الســابق 
إيــكاردي  مــاورو 

مهاجــم إنتــر ميالنــو 

الــذي لن تكون لــه أهمية مع أنطونيو 
كونتي مدرب النيراتزوري الجديد.

أما في الدفاع فيأمل ســاري أن يبرم 
ماركينــوس  همــا:  صفقتيــن  يوفــي 
العب منتخب البرازيل وباريس سان 
جيرمــان، ومارســيلو الظهيــر الخبيــر 
الوصــول  ومــع  مدريــد.  ريــال  مــن 
المتوقــع لهــؤالء الالعبيــن فســيكون 
مثيــرا معرفــة مصيــر آخريــن، مثــل: 
باولــو ديبــاال، وماريــو ماندزوكيتش، 
ودوغــالس كوســتا، الذي يبدو 
شــك،  محــل  اســتمرارهم 
الظهيــر  أن  إلــى  إضافــة 
البرتغالي جواو كانســيلو 
االنضمــام  مــن  قريــب 
مانشســتر  إلــى 

سيتي.

عين ساري تجّمل يوفنتوس



ذكــرت رئيســة جمعيــة حمايــة الحيــوان والبيئة الشــيخة مــروة بنــت عبدالرحمــن آل خليفة، أن 
برنامج حملة إخصاء الكالب الضالة، الذي انطلق يوم 7 يونيو الجاري واســتمر لمدة أســبوعين 
متتالييــن، حقــق نجاحا واســعا في كل األهــداف التي انطلقت الجمعية مــن أجلها، مبينة أنه تم 

إخصاء 200 كلب لحد اآلن.

وأشارت الشيخة مروة بنت عبدالرحمن إلى أن 
الجمعية تلقت العديد من االتصاالت من الدول 
الخليجية الشــقيقة ومنها دولة الكويت وبعض 
المنظمــات العاملــة في هذا الجانب الستنســاخ 
التجربــة البحرينيــة الفريــدة وغيــر المســبوقة 
والمنطقــة،  والخليــج  البحريــن  مســتوى  علــى 
كما تلقت إشــادات واســعة من منظمات عالمية 
تابعــت الحملــة التــي كان لهــا أصــداء عالميــة 
وصلــت  الــذي  والرقــي  التطــور  بنشــر  واســعة 
إليــه القوانيــن والتشــريعات المحلية في مجال 
رعايــة واالهتمــام بالحيــوان، وهــو مــا عكســته 

الحملة عالميا.

متطوعون بحرينيون
عبدالرحمــن  بنــت  مــروة  الشــيخة  وأوضحــت 
أن الحملــة، التــي تعــد الثانيــة للجمعية، أشــرف 
عليهــا فريــق طبــي محلــي وعالمــي يتكــون من 
12 طبيًبــا متطوًعــا، ويضم حاليا العشــرات من 
المتطوعيــن  البحرينييــن  البيطرييــن  األطبــاء 
والممرضيــن العامليــن فــي هــذا الجانــب، إلــى 
جانــب عــدد من طــاب الطب يمثلــون مختلف 
جامعــات الطب فــي البحريــن والمنطقة، وعدد 
مــن المقيميــن بالبحريــن من مختلــف الجاليات 
إلــى جنــب  العربيــة واألجنبيــة، يعملــون جنبــا 
لخدمــة المجتمــع فــي شــراكة مجتمعيــة فاعلة 

وإيجابية نادرة الحدوث.

الشكر لجميع المشاركين
لــكل  شــكرها  عــن  الجمعيــة  رئيســة  وأعربــت 
المشــاركين والحضــور مــن أجــل دعــم الحملــة 
وصــدى  نجاحــا  تحقــق  أن  اســتطاعت  التــي 
جهــود  بفضــل  والمنطقــة؛  بالبحريــن  واســعا 
الجميــع، مقدمــة شــكرها لمكتــب النائــب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء الداعــم األول للحملة، 
واألشــغال  والرياضــة،  الشــباب  ولوزيــري 
واأللمانــي  األميركــي  وللســفيرين  والبلديــات، 
وألعضــاء مجلس النواب، ولــكل الفريق الطبي 
فــي كل  الحملــة  رافقــوا  الذيــن  والمتطوعيــن، 

خطوات نجاحها.

ورش تدريبية
وذكــرت رئيــس الجمعية أن الحملــة التي تفخر 
البحريــن  مســتوى  علــى  بإقامتهــا  الجمعيــة 
والمنطقــة نظمــت ورشــا عــدة لتدريــب وتعليم 
األطبــاء البيطرييــن البحرينييــن، قدمهــا الوفد 
مــن  لاســتفادة  كورنيــل؛  جامعــة  مــن  الزائــر 
خبراتهــم العلميــة والعمليــة فــي هــذا المجــال. 
وقالــت “فتحــت الجمعيــة بــاب التطــوع لجميع 
الراغبيــن  البحرينييــن  البيطرييــن  األطبــاء 
فــي االنضمــام للحملــة؛ لاســتفادة مــن الــورش 
التدريبية التي نظمها الفريق الزائر، والذي ضم 
12 طبيبــا متخصصــا مــن جامعــة كورنيل ومن 
الهــدف حققتــه  العالــم، وهــذا  أنحــاء  مختلــف 
الجمعيــة بتوفيــر التدريــب الطبــي المتخصص 
ولم يقتصر هدفها على عملية اإلخصاء فقط”.

الجمعية بال مقر
وأوضحــت الشــيخة مــروة أن “الجمعيــة التــي 
وضعــت علــى مســؤوليتها وعاتقهــا القيام بهذه 
الحمات خدمة للمجتمع، تواجه مشــكلة كبيرة 
لانطاق والعمل بشكل مهني؛ ألنها تعمل حتى 

التطوعيــة  الحمــات  وتواصــل  مقــر،  بــا  اآلن 
التــي تقيمهــا في هــذا المجال بســواعد األطباء 
البحرينييــن والفرق الطبيــة العالمية، من خال 
خيمــة اتخذتهــا مقــرا لهــا بالوقــت الحالــي، وال 
بالحمــات  عملنــا  فــي  سنســتمر  كيــف  نعــرف 
والحكومــة  الملــك  جالــة  مناشــدة  المقبلــة”، 
للجمعيــة  مقــر  توفيــر  علــى  العمــل  الرشــيدة، 
بصــورة عاجلة، مؤكــدة ثقتها العالية بالحكومة 
التــي تتابــع عــن كثــب كل الحــراك المجتمعــي، 
مبينة أن الجمعية أنشت من أجل حماية أرواح 
والحيوانــات  الــكاب  مــن  النــاس  وممتلــكات 
الســائبة، بعــد أن زادت وكثــرت الشــكاوى مــن 
المواطنيــن والمقيميــن مــن تعرضهــم لحــوادث 

بسببها.

زيارة وزيَري األشغال والشباب
قــد  بنــت عبدالرحمــن  مــروة  الشــيخة  وكانــت 
استقبلت في الخيمة التي اتخذتها مقرا مؤقتا 
للحملة كا من وزير األشغال وشؤون البلديات 
ووزيــر  خلــف،  عصــام  العمرانــي  والتخطيــط 
شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد، ووكيل 
األشــغال  بــوزارة  البحريــة  والثــروة  الزراعــة 
وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني الشــيخ 
محمــد بن أحمد آل خليفــة، حيث قاموا بجولة 
مــع الشــيخة مــروة والفريــق التطوعــي تفقدوا 
الــكاب  خالهــا مقــر وبرنامــج حملــة إخصــاء 
عليــه  تشــرف  والــذي  البحريــن  فــي  الضالــة 
الجمعيــة، بحضــور النــواب محمــود البحرانــي، 
مــن  وعــدد  الجــودر،  وصــاح  كمــال،  سوســن 
األكاديميين من جامعة البحرين والمتطوعين.

ومــن جهتــه، أعــرب الوزيــر خلــف عــن ســعادته 
المجتمعيــة  للشــراكة  تفعيــل  مــن  شــاهده  لمــا 
الــذي تعمــل عليها الجمعية ما بين القطاع العام 
والخــاص الحتواء ظاهــرة الحيوانات والكاب 
الضالة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة المجتمعية 

تساعد الحكومة على احتواء هذه الظاهرة.

4 فرق للصيد
وقــال خلــف فــي تصريــح لـ “البــاد” إن الــوزارة 
بنــاء  الضالــة،  للــكاب  الصطيــاد  خطــة  لديهــا 
المواطنيــن  التــي تتلقاهــا مــن  الباغــات  علــى 
والمقيميــن مــن جميــع أنحاء المملكــة، موضحا 
أنــه تم تخصيص 4 فــرق لصيد الكاب، مضيفا 
“لدينا عيــادة بيطرية وأطباء بيطريون تابعون 
إلدارة الثــروة الحيوانيــة، مهمتهم إخصاء هذه 
الكاب ومنع تكاثرها؛ ســعيا لنشــر األمن والحد 
من ظاهرة هجوم هذه الحيوانات السائبة التي 

قد تكون خطيرة على األهالي واألطفال”.

