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من الصور 
التي نشرتها 
وزارة الدفاع 
السعودية 

لتحليق 
الطائرات

البشير في أول ظهور

عواصم ـ وكاالت

قــال وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو، أمــس، إن الواليات 
المتحدة ال تريد حرًبا مع طهران، والدبلوماسية مستمرة.

وقالــت وزارة الدفــاع الســعودية، أمس، إن طائــرات القوات الجوية 
الملكية السعودية والقوات الجوية األميركية من نوع “إف 15 سي” 

تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي.

سجل شركتك اآلن السترداد القيمة المضافة
للمـعلومات أو الشـكاوى
80008001

@BahrainNBR www.nbr.gov.bh

ال تغيير في ميزانية األنديةالماجد: البحرين مليئة بالمواهبإدانة زوجة نتنياهو بالفسادمذكرة تفاهم بين “البركة” و“إيزي”3 سنوات لحارق سيارة صديقه
قضت محكمة االستئناف العليا  «

الجنائية األولى بتأييد سجن شاب 
)28 عاما( 3 سنوات؛ النتقامه من 
صديقه؛ إذ تعمد المستأنف حرق 

سيارة تبين أنها ملك لشقيق 
صديقه وأدى الحريق إلى اشتعال 
سيارتين أخريين بجانبها في عراد.

وقعت مجموعة البركة المصرفية،  «
وشركة إيزي للخدمات المالية، 

مذكرة تفاهم تمهد لدراسة 
جدوى بشأن تطبيق شبكة الدفع 
البيومترية والخدمات المصرفية 

الرقمية عبر شبكة الوحدات التابعة 
للبركة والمنتشرة في 17 دولة.

أدانت محكمة إسرائيلية، أمس،  «
زوجة رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

بنيامين نتنياهو باالحتيال 
واستخدام أموال الدولة لدفع أثمان 

وجبات طعام؛ في إطار صفقة 
اعتراف بالتهم الموجهة إليها، كما 
ذكر مراسل لوكالة “فرانس برس”.

أكد الفنان حسن الماجد لـ “البالد”  «
أن البحرين مليئة بالمواهب 

الصاعدة وهناك طاقات فنية رائعة 
ومبدعة، مضيفا أن الفنان الصاعد 

يحتاج إلى الصقل والتدريب 
والتجربة، واألعمال المتالحقة هي 

الميدان األمثل للتجربة.

أكدت القائم بأعمال الوكيل المساعد  «
للدعم والمبادرات رئيس فريق 

إعادة تنظيم اإلعانات المالية لألندية 
الوطنية إيمان جناحي أن وزارة شؤون 

الشباب والرياضة قررت أن تكون 
ميزانية اإلعانات المالية للعام 2019 

هي نفسها للعام 2018 دون تغيير.

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

0910142318

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
shawwal 1440 1414 شوال
June 2019 1717 يونيو

Year: 11السنة
No: 3898العدد
MONاالثنين

“الخارجية” تطلق “أمّناكم اهلل”
المنامة - وزارة الخارجية

اتساًقا مع األهداف النبيلة والمبادرات 
التــي تتضمنها الخطة الوطنية لتعزيز 
قيــم  وترســيخ  الوطنــي  االنتمــاء 
المواطنــة، أطلقــت وزارة الخارجيــة، 
الحملة التوعوية #أمناكم_هللا، تزامًنا 
مــع بدايــة الصيــف وتتضمــن توعيــة 
المواطنين بإرشادات السفر، في إطار 
حــرص وزارة الخارجيــة على ســامة 
المواطنيــن فــي الخــارج، بمــا يضمــن 
وممتعــة. آمنــة  ســفر  فتــرة  قضــاء 

وتأتــي الحملــة التوعوية فــي إطار ما 
تســعى إليه الخطة الوطنية “بحريننا” 
الوطنيــة  الثوابــت  علــى  للحفــاظ 

)٠٧(والتمسك بالهوية.