أول مأوى للكالب

وأعلــن الوزير عن انطاق أحد مشــاريع الوزارة 
فــي هــذا الجانــب، مشــيرا إلــى أنــه األول مــن 
نوعــه علــى مســتوى البحريــن والمنطقــة، الذي 
جــاء بتوجيهــات وحظي بدعــم الحكومة، وهو 
إنشــاء أول مــأوى )ملجــأ( للــكاب الســائبة فــي 
منطقــة المعامير وبعيدا عن المناطق الســكنية، 
موضحــا أنــه مجهــز بتقنيــات حديثــة، إذ يتــم 
اصطيــاد الــكاب وإتمام عمليــة اإلخصاء، ومن 
المتوقع أن يبدأ العمل على هذا المشروع خال 
األيــام المقبلــة، وسيســتغرق العمــل وإنجــازه 6 
أشــهر، وتــم ترصــد ميزانيــة المشــروع مــن قبل 

الحكومة.

10 آالف كلب
ومــن جانبــه، قال مديــر إدارة الرقابــة والصحة 
وجــود  “أحصينــا  يوســف  إبراهيــم  الحيوانيــة 
10 آالف كلــب ضــال تقريبــا، منهــا جــزء ســائب 
ومنهــا مــا تحتضنــه عائــات، وإن كانــت هنــاك 

أرقــام تقــول إن عددهــا يصل إلــى 30 ألف كلب 
ســائب”، مبينــا أن هنــاك خطــة الحتــواء هــذه 
المشــكلة؛ لما يعانيه المواطنون والمقيمون من 
أذى من هذه الكاب الســائبة خصوصا الشرسة 
منها، مشــيرا إلى أن هناك خطة من خال لجنة 
تــم تشــكيلها بــوزارة الصحــة للتقليــل مــن هذه 
األعــداد مــن خــال برنامــج اإلخصــاء، وكذلــك 
مشــروع الملجــأ بمواصفــات عالميــة ويتــم فيه 
أيضــا عــاج الحيوانــات األليفــة، مبينــا أن فرق 
الــوزارة تقــوم باصطياد من 6 - 10 كاب يوميا 
من خال الباغات التي تتلقاها من المواطنين 

والمقيمين.

شكرا لجهود الشيخة مروة
بالجهــود  المؤيــد  أشــاد  جهتــه،  ومــن 
مــروة  الشــيخة  بهــا  تقــوم  التــي  الكبيــرة 
بنــت عبدالرحمــن آل خليفــة فــي تحجيم 
مشــكلة الكاب الضالة والحد منها، والتي 

لهــا تأثير مباشــر علــى إصحــاح البيئة في 
البحريــن، وبما يحافــظ على حياة الكاب 
والرفق بها، مشيدا بجهود كل المتطوعين 
والفــرق الطبية واإلعام وتعاونهم المثمر 

إلنجاح هذا البرنامج.
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وأكــد 
الشــباب  بــه  يقــوم  الــذي  الــدور  أهميــة 
البحرينــي المتطــوع واألجنبــي واألطبــاء 
واإلداريين العاملين في المشروع وبذلهم 
جهــودا كبيــرة ومتميــزة لتحقيــق أهــداف 
الحملة، مشــيرا إلى أن الشــباب البحريني 
دائمــا ما يحرص علــى التطوع في العديد 
مــن الفعاليــات التــي تقــام بالمملكــة، وهو 
األمــر الــذي يجعــل مــن الشــاب البحريني 
عنصــرا مهما فــي إدارة وتنظيم الفعاليات 

المختلفة.
للشــيخة  تمنياتــه  عــن  المؤيــد  وأعــرب 
مــروة بنت عبدالرحمــن آل خليفة وجميع 

العامليــن فــي البرنامج التوفيــق والنجاح 
مقــدرا عاليــا الجهــود التي يبذلهــا الجميع 
وعملهــم المتكاتف وبــروح الفريق الواحد 

من أجل إنجاح البرنامج.

جهود متواصلة

وتواصــل رئيســة جمعيــة حمايــة الحيوان 
والبيئــة الشــيخة مــروة بنــت عبدالرحمــن 
اليوميــة  وجهودهــا  عملهــا  خليفــة،  آل 
بمتابعــة جميــع مراحــل العمل، من اســتام 
الــكاب إلــى إجــراء الجراحــات، وخــروج 
الطــاب بعــد ذلــك، وتســتقبل ممثليــن من 
الجمعيات والهيئات الحكومية، مؤكدة أن 
عملهــا يندرج بالحفاظ علــى البيئة والرفق 
بالحيــوان، ولكن يبقى هدفها األول خدمة 
البحرين الغالية من مشكلة أصبحت تؤرق 

المواطنين والمقيمين على حد سواء.

خلف لـ “^”: إنجاز أول ملجأ للكالب خالل 6 أشهر 
ــا ــف أل  30 ــن  ــ ع تـــتـــحـــدث  وأرقــــــــام  ضــــــــال...  كـــلـــب  آالف   10 ــاء  ــ ــص ــ إح

20local@albiladpress.com
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بدور المالكي من الرفاع

الشيخة مروة لـ 
“البالد”: الجمعية 
تعمل في خيمة 

ا اتخذتها مقّرً



ــروع ــش ــم ــال ــة عـــامـــل أســـــاس ب ــي ــاب ــح ــس ــة ال ــب ــوس ــح ــال ــات ب ــوم ــل ــع ــم ــن ال ــزي ــخ ت
انطالق المناعي 

للتسهيالت التكنولوجية 

فــي تخصــص  الجامعيــة  شــهادتي 
فــي  ســندي  تعتبــر  األعمــال  إدارة 
الحيــاة، أمــا هوايتــي التــي انطلــق 
منهــا مشــروعي فهــي التكنولوجيا. 
فــي  لــي  بالنســبة  العمــل  واعتبــر 
التكنولوجيا متعة. تأسســت شــركة 
المناعــي للتســهيالت التكنولوجيــة 
العمــل  وبــدأت   ،2014 العــام  فــي 
بتقديــم االستشــارات الطبيــة عبــر 
الســوق  أن   إال  “فينكــس”  برنامــج 
العالميــة فــي تلــك الفتــرة لــم تكــن 
مهيــأة للعمل بهذا المجال؛ نظرا ألن 
النــاس لــم يبدأوا آنــذاك في تخزين 
الســحابية  بالحوســبة  معلوماتهــم 

.)cloud(
كانــت فكــرة البرنامــج هــي تقديــم 
والتواصــل  الطبيــة  االستشــارات 
البحريــن،  مــن خــارج  مــع األطبــاء 
ويســتطيع الطبيــب رؤيــة ال ملــف 
فــي  وهــو  للمريــض  اإللكترونــي 

منزله.
رواد  يــرى  أن  بضــرورة  أؤمــن 
األعمال والمســتثمرين فرص العمل 
السانحة، وكانت الفرصة آنذاك هي 
أن  إال  إلكترونــي  تطبيــق  لتطويــر 
النــاس لــم يكونــوا في العــام 2014 
معلوماتهــم  لتخزيــن  مســتعدين 
تخوًفــا  الســحابية  الحوســبة  فــي 
فــإن  حاليــا  أمــا  االختراقــات،  مــن 
ناحيــة  مــن  كبيــرا  اختالفــا  هنالــك 
اعتمــاد  بعــد  خصوصــا  الحمايــة 
فــي  الســحابية  الحوســبة  سياســة 
البحرين وتطبيقها مما جعل الناس 
فــي  بياناتهــم  لتخزيــن  مســتعدين 

الحوسبة السحابية.
فــي العــام 2014 كان الجميــع حول 
بياناتهــم  تخزيــن  يفضلــون  العالــم 
فــي القــرص الصلــب بالكمبيوتــر و 
وجدنــا  فقــط.  ميمــوري”  “الفــالش 
تطويــر  هــي  المناســبة  الفرصــة 
التطبيقــات اإللكترونيــة، وأصبحت 
المؤسســات  اليــوم إحــدى  شــركتنا 
فــي البحرين التي لديها فريق عمل 
تطويــر  علــى  ويعمــل  متخصــص 
للشــركات  والتطبيقــات  البرامــج 
مــن  والعالميــة  المحليــة  الكبيــرة 
مكتبنــا بالمملكــة، وتمكنــا من تنفيذ 

مشــاريع عــدة لشــركات مــن خــارج 
البحريــن دون الحاجــة للذهاب إلى 

دولهم.

تقديم االستشارات 

الطبية 

أشــهر  منــذ  بدأنــا  المناعــي:  يقــول 
عــدة العمــل علــى مشــروع تقديــم 
والتعليميــة؛  الطبيــة  االستشــارات 
ألن السوق أصبحت حالًيا مستعدة 
بتقديــم  وســنبدأ  المجــال،  لهــذا 

االستشارات الطبية.
نحــن وســيط بيــن الشــخص الــذي 
طبيــة  استشــارة  فــي  يرغــب 
والطبيــب، إذ إن الشــخص يلج إلى 
التطبيــق إلكترونًيــا ويدخل بياناته 
ويرفــع ملفاته الطبيــة ليصبح لديه 
وبالتالــي  إلكترونــي،  طبــي  ملــف 
الستشــارة  الشــخص  حاجــة  لــدى 
اختيــار  يســتطيع  البحريــن  خــارج 
أســماء  قائمــة  مــن  طبيــب  اســم 
األطبــاء بالتطبيــق لتحديــد موعــد 
ثم االتصال إلكترونًيا عبر التطبيق، 
ويكــون ملفــه متوفرا أمــام األطباء 
وبالتالــي فإنــه يســتطيع استشــارة 
العديــد مــن األطبــاء حــول العالــم، 
ويكــون التطبيــق باب مفتــوح أمام 

األطباء في مجاالت مختلفة.
مشــروع  إطــالق  أن  إلــى  ويشــير 
تقديم االستشــارات الطبية سيضم 
العديــد مــن المجــاالت بنهايــة العام 

المقبل 2020.
 

القوانين ساعدتنا              

في عملنا

عندمــا  واجهنــاه  مــا  أصعــب  كان 
بدأنــا المشــروع هــو عمليــة تخزيــن 
معلومــات المســتخدم فعلــى الرغم 
مــن أن القانون يســمح بذلــك إال أن 
المســتخدم نفسه ال يسمح بتخزين 
معلوماته، لكن اليوم أصبحت لدينا 
الســحابية  الحوســبة  اســتراتيجية 
إضافــة  البيانــات  يحمــي  وقانــون 
دورا  تلعــب  التــي  التوعيــة  إلــى 
ال مســتخدم  وأصبــح  اآلن.  كبيــرا 
كبيــر  بشــكل  واعيــا  البحرينــي 

وطريقــة  التكنولوجيــا  باســتخدام 
األمــر  وهــذا  المعلومــات،  تخزيــن 
أعمــال  ورواد  ك شــركات  يســاعدنا 

ومبتكرين.

تأثير جائزة ريادة األعمال 

وأكــد المناعــي أنــه من األمــور التي 
ســاعدته في تطوير أعمال الشــركة 
هــو فــوزه فــي العــام 2016 بجائــزة 
لفئــة  األعمــال  لريــادة  البحريــن 
المؤسسات الناشئة برعاية صاحب 
الســمو الملكي ولي العهد، إذ حصل 
علــى دعم مالي من “تمكين” بنســبة 
100 % وليــس 50 % فقــط، وهــذا 
األجهــزة  شــراء  فــي  “ســاعدني 
والتســويق وغيرهــا، مــا مكنني من 

وضع األســاس للمستقبل”، على حد 
تعبيره.

خطط توسعية

وســعنا  إننــا  المناعــي  ويقــول 
أعمالنــا، وافتتحنــا مكتــب تمثيلــي 
بتقديــم  يقــوم  كان  بريطانيــا  فــي 
بعــد  أنــه  إال  الطبيــة  االستشــارات 
إيقــاف العمــل بهــذا النشــاط حتــى 
تتهيأ الســوق للعمــل الجديد “أغلقنا 
هــذا المكتــب، )...( فــي شــهر مارس 
المكتــب  فتــح  وأعدنــا  الماضــي 
حيــث  بريطانيــا،  فــي  التمثيلــي 
يخــدم الشــركات والزبائــن بالمملكة 
تطويــر  يتــم  أن  علــى  المتحــدة 
الشــبكة اإللكترونيــة فــي البحريــن 

لمواكبة التوسع”.
فتــح  حاليــا  يــدرس  أنــه  ويضيــف 
مكاتــب تمثيليــة فــي دول أخــرى، 
وتكون منافذ لزبائن جدد، خصوصا 
تعتمــد  التمثيليــة  المكاتــب  أن 
علــى الشــركة فــي البحريــن لتنفيــذ 
المشــاريع، أمــا المكاتــب التمثيليــة 
بالــدول فإنهــا للتعرف علــى الزبائن 

كما أنها تشكل حماية لهم.

تقنيات جديدة

وأوضــح المناعــي أن مــن التقنيات 
الجديــدة الــذكاء االصطناعي، وهو 
للمؤسســات  ومفيــد  كبيــر  مجــال 
وللوصــول  النواحــي،  جميــع  مــن 
أن  يجــب  الصناعــة،  هــذه  إلــى 

يتــم جمــع المعلومــات عــن طريــق 
األنظمــة لتكــون إلكترونية بدل من 
اعتمــاد األنظمــة الورقيــة، وبالتالي 
يصبــح لدى الشــركة ورائــد األعمال 
بيانــات قويــة ويتعلــم منــه الــذكاء 
للمعلومــات  وفقــا  االصطناعــي 
مــا  وتوقــع  المخزنــة  والبيانــات 
ككل  العالــم  فــي  حاليــا  ســيحدث. 
حتــى الشــركات التــي لديهــا الذكاء 
االصطناعــي لــم تصــل إلــى العمــل 
بصــورة كاملة فــي هذا المجال؛ ألن 
المعلومــات غيــر متوافــرة بالكامل. 
كيفيــة  مرحلــة  فــي  اليــوم  ونحــن 
جمع المعلومات للشــركات الصغيرة 
واألمــر  والكبيــرة،  والمتوســطة 
الحكومــات،  علــى  كذلــك  ينطبــق 
أصبحــت  البيانــات  أن  خصوصــا 
محركــة لالقتصــادات ويتــم اتخــاذ 
المعلومــات  علــى  بنــاء  القــرارات 
المتوافــرة وليس على النمط المتبع 
فــي األعــوام الماضيــة. لــذا أرى أن 
االصطناعــي  للــذكاء  المســتقبل 

والمساعدة في اتخاذ القرارات”.
ويضيــف “إننــا بالشــركة نعمــل على 
أنظمــة  لبنــاء  الشــركات  مســاعدة 
المعلومــات،  جمــع  فــي  تمكنهــم 
الــذكاء  تطبيــق  لــدى  وبالتالــي 
االصطناعــي يتحتم على الشــركات 
البنــاء علــى المعلومــات المتوافــرة 
التــي  األنظمــة  حاليــا   ،)...( لديهــا 
التقاريــر  تضــم  لزبائننــا  نعدهــا 
والمعلومــات لتخزينها واالســتفادة 
فــي  مســتقبال  األنظمــة  هــذه  مــن 
الــذكاء االصطناعــي بصــورة كاملة 

وليس 20 % فقط”.

مستقبل كبير    

لتكنولوجيا المعلومات

قطــاع  أن  المناعــي  ويــرى 
كبيــر،  مســتقبل  لــه  التكنولوجيــا 
خصوًصــا فــي البحريــن والقوانيــن 
والحكومــة جميعهــا  والمؤسســات، 
لتكــون  البحريــن  أرض  هيــأت 
شــركات  ومنهــا  للشــركات   خصبــة 
“الفنتــك”،  الماليــة  التكنولوجيــا 
ومصــرف البحرين المركزي والبيئة 

الرقابية التجريبية.

سمو ولي العهد يسلم المناعي جائزة ريادة األعمال 2016 )أرشيفية(

لطالمــا نظــر إلــى الشــاب البحرينــي بأنــه إنســان مبــدع، ومبتكــر، ولديــه إمكانــات وطاقــات كبيرة 
لإلنجــاز وخلــق فــرص عمل واعدة، وما يبرهن ذلك ما كشــف عنه العضو المنتدب لشــركة المناعي 

للتسهيالت التكنولوجية، الشاب الطموح المبدع، خليفة المناعي، الذي تمكن من الفوز بجائزة 
البحرين لريادة األعمال في دورتها الثانية في العام 2016 لفئة المؤسسات الناشئة.

المناعــي اختيــر ليكون المشــارك البحريني الوحيد في القمــة العالمية لريادة األعمال 
فــي دورتهــا التاســعة التــي عقــدت في الهــاي بهولندا فــي الفترة من 3 إلــى 5 يونيو 
الجاري، وذلك بتنظيم من الواليات المتحدة األميركية، اذ شــهدت القمة مشــاركة 
اإليكولوجــي  النظــام  فــي  والشــركاء  والمســتثمرين  األعمــال  رواد  مــن   2000

والمسؤولين الحكوميين.

“البــالد” التقــت المناعــي خــالل وجودهــا في القمــة العالميــة لريــادة األعمال في 
هولندا، وفيما يلي نص اللقاء معه:

أمل الحامد من الهاي

تسخير التكنولوجيا إلطالق االستشارات الطبية 2020

bussines
@albiladpress.com

شهادتي في 
تخصص إدارة 

األعمال وهي 
سندي بالحياة

حصلُت على 
دعم مالي من 
“تمكين” بنسبة 

% 100

ندرس حاليا فتح 
مكاتب تمثيلية 
في دول أخرى خليفة المناعي
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المنـاعـي: تأسيـس شبكـة مستثمريـن عالميـة
يقــول خليفــة المناعــي إن المشــاركة 
فــي القمــة العالميــة لريــادة األعمــال 
بالنســبة له كرائد عمل تعتبر ســانحة 
حــول  المتوفــرة  الفــرص  الكتشــاف 
البحريــن،  فــي  فقــط  وليــس   العالــم، 
فــي  تســاهم  المشــاركات  وهــذه 
تكــون  أن  علــى  المســتثمر  مســاعدة 
لتوســعة  انطالقــة  نقطــة  البحريــن 
كمــا  األخــرى،  الــدول  فــي  أعمالــه 
أنهــا فرصــة كذلــك لرؤيــة اإلمكانــات 
االســتثمارية بالدول األخــرى، وأيًضا 
فهــم كيفيــة عمــل الشــركات األخرى، 
والتواصــل مع رواد أعمــال والتعرف 
خصوًصــا  ورؤيتهــم  تجاربهــم  علــى 
أن بعــض المســتثمرين مــروا بمراحل 
مشــاريع على غــرار المراحل التي مر 