)١٤(

عمر البشير يمثل أمام النيابة
الخرطوم ـ أ ف ب

مثــل الرئيــس الســوداني المخلوع 
النيابــة  أمــام  أمــس  البشــير  عمــر 
العامــة المكلفة قضايا الفســاد في 
الخرطــوم، إذ ظهــر للمــرة األولــى 
أمــام الــرأي العــام منــذ إقالتــه في 
الشــارع.  ضغــط  تحــت  أبريــل 
الثيــاب  مرتديــا  البشــير  ووصــل 
التقليديــة إلــى مقر النيابــة العامة 
عســكرية  آليــات  موكــب  يرافقــه 

)١٤(وعناصر أمنية مسلحة.

)02(

الجالــة  صاحــب  البــاد  عاهــل  اســتقبل 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة، بحضور 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جالــة  ممثــل 
وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ ناصــر بــن 

حمــد آل خليفــة فــي قصر الصخيــر أمس 
األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل 
خليفــة، الذي قدم لجالته أفراد المنتخب 
الوطنــي أللعــاب القــوى؛ بمناســبة فوزهــم 

بلقب البطولة اآلسيوية الثالثة والعشرين 
أللعــاب القــوى للرجــال والســيدات، والتي 
أقيمت منافساتها في شهر أبريل الماضي 

في الدوحة.
وأعــرب جالــة الملــك عــن شــكره ألبطــال 
اإلنجــاز  هــذا  علــى  وهنأهــم  البحريــن، 

متميــز  أداء  مــن  قدمــوه  ومــا  المشــرف 
ومــا أبــدوه مــن حــرص لتحقيــق النتائــج 
أن  مؤكــدا  المنافســات،  خــال  المشــرفة 
االتحــادات الرياضية في البحرين حققت 
نجاحــا كبيرا وما شــهدناه في عام الذهب 

كان مبعثا للفخر واالعتزاز.

للمجلــس  العــام  األميــن  أعلنــت 
األعلــى للمــرأة هالــة األنصــاري عــن 
بــدء التقديم واســتقبال المشــاركات 
الملكــي  الســمو  صاحبــة  لجائــزة 

آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة 
خليفــة لتقــدم المــرأة البحرينيــة في 
نســختها السادســة إلكترونيا اعتبارا 

من أمس.

بدء استقبال مشاركات جائزة 
األميرة سبيكة لتقدم المرأة

االتحادات الرياضية حققت نجاًحا كبيًرا
جـاللــة الملــك: عــام الـذهــب مبـعــث للـفـخــر واالعــتــزاز

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال أفراد المنتخب الوطني أللعاب القوى بمناسبة فوزهم بلقب البطولة اآلسيوية

)06(

هاتــف  خــط  ألــف   18 مــن  أكثــر  ُألغــي 
مسبق الدفع في الربع األول 2019 لدى 
مختلــف شــركات االتصــاالت بالبحرين، 
وذلــك فــي اســتمرار لمسلســل التراجــع 

في اشتراكات الهاتف  النقال.

إلغاء 18 ألف خط 
مسبق الدفع

)11(

علي الفردان

بدور المالكي من المنامة

طائرات سعودية وأميركية تحلق 
فوق الخليج العربي

ثــار جــدل بمنصــات التواصــل االجتماعــي عــن 
بعــد  بالبحريــن  النظامــي  التعليــم  بــدء  تاريــخ 
تــداول فيديــو أنتجــه فريــق “الميديا الشــعبية” 
حــوار  مــن  اقتباًســا  تضمــن  “البــاد”  بصحيفــة 
أجــراه تلفزيــون البحريــن مــع مســؤولة بــوزارة 
التربيــة والتعليــم. وفــي الفيديــو قالت رئيســة 
مركــز القيــاس والتقويم بالــوزارة انتصار البناء 
الــذي ال تشــرف  المنّظــم  التعليــم الحديــث  إن 
عليــه الدولــة بــدأ منــذ العــام 1899 مــع وصــول 

اإلرســالية األميركية، وتأســيس مدرســة جوزة 
البلــوط. وأضافت: أّســس هذه المدرســة القس 
تعليــم  تجربــة  أول  وتعتبــر  زويمــر،  صموئيــل 

حديث بشكل نظامي.
ولفتــت إلــى أن مدرســة جــوزة البلــوط ســبقت 

مدرسة الهداية الخليفية قرابة 20 عاًما.
وأوضــح رئيــس جمعيــة تاريــخ وآثــار البحرين 
الرســمية  البدايــة  أن  “البــاد”  لـــ  أميــن  عيســى 
للتعليــم النظامي يتعّين احتســابها من انطاقة 
مدرسة جوزة البلوط، التي أبصرت النور بالعام 

.1899

رئيس “التاريخ” لـ “^”: التعليم النظامي بدأ في 1899 وليس 1919

مدرسة جوزة البلوط سبقت “الهداية” بـ 20 عاًما

بيت جمعة بوشهري مقر مدرسة جوزة البلوط)٠٨(

راشد الغائب
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جاللة الملك مستقبال أفراد المنتخب 
الوطني أللعاب القوى بمناسبة فوزهم 
بلقب البطولة اآلسيوية

local
@albiladpress.com

المنامة - بنا

الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  اســتقبل 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة، بحضور 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل 
وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة فــي قصــر الصخيــر أمس 
األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل 
خليفــة، الذي قدم لجاللته أفراد المنتخب 
الوطنــي أللعــاب القــوى؛ بمناســبة فوزهــم 
بلقب البطولة اآلسيوية الثالثة والعشرين 
أللعــاب القــوى للرجــال والســيدات، والتي 
أقيمت منافســاتها في شهر أبريل الماضي 
المنتخــب  تصــدر  أن  بعــد  الدوحــة،  فــي 
التــي  الميداليــات  بعــدد  العــام  الترتيــب 
بلغــت  المنافســات والتــي  أحرزهــا خــالل 
22 ميداليــة منهــا 11 ميداليــة ذهبيــة و7 

ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية.
وأعــرب جاللــة الملــك عــن شــكره ألبطــال 
اإلنجــاز  هــذا  علــى  وهنأهــم  البحريــن، 
المشــرف ومــا قدمــوه مــن أداء متميز وما 
أبدوه من حرص لتحقيق النتائج المشرفة 
خــالل المنافســات، مؤكــدا أن االتحــادات 
الرياضية في البحرين حققت نجاحا كبيرا 
ومــا شــهدناه فــي عــام الذهــب كان مبعثــا 
للفخــر واالعتــزاز، مؤكدا أن مــا تم إنجازه 
يعكــس طمــوح شــباب البحريــن، وحافــًزا 
لهــم جميًعــا لتحقيــق مزيد مــن النجاحات 
فــي المجــاالت كافــة، ومبعًثــا لهــم لخدمة 
وطنهم وحرصهم الدائم على تشريفه في 
كل المجــاالت، معربــا جاللتــه عــن تطلعــه 
لتحقيــق المزيــد مــن هــذه اإلنجــازات فــي 

المحافل الدولية واإلقليمية.
التــي  الموفقــة  بالجهــود  جاللتــه  وأشــاد 
آل  بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  يبذلهــا ســمو 
الرياضيــة  المســيرة  دعــم  فــي  خليفــة 
أمــام  الســبل واإلمكانــات  وتهيئــة أفضــل 
شــباب البحريــن لتحقيــق النتائــج المميزة 
لرفــع مملكــة البحرين في جميــع المحافل 
الرياضيــة، كمــا أثنــى بالمتابعــة المســتمرة 
لســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
وجهــود ســموه الهادفــة لخدمــة الرياضــة 
فــي  المملكــة  شــأن  وإعــالء  البحرينيــة 

وإطــالق  الرياضيــة  المحافــل  مختلــف 
المبــادرات الداعمــة للقطــاع الشــبابي فــي 