بها هو.
وتأسست شركة المناعي للتسهيالت 
التكنولوجيــة منــذ 5 أعــوام أي فــي 
إلــى  اليــوم  ووصلــت   ،2014 العــام 
مرحلة تســتطيع فيها خدمة شركات 
من خــارج البحرين وذلــك من مقرها 

بالمملكة.
الفــرص  أرى  “اليــوم  المناعــي  وقــال 
التــي أســتطيع فيهــا االســتفادة مــن 
شركتي في البحرين لخدمة شركاتي 
وعمالئي خارج البحرين، وساعدتني 
هذه التوسعة في خدمة شركات في 
الخليــج وأوروبــا وأميــركا، الفعاليات 
والمبــادرات العالمية على غرار القمة 
العالمية لريادة األعمال تســاعد ليس 
فقــط المســتثمر فــي التوعيــة، وإنمــا 

تســاعده أيضــا فــي عملــه وفــي بنــاء 
فــإن  وبالتالــي  مســتثمرين،  شــبكة 
هذه المؤتمرات تشــكل قيمة مضافة 
بالقمــة  مشــارك  للمســتثمرين،  وكل 
يبحــث عــن القيمة المضافة لشــركته 

الخاصة”.
بالمؤتمــرات  المشــاركة  “أن  وأضــاف 
اكتشــاف  فــي  تســاهم  العالميــة 
كان  التــي  الفــرص  أن  المســتثمر 
فــرص  وهنالــك  بســيطة،  يدرســها 
أكبــر باإلمــكان االســتفادة منهــا عبــر 
بناء شــبكة عالمية تضــم رواد أعمال 
وشــركات وفرص عمل ومستثمرين، 
وبالتالي تتوســع معرفته في المجال 
الذي تعمــل فيه مجوعته والمجاالت 

خليفة المناعي متحدًثا إلى “البالد”األخرى”.
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حصلت جاكوار على 
جائزة أفضل محركات 

كهربائية 2019. فيما 
تعد حديثة الدخول 

لسوق السيارات 
الكهربائية مقارنة 

بتيسال، إال أنها تمكنت 
بسهولة من حصد جائزة 
أفضل محركات كهربائية 

.I-Pace بسيارتها

tariq.albahar
@albiladpress.com

كشفت شركتا ميشالن وجنرال موتورز عن جيل جديد من تقنية اإلطارات 
 Uptis اسم  تحمل  والتي  الرّكاب،  لسيارات  المخصصة  الهواء  من  الخالية 
)اختصارا لـ Unique Puncture-proof Tire System، أي نظام اإلطار الفريد 
المضاد لالنثقاب(، وُطرح هذا النموذج التجريبي خالل فعاليات قمة موفين-
أون للتنّقل المستدام. التطور الجديد يبدو حلما بالنسبة ألصحاب السيارات، 
البنشرجي، حيث ستكون اإلطارات  لمهنة  الوقت نفسه كابوس  ولكنه في 
الجديدة غير معرضة لالنثقاب أو تسرب الهواء، حيث ال يوجد هواء أصال!

وأعلنت ميشالن وجنرال موتورز أيضا عن توقيع اتفاقية أبحاث مشتركة 
بهدف  Uptis؛  إطارات  نموذج  التحّقق من كفاءة  بموجبها  الشركتان  تنوي 

البدء بطرح اإلطار لسيارات الرّكاب مطلع العام 2024.

إطارات من دون هواء من 
ميشالن وجنرال موتورز
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تتمتع بالكفاءة باســتهالك الوقــود ومثالية لرحالت ممتعة

هيونداي سانتافي.. المفضلة للعائالت

صممــت هيونــداي موتورز “ســانتافي” الجديدة كليا، لتناســب جميــع الفئات في 
األســر، مع ما توفره من الراحة والحرية والمســاحات في كل مكان، حيث توفر 
الســيارة ذو الـــ 7 ركاب مرونــة كاملــة مــع تكوينــات المقاعد المتعــددة المتاحة، 
بوجــود تكوينات متعددة ممكنة لتناســب احتياجاتــك، وهنا يمكنك طي الصف 
الثاني والثالث بالكامل، لتحصل على الكثير من المساحة الستعمالها في شحن 
البضائع. توفر شاشة العرض األمامية معلومات مباشرة ومناسبة على الزجاج 
األمامي، في حين تتيح لك ميزة الشــحن الالســلكي شــحن هاتفك بكل ســهولة، 
كمــا أنــك لــن تضطر مع نظام وحــدة التحكم في المقاعد إلــى ضبط مقعدك في 

كل مرة تدخل فيها السيارة.

ــقـــدم مــجــمــوعــة لـــوحـــة الـــعـــدادات  وتـ
الــرقــمــيــة الــرائــعــة مــقــاس 7 بــوصــات، 
وسهل  مثالي  بشكل  وضعها  تم  التي 
مثل  للسائق  مهمة  معلومات  القراءة، 
حالة ميزات السالمة النشطة، والنطاق 
الــمــتــبــقــي وكــمــيــة اســتــهــالك الـــوقـــود، 
الــحــرارة  ودرجـــة  المالحة،  وتعليمات 

الخارجية والمزيد.
ولتوفير مستوى رؤية فائق، تساعدك 
في  الجديدة،  األمامية  العرض  شاشة 
عرض  خــالل  من  أمانك  على  الحفاظ 
وأوامــر  السرعة  مثل  مهمة  معلومات 
الــمــالحــة والــتــحــذيــرات مــبــاشــرة على 

الزجاج األمامي.
إمكانية  “ســانــتــافــي”  داخـــل  وتــتــوافــر 
ــا، من  شــحــن الــهــاتــف الـــذكـــي الســلــكــًي
التي  الالسلكي  الشحن  لــوحــة  خــالل 
لتتيح  الوسطي،  الكونسول  فــي  تقع 
شحن الهاتف الذكي المتوافق بسهولة 

دون استخدام الكابالت.
التحكم،  وحـــدة  نــظــام  صعيد  وعــلــى 
ولتحقيق أقصى قدر من الراحة، فإنه 
إلــى وضــعــي جلوس  مــا يصل  يحفظ 

ــمــرايــا  مــفــضــلــيــن لــلــســائــقــيــن وال
الخارجية وإعدادات شاشة 

الـــــــــــعـــــــــــرض 

تعيين  يــتــيــح  مـــا   ،)HUD( األمــامــيــة 
زر  بلمسة  فـــورا  السائقين  تفضيالت 

واحدة.
يــضــفــي الـــشـــبـــك الـــكـــرومـــي الــصــلــب 
والعجالت المعدنية مقاس 19 بوصة، 
تصميما فــريــدا وجــريــئــا فــي ســيــارات 
الــربــاعــي، كما تعطي أضــواءهــا  الــدفــع 
جاهزة  لتكون  التقنية  عالية  جاذبية 

للمغامرات العائلية.
ــواء الــداخــلــيــة لــســيــارة  ــاألجـ وأشــعــر بـ
الدفع الرباعي الجديدة من “هيونداي”، 
فلوحة القيادة تبدو واسعة وعريضة، 
وتوفر أقصى قدر من الرؤية مع نظام 
“المالحة الصوتي و المرئي”، في وقت 
الواسعة  الــداخــلــيــة  المساحة  تكتمل 

بمقاعد أنيقة ومريحة.
بـ  المزود  الهوائية  الوسادة  نظام  يوفر 
وجانبية،  أمامية  هوائية  وســـادات   6
وســتــائــر هــوائــيــة حــمــايــة واســعــة عند 

حصول اصطدام. 
وتحدد 

المتقدمة  األمامية  الهوائية  الوسائد 
مــتــى وكــيــف يــتــم نــشــر الــضــغــط، عند 
مــن خـــالل استشعار  حــصــول حـــادث 
موضع الراكب واستخدام حزام األمان 

وشدة التصادم.
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــكــتــشــف نــظــام 
في  الحركة  الخلفي”  الــراكــب  “تنبيه 
ــر الــســائــق  ــمــقــاعــد الــخــلــفــيــة، ويـــذكـ ال
على  تنبيه  مع  خلفيين  ركــاب  بوجود 
النظام  كشف  فــإذا  ــدادات،  اإلعــ لوحة 
السيارة  الــســائــق  تــرك  بعد  عــن حــركــة 
ــذار  وأغــلــقــهــا، فــإنــه يــقــوم بــإطــالق إنـ

صوتي.
ويمكنك مع “هيونداي سانتافي” أيضا 

الحفاظ على أمان عائلتك، باستخدام 
اآلمــن،  الــخــروج  على  المساعدة  نظام 
تقترب  التي  السيارات  يستشعر  الذي 
باب  قفل  على  ويحافظ  الخلف،  مــن 
األطفال نشطا، بحيث يمنع الركاب من 
الخروج. بعد مرور السيارات، في حين 
يؤدي الضغط على زر بسيط إلى فتح 

الباب للخروج اآلمن.
 ،)DAW( أما نظام تحذير انتباه السائق
فهو يتعرف على عالمات إرهاق السائق، 
استراحة  بنيل  تنبيها ينصحه  ويصدر 
قبل مواصلة القيادة. كما يوفر النظام 
 360 بنحو  ــة  رؤيـ الــكــامــيــرات  مــتــعــدد 
درجة حول السيارة؛ لمساعدة السائق 
عـــنـــد ركــنــهــا 
جميع  فـــي 

األماكن.