البالد.
وأثنــى جاللــة الملــك علــى جهــود رئيــس 
االتحــاد البحريني أللعــاب القوى وأعضاء 
االتحــاد وجميــع الالعبين على مــا حققوه 
من نتائج مشــرفة في مختلف المسابقات 
دعمــه  جاللتــه  مؤكــًدا  والبطــوالت، 
ومتمنًيــا  والرياضــة،  للشــباب  واهتمامــه 
الرياضيــة  والفــرق  المنتخبــات  لجميــع 
فــي  والتقــدم  التوفيــق  دوام  البحرينيــة 

مشاركاتهم المستقبلية.
المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  وأعــرب 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد 
بــن حمــد آل خليفــة، عــن فخــره واعتزازه 
باســتقبال عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ألفراد 
المنتخــب الوطنــي أللعــاب القــوى، مؤكــدا 
ســموه أن هــذا االســتقبال يعكــس اللفتــة 
األبويــة الكريمــة مــن لــدن جاللتــه بأبنائــه 
مــن حــرص  يوليــه جاللتــه  ومــا  الشــباب 

دائــم علــى رعايتهــم ودعمهم فــي المجال 
األكبــر  الفضــل  لــه  كان  والــذي  الرياضــي، 
لإلنجــازات  البحريــن  مملكــة  إحــراز  فــي 
المشــاركات  مختلــف  فــي  الرياضيــة 

والبطوالت القارية والدولية.
وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
“إن اســتقبال عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة ألبناءه 
الرياضييــن الذيــن حققــوا نتائــج إيجابية 
الترتيــب  المنتخــب  تصــدر  فــي  أســهمت 
مــن  البالــغ  االهتمــام  دائمــا  يؤكــد  العــام، 

لــدن جاللتــه للنهــوض بالقطــاع الرياضــي 
المثاليــة  األجــواء  تهيئــة  نحــو  والســعي 

للرياضيين”.
الملكــي  االســتقبال  أن  ســموه  وأضــاف 
هــو النجــاح الكبيــر التــي يتــّوج الجهــود، 
وهــو الــذي يدفعنا لمضاعفــة العمل بهدف 
ترجمــة توجيهــات عاهل البالد، الســتمرار 
قطــاع  فــي  الشــاملة  التنمويــة  العمليــة 
الشــباب والرياضــة، والذي يســهم في رفع 
مســتوى األلعــاب الرياضيــة المختلفــة من 
خــالل رعاية ودعم الشــباب بهدف تطوير 

ســموه  معاهــدا  وقدراتهــم،  مســتوياتهم 
جاللة الملك على استمرار هذه اإلنجازات 
التي من شــأنها أن تعــزز المكانة المرموقة 
الخارطــة  علــى  المملكــة  تحتلهــا  التــي 

الرياضية.
البحرينــي  المنتخــب  أبطــال  أعــرب  كمــا 
أللعــاب القــوى عــن عميــق شــكرهم وبالــغ 
تقديرهــم وامتنانهــم لجاللــة الملــك علــى 
الكبيــر  والدعــم  المتواصلــة  المســاندة 
بــه دائًمــا مــن  الــذي يحظــون  والتشــجيع 

جاللته.

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
آيــســلــنــدا فــخــامــة الـــرئـــيـــس، وذلـــك 
جمهورية  تأسيس  ذكـــرى  بمناسبة 
آيــســلــنــدا، أعــــرب جــاللــتــه فــيــهــا عن 
بموفور  لــه  وتمنياته  تهانيه  أطيب 
المناسبة  بــهــذه  والــســعــادة  الصحة 

الوطنية.

المنامة- بنا

ــكـــس طــــمــــوح شــــبــــاب الـــبـــحـــريـــن ــعـ ــك: اإلنـــــــجـــــــازات تـ ــ ــل ــ ــم ــ جــــالــــة ال

االتحـادات الريـاضيــة حققــت نجـاحـا كبيــرا

جاللة الملك يهنئ 

رئيس آيسلندا
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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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أنــاب رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، محافــظ 
بــن  علــي  بــن  خليفــة  الشــيخ  ســمو  الجنوبيــة 
خليفــة آل خليفــة؛ لحضــور حفل تخــرج الفوج 
الثامن والعشرين من طلبة مدرسة ابن خلدون 
بفنــدق  أمــس  مســاء  أقيــم  والــذي  الوطنيــة، 
الخليــج، بحضــور عدد من أفــراد العائلة المالكة 
الكريمة وكبار المســؤولين وأولياء أمور الطلبة 

والمدعوين.
وخالل الحفل، ألقى سمو الشيخ خليفة بن علي 
بــن خليفــة آل خليفــة كلمة قدامــى الخريجين، 
أعرب فيها عن تشــرفه بتكليف صاحب الســمو 
الملكــي رئيس الــوزراء، له لحضور الحفل نيابة 
عــن ســموه، قائــال “إن صاحــب الســمو الملكــي 
فــي  األول  التعليــم  رائــد  هــو  الــوزراء  رئيــس 
المملكــة وراعــي مســيرتها المباركــة، ويزيدنــي 
شرًفا أن أنقل لكم تهاني وتبريكات سموه بهذه 
المناســبة العزيــزة للخريجيــن وأولياء أمورهم، 
وتأكيــد ســموه أنكــم اليــوم على أعتــاب مرحلة 
تعليميــة جديــدة تصقــل مهاراتكــم ومعارفكــم 
الشــرف  لميــدان جديــد مــن مياديــن  للدخــول 
فــي خدمــة هــذا الوطــن الغالي وإعــالء صروح 

نهضته”.
فخــورة  البحريــن  مملكــة  أن  ســموه  وأكــد 
بإنجــازات وعطــاء شــبابها، ففــي كل المجــاالت 
لشــباب الوطن بصمة وعطــاء وعزيمة، مكنتهم 
مــن حصول المراتــب العليا وتحقيق المزيد من 
النهضــة والتقــدم والنمــو لهــذا الوطــن الغالــي، 
مــن  والدعــم  الرعايــة  ســبل  كل  مســتمدين 
القيــادة الحكيمــة لعاهل البــالد صاحب الجاللة 
ورئيــس  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
بــن ســلمان آل خليفــة، وولي العهد نائــب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، بالمســاهمة الفعالــة لتمثيــل الوطــن 
خيــر تمثيل وتحقيق كل إنجــاز وخير لبالدهم، 
فهــم مســتقبل هذا الوطن الواعــد ومصدر فخر 

واعتزاز لدينا جميًعا.
وقــال ســموه “إننــي كنــت يوًمــا مــا، فــي مثــل 
هــذا المقعــد ومثــل هــذه المؤسســة التعليميــة 
المرموقة التي تتخرجون منها اليوم، وأستذكر 

ببالــغ الفخــر واالعتــزاز القيــم والــدروس والعبر 
التــي تعلمناهــا في مدرســة ابن خلــدون، والتي 
بالتخريــج  ســبقوكم  ممــن  وزمالئــي  أعطتنــي 

دافًعا كبيًرا في الحياة المستقبلية”.
وأضــاف ســموه “إننــي اليــوم أتشــرف بتحمــل 
مســؤولية وطنيــة كبيــرة، وهــي إدارة شــؤون 
محافظــات  أكبــر  فهــي  الجنوبيــة،  المحافظــة 
المملكة وحاضنة لكبار مشــاريعها ومؤسســاتها، 
ومعالمهــا  العريــق  بتاريخهــا  تعتــز  ومحافظــة 
األثريــة والثقافيــة، مــن مدينــة الرفــاع العامــرة 
المحافظــة  ففــي  العريقــة  حــوار  جــزر  إلــى 
الجنوبيــة نقوم بدور مهــم، في خدمة مجتمعنا 
والحفاظ على أمننا ومكتســباتنا والتواصل مع 
أهالــي منطقتنــا األعــزاء الذيــن نعتبرهم أســرة 
واحــدة تآلفــت وتالحمــت في حب هــذا الوطن 
أساســية  مكانــة  وللتعليــم  أجلــه،  مــن  والــذود 
فــي تنميــة المحافظة، فبدأ التعليــم فيها بالعام 
1925 وتعليــم البنــات بالعــام 1941 فــي مدينــة 