بتحديثات جديدة،   X1 2020 دبليو بشكل رسمي عن سيارتها  إم  بي  كشفت 
أمامي جديد  X1 حصلت على مصد  الفور. خارجية  تبدو مألوفة على  والتي 
مع فتحات هواء أكبر حجًما، وشبكة تهوية أمامية محاطة بمصابيح جديدة. 
أما التحديثات الخلفية شملت مصابيح خلفية جديدة، ومصدا خلفيا معدال 
وأنابيب عادم أكبر حجًما وتصاميم جديدة للعجالت. كما حصلت المقصورة 
الداخلية على تغييرات محدودة شملت شاشات اختيارية 8.8 أو 10.25 إنش 
جديدة لنظام المعلومات الترفيهية، ووضع تخييط متباين جديد على لوحة 
العدادات. أما المواصفات الميكانيكية لها، فجاءت بمحرك 3 سلندرات تيربو 

سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصانا وعزم دوران 270 نيوتن.متر.

الفائقة،  بالتكنولوجيا  مليء  جــذاب  تصميم  بأحدث   6 أريــزو  سيارة  تتمتع 
ومزود بمحرك عالي الجودة ذي قوة فائقة 1.5 تيربو مع الحفاظ على كفاءة 
الطاقة. وأيضا زودت السيارة بناقل حركة 9CVT، وهو األعلى في فئتها، إذ 
يمكن للسيارة الوصول من 0 إلى 60 كيلومترا في الساعة خالل ٤ ثوان فقط، 

ومن 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خالل 9 ثواٍن فقط.
تم تجهيز السيارة الحائزة على جوائز بثالث شاشات مختلفة مصممة؛ لتوفير 
المحمول  الهاتف  للسائق. ويمكن تعيين واجهة  الراحة في إعدادات مالئمة 

العرض  شــاشــة  على  مــتــزامــن  بشكل 
بـــوصـــات   9 بــحــجــم 

والمزيد.

آر.  الفارهة “لكزس  التقليدي في السيارة  المعلومات غير  يعتبر نظام تكنولوجيا 
السيارات  الراغبين في شراء سيارة فارهة من فئة  انصراف  إكس” أحد أسباب 

متعددة األغراض ذات التجهيز الرياضي )إس يو في( عن هذه السيارة. فواجهة 
وســادة  بتقنية  تعمل  والتي  لالنتباه،  والمشتتة  التعقيد  شديدة  المستخدم 
اللمس في السيارة “لكزس آر. إكس” تجعل حتى عباقرة التكنولوجيا يفقدون 
عقولهم، بحسب موقع “موتور تريند” المتخصص في موضوعات السيارات. 
ولكن مع طرح السيارة “لكزس آر. إكس 2020” في األسواق سيحتوي نظام 
تكنولوجيا المعلومات الجديد على شاشة تعمل باللمس ويتكامل مع الهواتف 

الذكية.

X1 2020 بتحديثات جديدة

جديدة شيري أريزو 6

RX تطور نظام تكنولوجيا المعلومات في

الجديدة  الــريــاضــيــة   HR-V هــونــدا  تتميز 
يتناسب  عــصــري  خــارجــي  بتصميم  كليا 
لدى  خاصة  الجديدة  األذواق  صرعات  مع 

الشباب. 
أمامي  رياضي  بمصدٍّ  السيارة  ُزودت  وقد 
أمــا في  أنــاقــة.  أكــثــر  قــوّيــا  يمنحها مظهرا 
إضاءة  مصابيح  فتوجد  السيارة،  مؤخرة 
مدمجة   LED إضــاءة  مصابيح  مع  خلفية 
مميزا.  رياضيا  شكال   HR-V سيارة  تمنح 
من  البانورامية  السقف  فتحة  ميزة  وُتعد 
SUV- المميزات الجديدة في فئة سيارات
B، حــيــث تــتــوفــر فــي فــئــة EX مــمــا يجعل 
رياضية  سيارة  وكأنها  تبدو   HR-V سيارة 
كبيرة متعددة األغراض وعلى أتم استعداد 

للمغامرة التالية. 
 HR-V أهــــم مـــا يــمــيــز مـــقـــصـــورة هـــونـــدا
جديدا  فضاء  لعمالئها  تهيئ  أنها  الجديدة 
ولمسات  المتطورة  والتقنيات  الراحة  من 
االنسيابية  والــخــطــوط  ــذوق  ــ والـ الــجــمــال 
مقصورة  تصميم  تم  وقد  بالداخل.  بذكاء 

سهلة؛  بطريقة   HR-V سيارة  في  القيادة 
المكان  فــي  كــل شــيء  لكي نضمن وجـــود 
التحكم  لوحة  أن  ومع  فيه،  تحتاجه  الذي 
مزودة بأحدث التقنيات، إال أنه من السهل 
التعامل معها واستخدامها بشكل ال يمكن 
الداخلي  التصميم  على  ُيضفي  تصديقه، 
لسيارة HR-V إحساسا ال مثيل له بالراحة، 
حيث توفر مساحة داخلية رحبة، كما يوفر 
ليكون في منتصف  المصمم  الوقود  خزان 

فــي  مـــســـاحـــًة   HR-V ــارة  ــ ــي ســ
الخلفي،  األمتعة  صندوق 

مقاعد  عــن  فــضــاًل 
الـــــــــصـــــــــف 

دليال  ُتعد  التي  الجديدة  السحرية  الثاني 
ُصممت  لقد  الــذكــي.  التفكير  على  إضافّيا 
استخدمها  يتم  لكي  الثاني  الصف  مقاعد 
السيارة،  لزيادة سعة  عّدة  بطرق  وضبطها 
سيارة  تمتلك   ،Jazz سيارات  مثل  وتماما 
60:40 للمقاعد  HR-V ميزة تقسيم بنسبة 
ــذا الــتــقــســيــم الـــواســـع يسمح  الــخــلــفــيــة، هـ
السيارة،  أرضية  في  تغوص  بــأن  للمقاعد 

مما يوفر مساحة داخلية كبيرة.

مســاحة داخليــة رحبة بمقاعــد ذكية وتقنيــات متطورة

هوندا HR-V الصغيرة الجديدة

العالمة  جــوهــر   A4 أودي  ســيــارة  تعتبر 
وأصبحت  العالم،  في  الــرائــدة  التجارية 
مــن أكــثــر الــســيــارات مــتــوســطــة الحجم 
 2020 العام  وتأتي في  العالم،  مبيعا في 
بتصميم رياضي أكثر حيوية، مع خيارات 
متعددة للمحرك التي يعمل بعضها بأنظمة 
العام  لهذا  الفئة  وتضم  خفيفة.  هجينة 
 ”S4”، ”A4 Avants“ هي  طـــرازات  ثــالث 

ونسخة “A4” التقليدية.
تـــبـــرز الـــســـيـــارة الـــجـــديـــدة بــمــظــهــر أكــثــر 
الــريــاضــي،  التصميم  بفضل  ديناميكية 
العرض في  على  األفقية  الخطوط  تؤكد 
Single- “األمام والخلف، وتتصدر شبكة 
مع  األمامية  الواجهة  الجديدة   ”frame
مصابيح تعمل بتقنية “Matrix LED” مع 
أشعة أوتوماتيكية عالية، ويمكن للعمالء 
االختيار من بين 12 لوًنا من ألوان الطالء.

األفقية  الــخــطــوط  تنقل  الـــداخـــل،  ومـــن 
انطباعا بالرحابة إلى المقصورة الداخلية 
 TFTبيانات شاشة  كونسولها  ويتوسط 

قياس  مــن  الحجم  وكبيرة  الــدقــة  عالية 
إلـــى شــاشــة لمس  بــوصــة، إضــافــة   10.1
بنظام  التحكم  مركز  تعد  والتي   ،”MMI“
بالتحكم  ويــعــمــل  ــكــامــل،  ــال ب الــتــشــغــيــل 

الصوتي.
وأودي  كونيكت  أودي  مجموعة  تشتمل 
كونيكت بلس على مجموعة من الخدمات 
 ”Car-to-X“ خدمات  مثل  اإلنترنت،  عبر 
الحضرية  التحتية  البنية  مع  وتتواصل 
my- تطبيق  يــربــط  ــمــدن.  ــال ب “الــخــاصــة 

Audi” المجاني مع الهاتف الذكي للعميل 
قفل  قفل/إلغاء  إمكان  ويتيح  بسالسة، 
السيارة، وبدء تشغيل المحرك باستخدام 
ــدرويــد.  الــهــاتــف الــذكــي الــمــتــوافــق مــع أن
أنظمة  مــن  بمجموعة  الــســيــارة  وزودت 
 ”Tour“و”Park“ و ”City“ مساعدة السائق
في  التكيفي  التحكم  ميزة  يتضمن  الذي 
 Stop“ ثبات السرعة بما في ذلك وظيفة

Go &” للتحكم عن ُبعد تلقائيا.

زودت السيارة بمجموعة من أنظمة ذكية لمساعدة السائق

أودي A4 جوهر العالمة التجارية
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ماذا قالت “نتفلكس”
عن مشكالت مسلسل “جن”

أطلقت النجمة العالمية ريتا أورا “كليب” جديدا مع كايغو، يحمل اسم  «
“Carry On”، وظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 28 عاما 

في الكليب مرتدية معطفا من الجلد أصفر اللون، وكانت تبحث عن 
مستندات بشكل فوضوي في أحد المكاتب، كما أطلت أورا في مشهد 

آخر، وهي تقدم رقصة مميزة.

بعــد بثــه فــي شــبكة “نتفلكــس” عربيــا ودوليا أثار المسلســل األردني “جن” الذي قدمته الشــبكة كأول مسلســل أردني عربي 
تنطلــق منــه عالميــا كباكــورة إنتاجاتهــا داخــل الدول العربية، جدال واســعا فــي األردن إلى جانب بعض الــدول األخرى في 
المنطقة؛ بســبب مشــاهد فيه اعتبرت من جانب ناشــطين مجتمعيين ونواب خادشــة للحياء العام، وفيها لقطات إباحية، 

وألفاظ نابية وسيئة ال تليق بالمجتمع األردني وال عاداته وتقاليده وتخالف التعاليم الشرعية.

ويحكــي المسلســل قصــة مجموعــة مــن المراهقيــن العــرب، 
وكيــف تخضــع صداقتهم وأحاسيســهم الرومانســية لالختبار 
عندما يســتدعون قوى الجّن الخارقة إلى عالمهم دون قصد. 
وعندما يصبح “الجّن” أقوى وتزداد ضبابية المشهد بين الخير 
والشّر، ال يعرف طالب الثانوية بمن يثقون. فهل يتمكنون من 

إيجاد اإلجابات المطلوبة إلنقاذ أصدقائهم؟
المسلسل أثار جدال واسعا مما أدى إلى أمر مدعي عام  عّمان ، 
إلــى وحــدة مكافحــة الجرائــم اإللكترونیــة، فــي األمــن العــام، 
باتخاذ اإلجراءات الفوریة الالزمة لوقف بث ونشــر  المسلسل  
لمــا یتضمنــه مــن مقاطــع إباحیــة مخالفــة للقانــون ولألخــالق 
التربيــة والثقافــة  لجنــة  رئيــس  واآلداب. وبالســياق، طالــب 
النيابيــة إبراهيم البدور، الجهــات الرقابية الحكومية بالتحرك 
الفــوري بمنــع عــرض هــذا العمــل وإجــراء تحقيــق فــوري مــع 

الجهــات المســؤولة التــي قامت بالموافقة وإعطــاء التصاريح 
لتصوير مثل تلك المشاهد.

مــن جهتهــا ردت شــركة “نتفليكــس” الجمعة، علــى االنتقادات 
الواســعة ضــد المسلســل وذكــرت متابعتهــا “بكل أســف موجة 
التنمــر الحاليــة ضــد الممثليــن وطاقــم العمــل”، مضيفــة، فــي 
تغريــدة نشــرت عبــر حســابها الرســمي فــي تويتــر بالعربيــة 
“لــن  قولهــا:  أفريقيــا،  األوســط وشــمال  للشــرق  والمخصــص 
نتهــاون مــع أي من هــذه التصرفات واأللفــاظ الجارحة لطاقم 

العمل”.
وتابعت الشركة تفسيرها بتمركز محتواها المرئي “حول قيم 
التنّوع والشمولية ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة 
لكل محّبي المسلســالت واألفالم حول المنطقة. لكن الشــركة 
لــم ترد رســميا على قرار أصدره مدعي عــام عمان، بوقف بث 

مسلســل )جــن(، بســبب مــا وصفها بـــ “مقاطــع إباحيــة”، ووفق 
وسائل إعالم أردنية، فقد خاطب المدعي العام الهيئة الملكیة 
لألفالم وھيئة المرئي والمســموع، ونفتا مســؤوليتهما. وأوعز 
النائب العام لوحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية في مدیریة 
األمن العام، باتخاذ “اإلجراءات الفوریة” لوقف بث المسلسل.
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طارق البّحار

نجح المخرج المصري المبدع أبو بكر شوقي في محاولته اإلخراجية األولى في فيلم )يوم الدين(، الذي يتناول قصة مريض 
سابق بالجذام يعمل بجمع القمامة التي يعاد تدويرها وبعد وفاة زوجته يقرر البحث عن جذوره والعودة ألسرته التي لفظته 
صغيــرا وتركتــه داخــل مســتعمرة الجذام القديمة فيبــدأ رحلة طويلة يصادف فيها بعض المواقف الصعبة والمفارقات بســبب 

اآلثار التي تركها المرض على جسمه ويرافقه في الرحلة طفل يتيم أراد أن يرى العالم ويخرج من دائرته المغلقة.

لفــت  فيلــم  تقديــم  فــي  نجــح  شــوقي 
األنظــار إليه ووضعه في مقدمة المشــهد 
اليــوم،  والعربــي  المصــري  الســينمائي 
ومثل العديد به في المهرجانات الدولية، 
تمثــل فــي مشــاركته فــي التنافــس فــي 
كان،  مهرجــان  فــي  الرســمية  المســابقة 
وإطــالق ترشــيحه مــن مصــر لالوســكار، 
وتســلم جائزة )أفضل موهبــة عربية في 
الشــرق األوســط( مــن مهرجــان الجونــة 
فــي  مؤخــرا  أيضــا  وشــارك  الســينمائي، 
الســينمائي،  بالقاهــرة  التحكيــم  لجنــة 
وهنــاك التقينــاه وكان معــه هــذا الحــوار 

الشائق:

حدثنا عن الفيلم أوال؟ «

تعاملت مع المصابين بمرض الجذام وأنا 
أدرك تماما خطر اتهامي باســتغاللهم في 
الفيلم، لكن الحقيقة أن هذا المشروع بدأ 
معــي منــذ تقريبــا 10 ســنوات، وتحديدا 
“المســتعمرة”  فيلــم  قدمــت  عندمــا 
كمشــروع تخرجــي مــن معهــد الســينما، 
حيــاة  عــن  قصيــًرا  وثائقًيــا  عمــاًل  كان 
هؤالء البشــر المنبوذين، وعندما انتهيت 
مــن الفيلــم فكــرت في تحويلــه إلى عمل 
روائي طويل، وطورت المشــروع وبدأت 
كتابته، والحقيقة الثانية أني كنت خائفا 
راضــي  للممثــل  اختيــاري  مــن  مــا  نوعــا 
جمــال لتجســيد دور البطولــة؛ ألنه عاش 
تجربــة مــرض الجــذام فــي حياتــه، وهو 
األكثر دراية بمشــكالته وأبعاده النفســية 
الواقعــة عليه، لكــن بالطبع يخضع لورش 
في التمثيل والوقوف أمام الكاميرا لمدة 
4 أشهر، وكان راضيا سعيدا بالفكرة؛ ألن 
البعــض منهــم أن يقومــوا  عــادًة يطلــب 
بلقــاءات أو أفالم تســجيلية عنهم، ويتم 
نــادًرا عندمــا  لكــن  هــم،  كمــا  تصويرهــم 

ُيطلب منهم التمثيل.

ما الصعوبات التي واجهتك  «
والتي كانت واضحة عند 

مشاهدتنا الفيلم؟

بطريقــة  صــورة  أقــدم  أن  أريــد  كنــت 
فيلــم فكرتــه  أي  أن  مختلفــة، وأعتقــد 
إنســانية من األفالم القوية التي تجذب 
المشــاهدة فــي مــكان فــي العالــم، فأنــا 
أتمنــى أن األفــالم المصريــة يكــون لهــا 
وجــود فــي كل العالــم، ففــي فيلــم “يوم 
الدين” نجد بشــاي وهو رجل شــفي من 
مــرض الجذام، ولكنه مــازال يحمل آثار 
المرض بجســده ويعيش في مســتعمرة 
لــم يغادرهــا يومــا. وبعــد وفــاة زوجتــه 
يقرر بشاي أن ينطلق في رحلة في قلب 
مصــر بحثــا عــن جــذوره، فيغــادر علــى 
حمــاره بصحبــة أوبامــا الصبــي النوبــي 
اليتيم الذي يرفض مفارقته أينما ذهب 
ويكتشــفا ســويا الحيــاة بــكل مــا فيهــا 

ويبحثان عن االنتماء واإلنسانية.
وصــدق أو ال تصدق أنه قبل االســتقرار 
ضــم  حاولــت  العمــل  فريــق  علــى 
لكنهــم  أكثــر احترافــا،  ممثليــن آخريــن 

الفيلــم  فكــرة  بســبب  وذلــك  رفضــوا 
غيــر التقليديــة؛ وألنــه الفيلــم الروائــي 
األول لــي، وأكبر صعوبــة واجهتني هي 
االســتعانة بأشــخاص طبيعيــن للتمثيل 
تحضيــرات  احتــاج  األمــر  الفيلــم،  فــي 
أطــول وتدريبات على القراءة والكتابة 
فــي  مشــكالت  واجهــوا  وأنهــم  خاصــة 
كان  األمــر  الســيناريو، صحيــح  قــراءة 
صعبــا، ولكن لــوال هذا االختيار لما نجح 

الفيلم.

هل استخدمت التصوير في  «
مشاهد حقيقية؟

خــارج  تــم  التصويــر  أن  الحقيقــة 
مستعمرة الُجَذام؛ بسبب رفض األهالي 
هنــاك وإنــي اســتغل مرضهــم لنجاحــي، 
رغــم محاوالتــي لشــرح طبيعــة الفيلــم 
وحكايتــه، ربمــا مخاوفهــم ناتجــة عــن 
قيام أحــًدا بتصويرهم من قبل بطريقة 
غيــر الئقــة، وال ُتحافــظ علــى كرامتهــم 
في الســابق،فكان التصوير خارجي بين 

محافظات مختلفة مشابهة.

لماذا اخترت البطل مسيحي  «
الديانة؟

لــو كان البطــل مســلًما مــا كانــت الصــورة 
يعانيــه  التــي  المعانــاة  حــول  واضحــة 
ســيصبح  حينهــا  ألنــه  مرضــه؛  بجانــب 
فيلــم  أنــه  وبالتحديــد  ربمــا  معنــى  بــال 
المنبوذيــن،  واألشــخاص  األقليــات  عــن 
مشــكالت  مــن  ذلــك  علــى  يترتــب  ومــا 
وتحديــات. الهــدف األســاس مــن الفيلــم 
البعــض  بعضهــم  النــاس  يعامــل  أن  هــو 
بشــكل جيد دون النظر لخلفية الشــخص 

أو شــكله، بــل يتــم التعامــل معهــم علــى 
أساس شخصيتهم فقط.

مصــر  ســيرى  الفيلــم  مــن سيشــاهد  كل 
بطريقة مختلفة ومرضى الجذام بصورة 
إنســانية مــن دون التحــدث عــن الديــن، 
فعلــى الرغــم مــن أن فيلــم يــوم الديــن ال 
يتنــاول الديــن بشــكل عــام، إال أنــه يظــل 
جــزءا ال يتجــزأ مــن حيــاة النــاس، فــى 
يــوم الديــن ووفقــا لمــا يؤمــن بــه النــاس 
سيتساوى الجميع وتتم محاسبتهم على 
أفعالهــم، وليــس مظهرهــم، وهــو ما يركز 
عليــه الفيلــم وكأنــه رســالة لــكل منبوذ ال 
يجد له مكانا فى المجتمع، ويتطلع لذلك 
اليــوم الــذى سيتســاوى فيــه مــع مــن هم 
أفضــل منــه مظهرا أو حــاال بصرف النظر 

عن مستوى تدين الناس فى مصر.

لماذا اتهمك البعض بتشويه  «
صورة مصر؟

إنهــا فوبيــا فقــط مــن الخيال، نحن لســنا 
وحدنــا فــي هــذا العالــم، وهــذه مخــاوف 
يشــوه  ال  وفيلمــي  محلهــا،  فــي  ليســت 
ُأنــاس  يقــدم قصــص  بــل  صــورة مصــر، 
حقيقيــة تحــزن وتفــرح وتعانــي، قدمت 
بأنفســهم،  معتديــن  أبطــاال  الفيلــم  فــي 
راضيــن بأحوالهــم بما فيهــا المرض الذي 
لــم يختــاروه، لديهم محبة كبيــرة للحياة 
ويرقصــون  يضحكــون  نراهــم  وتفــاؤل، 
عــاش  شــخص  بشــاي  عــم  ويغنــون. 
وتقبلهــا  معاناتــه  علــى  وتعــود  بالمــرض 
ِبرضا، لكن المشــكلة كانت في الناس من 

حوله.

مع “مسافات البالد”

فكرة الفيلم غير تقليدية

أكبر صعوبة واجهتني االستعانة بأشخاص طبيعيين للتمثيل

أتمنى أن يكون لألفالم المصرية وجود في كل العالم

لو كان البطل مسلًما ما كانت الصورة واضحة حول المعاناة 

المخرج أبوبكر شوقي: فكرة “يوم الدين” مصدر أمل
الفيلــم ال يشــوه صــورة مصــر بــل يقــدم قصصــا حقيقيــة أُلنــاس يعيشــون معنــا

طارق البّحار
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الطاعون البقري... إتالف أكبر مخزون بالعالم من الفيروس القاتل
المختبــرات  مخزونــات  كل  علمــاء  أتلــف 
البريطانية من فيروس تســبب في الماضي 

في خسائر فادحة في الماشية.
وكانــت هذه المخزونات أكبــر عينة ُيحتفظ 
مــن  العالــم  مختبــرات  مســتوى  علــى  بهــا 
فيــروس الطاعون البقري، وكانت محفوظة 
جنــوب  ســري  فــي  بيربرايــت  معهــد  فــي 

العاصمة البريطانية.
ويعــد الطاعــون البقري والجــدري المرضين 
الوحيديــن اللذيــن اســتئصال نهائيا من على 

وجه األرض.
بيربرايــت:  معهــد  مــن  باتــن،  كاري  وقالــت 
“كان الطاعــون البقــري مدمــرا، وبالتخلــص 
من المخزونات الموجودة منه على مستوى 
العالم، نقلل من خطر )عودة( انتشاره بشكل 

كبير”.
الزميــل  بــارون،  مايــكل  الدكتــور  وقــال 
الشــرفي للمعهــد، إن القضــاء علــى الطاعون 
إلــى حــرب  بــدء االنتقــال  البقــري سيؤشــر 

جديدة على أمراض أخرى.
وأضــاف: “النجاح الذي حققناه مع الطاعون 

التــي  األساســية  الدوافــع  مــن  كان  البقــري 
مــن  بأنــه  الكثيريــن  لــدى  قناعــة  رســخت 
الممكــن أن نكــرره مع أمــراض أخرى تصيب 
الحيوانــات والبشــر، أمثــال شــلل األطفــال، 
والتهــاب الغــدة النكافيــة، والحصبــة، فهــي 
أمــراض يمكــن القضاء عليها، وهو ما ينبغي 

فعله”.
كان فيــروس الطاعون البقــري وراء واحدة 
وأثنــاء  التاريــخ.  فــي  الكــوارث  أســوأ  مــن 
انتشــاره فــي حقبــة التســعينيات مــن القرن 

التاســع عشــر، قتــل هــذا المرض مــا يتراوح 
شــرق  فــي  الماشــية  مــن  و90 %   80 بيــن 
وغــرب إفريقيــا، ممــا أدى إلــى مجاعــة فــي 

المنطقة.
مــن  اآلالف  مــات  المجاعــة  لتلــك  ونتيجــة 
ثلــث  لقــي  وحدهــا،  إثيوبيــا  ففــي  النــاس. 
الســكان حتفهــم جــراء هــذا الفيــروس. أمــا 
إجمالــي الوفيــات بســبب الطاعــون البقــري 
فال يضاهيه ســوى عدد ضحايا الطاعون أو 

ما يعرف بالموت األسود في أوروبا.

قالــت وســائل اإلعالم الرســمية بالصين 
احتفــل  بينــغ  جيــن  شــي  الرئيــس  إن 
بعيــد ميــالده الســادس والســتين، أمس 
الســبت، مــع الرئيــس الروســي فالديمير 
بوتيــن الــذي يعتبره شــي صديقــا مقربا 
والــذي أهــدى الرئيــس الصينــي بوظــة 
)آيــس كريــم(. ومــن النــادر اإلفصاح عن 
تفاصيــل حيــاة كبــار القــادة فــي الصين 
الميــالد  تواريــخ  عــن  الكشــف  يتــم  وال 
الدقيقــة ألغلبهــم باعتبارهــا مــن أســرار 

الدولة.
بوتيــن  إن  الصينــي  التلفزيــون  وقــال 
أهدى شي بوظة روسية، دون اإلفصاح 
عــن نكهتها، وإن شــي رد بإهــداء بوتين 
وأضــاف  الصينــي.  الشــاي  مشــروب 
التلفزيون الصيني أن شــي وجه الشــكر 
لبوتين وقال إن الرئيس الروسي يتمتع 
بشــعبية طاغية في الصين. ونشر موقع 
التلفزيــون الصينــي كعكــة كتــب عليهــا 

بحروف صينية ”حظ سعيد، 66“.

آيس كريم هدية 
من بوتين لرئيس 

الصين
قررت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية يوم الجمعة عدم إعالن وباء 
اإليبوال في الكونغو وأوغندا حالة طوارئ صحية دولية نظرا لعدم توفر المعايير.

لكــن اللجنــة المســتقلة حثــت فــي بيــان 
للخطــر“  ”المعرضــة  المجــاورة  الــدول 
إلــى تحســين درجــة اســتعدادها للرصــد 
مــن  تأتــي  حــاالت  أي  فــي  والتحكــم 

الخارج ”كما فعلت أوغندا“.
وقــال الدكتــور مايــك رايــان الخبيــر في 
المنظمة في مؤتمر صحافي بمقرها في 

جنيــف إن الســلطات فــي أوغنــدا، حيث 
توفــي فردان من عائلــة واحدة بالمرض 
هــذا األســبوع، أعــدت قائمــة تضــم 98 
شــخصا خالطــوا علــى األرجــح مصابين 
بالفيــروس، وكان الرقــم بالقائمــة أشــار 
يوم الخميس إلى أن عدد الذين خالطوا 

المصابين بالمرض قد بلغ 27 شخصا.

صّوت المشرعون في والية نيويورك في الواليات المتحدة األميركية على إلغاء اإلعفاءات 
الدينية من اللقاحات المدرسية لألطفال، بعد تفشي مرض الحصبة في الوالية.

وأدى  الخميــس،  ليلــة  القانــون  ُأقــر  وقــد 
الواليــة  مبنــى  فــي  فوضويــة  مشــاهد  إلــى 
حيــث اشــتبك أنصــار مكافحــة التلقيــح مــع 
الحصبــة،  وبــاء  تفشــي  وتركــز  المشــرعين. 
اليهوديــة  المجتمعــات  فــي  كبيــر،  بشــكل 
األرثوذكســية في الوالية. وُشــخصت إصابة 
أكثــر مــن 1000 أميركــي بالحصبــة في العام 

2019. ويقــول مســؤولو الصحــة إن المــرض 
الجديــد  القانــون  ويحظــر  بالتفشــي.  آخــذ 
فــي نيويــورك، الــذي أقــره أعضــاء مجلــس 
الشــيوخ والمجلــس التشــريعي فــي الواليــة، 
اآلباء مــن المطالبة باإلعفاءات الدينية التي 
كانت تســمح بعــدم تلقي أطفالهــم اللقاحات 

المطلوبة عادة في المدارس.

“الصحة العالمية”: اإليبوال ليس حالة طوارئ دولية

نيويورك تقر قانونا يمنع اإلعفاء من اللقاح

صياد فلسطيني يلقي شبكته 
على شاطئ البحر في خان 

يونس جنوب قطاع غزة 
أمس األول )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

البحر تغير لألحسن

حاز منشــور بعنوان “أزمة قلبية 
قادت لوفاة نوخذة بســبب قرار 
الكراف... آل عباس: 197 بحارا 
للروبيــان أعــزاء قــوم أذلهم منع 
الصيــد” أعلى معدل تفاعل على 
إنســتغرام “البــالد” أمــس. ودعــا 
 @buhammood75 المستخدم 
إليجاد حــل لتعويض الصيادين 
يرضــي جميع األطــراف، معتبرا 
أن البحــر تغيــر لألحســن كثيــرا، 

وأن ذلك انعكس على األسعار.

أثــار العثــور على تمســاح بســكين عالق 
فــي جمجمتــه فــي واليــة تكســاس في 
الواليــات المتحــدة صدمــة الســكان، ال 
ســيما وأن التمســاح ال يــزال علــى قيــد 

الحياة ويستطيع التمتع بالسباحة.
وشــوهد التمســاح يســبح بحرية كاملة 
فــي بحيــرة أوركاد فــي مقاطعة فورت 
بيند في والية تكساس، وفق ما ذكرت 

شبكة فوكس نيوز األميركية.
وقــام إيريــن ويفــر بتصويــر التمســاح، 
وأثــارت الصور اهتماما كبيرا بالحيوان 
عندما تم نشــرها على وسائل التواصل 

االجتماعي على نطاق واسع.
إنقــاذ  وأضــاف أن خبــراء فــي خدمــة 
الحياة البرية في بومونت في تكساس 
الســلطات  مــن  رســميا  إذنــا  ينتظــرون 

لمساعدة التمساح.

األمــم  فــي  الســكان  شــعبة  نفــت 
المتحدة، تقارير صحافية أشارت إلى 
أرقام مغلوطة بشأن نسبة الذكور إلى 
اإلناث من ســكان العالم، وكشــفت عن 

األرقام الحقيقية.
إحــدى  فــي  منشــور  مقــال  وحقــق 
الصحــف النيجيريــة انتشــارا واســعا، 
بعدمــا زعــم أنــه ال يوجــد ســوى 2.2 
مليــار رجل في العالــم الذي يضم 5.6 
مليــار امرأة، ونســب هــذه األرقام إلى 

تقرير صادر عن األمم المتحدة.
لكــن شــعبة الســكان باألمــم المتحــدة 
أكــدت أن أحــدث التوقعات الســكانية 
في العالم هي 3.82 مليار أنثى و3.89 
فارقــا  يكشــف  مــا  وهــو  ذكــر،  مليــار 

ضئيال بين أعداد الجنسين.
األمــم  فــي  الســكان  شــعبة  وقالــت 
التوقعــات  ستنشــر  إنهــا  المتحــدة 
غــدا   2019 للعــام  العالميــة  الســكانية 

اإلثنين.

تمساح بسكين في رأسه 
يصدم سكان تكساس

3.89 مليار ذكر 
مقابل 3.82 

مليار أنثى
قال االتحــاد األوروبي 
الضــروري  مــن  إن 
المنصــات  تبــذل  أن 
المزيــد  اإللكترونيــة 
مــن الجهــود لمكافحــة 
التضليــل بمــا فــي ذلك 
عــن  معلومــات  نشــر 
تلــك الجهود وذلك بعد 
مــا  االتحــاد  رصــد  أن 
يشــتبه أنهــا محــاوالت 
روســية وأخرى محلية 
انتخابــات  لتخريــب 
األوروبــي  البرلمــان 
الشــهر  جــرت  التــي 

الماضي.
وأشــار تقريــر لالتحــاد 
األوروبي بشــأن جهود 
تأميــن انتخابــات مايو 

التشريعية األوروبية عبر تمويل منظمات 
لتمحيــص الحقائــق، والمســاعدة المقدمة 
مــن فيســبوك وجوجــل وتويتــر ومواقــع 
أخــرى في مكافحة التضليل، إلى وجدود 
ومســتدام“  ”مســتمر  جهــد  علــى  دليــل 
تبذله عناصر روســية لنشــر وجهات النظر 

المحلــي  النقــاش  واســتقطاب  المتطرفــة 
األوروبــي مــن خــالل نشــر التضليــل على 
االتحــاد  حكومــات  وتقــول  اإلنترنــت. 
األوروبي إن روسيا تستهدف االنتخابات 
لتقويــض الديمقراطية في الغرب. وتنفي 

موسكو ذلك.

“األوروبي” يطالب المنصات اإللكترونية بمكافحة التضليل

إندونيسيون يطلقون مئات البالونات العمالقة في حقل باجيريخو في 
ونوسوبو، بمقاطعة جافا الوسطى أمس، وذلك خالل مهرجان البالون 

التقليدي للعام 2019، والذي يهدف إلى توعية الناس حول سالمة 
الطيران )أ ف ب(

التقرير يزيد الضغط على فيسبوك وتويتر ومنصات إلكترونية أخرى 
للتصدي للعناصر الخبيثة

Û  ،مع احتفاء البحرين بمرور 100 عام على بدء التعليم النظامي في المملكة
المناهــج  وتحديــث  األكاديميــة  البرامــج  تطويــر  عــن  الحديــث  يكتســب 
التربويــة لتلبــي متطلبــات ســوق العمــل، أهميــة خاصــة، إذ يؤكــد الخبــراء 
ضرورة االرتقاء بمخرجات العملية التعليمية لتواكب المتغيرات الســريعة 

والمتالحقة في مجاالت العمل كافة.
Û  في مقال سابق أشرت إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده المملكة يجلب

تحديــا في المســتقبل المنظور يتعلق بتوفير كــوادر بحرينية مؤهلة للعمل 
فــي مجالــي البرمجيــات وتقنيــة المعلومات، حيث يتوقــع أن يزداد الطلب 
المحلــي والعالمــي علــى هذيــن التخصصين بعدمــا أصبح التحــول الرقمي 

ضرورة حتمية تفرضها متطلبات العصر.
Û  الحديــث عــن ربــط مخرجــات التعليــم باحتياجــات الســوق بــدأ يتــردد في

منطقــة الخليــج منــذ مطلــع األلفيــة الجديدة، حيــث يرى كثيــرون في هذا 
الربــط حــال ناجعــا لتوظيــف المواطنيــن وتقليــص االســتعانة بالكفــاءات 
األجنبيــة، فيمــا يــراه آخــرون هدفــا صعــب المنــال نظــرا لتطــور القطــاع 

الصناعي بوتيرة أسرع من حركة دورة التعليم.
Û  قــد يكــون الهدف صعبا لكنه ليس مســتحيال ما إن تضامن الجميع وتعاون

القائمــون على القطاعــات المختلفة من أجل تذليــل المعوقات والصعوبات 
التي تحول دون وجود مواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

Û  للتعليــم وسياســات  إســتراتيجيات  وضــع  إلــى  الحكومــة  تســعى  وفيمــا 
وتطــورات  الوطنــي  االقتصــاد  باتجاهــات  مرتبطــة  المهنــي  والتدريــب 
التوظيــف ونوعيــة المهــن المطلوبــة، البــد مــن تــرك المجــال مفتوحــا أمــام 
فــرض  أنفســهم فيهــا وعــدم  يــرون  التــي  التخصصــات  الطــالب الختيــار 
تخصصات بعينها عليهم، فمنح الطالب حرية االختيار بعد إعطائه النصح 
والتوجيــه الواجبيــن قــد يمنحنا في المســتقبل نابغة فــي مجال تخصصه؛ 

ليكون قدوة للشباب الطامح لبلوغ القمة بعزيمته وإصراره.

احتياجات 
السوق وحرية 

االختيار أيمن همام

ayman.hamam
@albiladpress.com
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