الرفاع”.
الجنوبيــة  المحافظــة  “واليــوم  ســموه  وتابــع 
تشهد نهضة تعليمية رائدة وتزخر بالمؤسسات 
التعليميــة العالميــة، مــا يجعلهــا الوجهــة األولى 

للتعليــم والتدريس في البحرين، فيشــرفني أن 
أخدم المحافظة التي كانت وال زالت منارة علم 
والتي تخضع مدرستكم ضمن نطاق محافظتنا 

العامرة بالعز والخير”.
وفــي ختــام كلمتــه، توجه ســمو الشــيخ خليفة 
بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة بالشــكر الجزيل 
لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، علــى 
نيابــة عــن  الحفــل  لــه لحضــور  تكليــف ســموه 
ســموه، مكررا ســموه تهانيه الصادقــة وأمنياته 
فــي  والســداد  والنجــاح  التوفيــق  دوام  لهــم 
حياتهــم المســتقبلية. مــن جانبــه، أشــاد وزيــر 
التربية والتعليم ماجد النعيمي برعاية صاحب 
الحفــل؛  هــذا  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
تأكيــًدا لمــا يوليــه ســموه الكريــم مــن اهتمــام 
ودعــم ومســاندة للتعليــم فــي مملكــة البحرين، 
بما في ذلك تشجيع سموه لالستثمار في قطاع 
التعليم الخــاص؛ لكون التعليم بمختلف أنواعه 
بالمجتمــع،  للنهــوض  أساســية  دعامــة  يشــكل 
كمــا  والنمــاء.  التطويــر  مســيرة  واســتدامة 
أشــاد وزيــر التربيــة والتعليــم باهتمــام محافظ 
الشــيخ  ســمو  الحفــل  راعــي  نائــب  الجنوبيــة 
مثنيــا  بالتعليــم،  خليفــة  آل  علــي  بــن  خليفــة 

علــى جهــود القائميــن على مدرســة ابن خلدون 
الوطنيــة، متمنًيــا كل التوفيق والنجــاح لألبناء 

الخريجين والخريجات.
الوطنيــة  ابــن خلــدون  وألقــى رئيــس مدرســة 
كمــال عبدالنور كلمة تقــدم خاللها باألصالة عن 
نفســه وبالنيابــة عــن القائميــن علــى المدرســة، 
لرئيــس  االمتنــان  وعظيــم  التقديــر  بخالــص 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
بن سلمان آل خليفة، على تفضل سموه برعاية 
حفــل تخرج الفوج الثامن والعشــرين من طلبة 
الســامية  الرعايــة  هــذه  أن  مؤكــدا  المدرســة، 
وعطايــاه  ســموه  مــكارم  ســجل  إلــى  تضــاف 
للنهضــة  الدائــم  ســموه  دعــم  وتؤكــد  الدائمــة، 

التربوية في مملكة البحرين.
كما توجه بالشكر الجزيل إلى محافظ الجنوبية 
نائب راعي الحفل ســمو الشــيخ خليفة بن علي 
بــن خليفــة آل خليفــة، مؤكدا أن حضور ســموه 

يشرفهم ويكمل فرحتهم.
وأشــار إلى أن ســمو الشــيخ خليفة بن علي بعد 
أن تخــرج مــن مدرســة ابــن خلــدون الوطنيــة 
التعليــم  مشــوار  ســموه  واصــل   2011 بالعــام 
األكاديمــي بجامعــة لنــدن وأنهى دراســته العليا 

فــي مجــال العلــوم السياســية في العــام 2016، 
الفتــا إلــى أن ســموه يهتم بالجانــب االجتماعي 
بشــكل كبيــر، إذ أطلــق جائــزة “خليفــة بــن علي 
لالبن البار واالبنة البارة” في العام 2008 عندما 
كان طالبا في مدرســة ابــن خلدون الوطنية ثم 
أســس بعدهــا “جائــزة ســمو الشــيخ خليفــة بــن 

علي للعمل الخيري”.
وقــال “حظــي ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي، 
أغســطس  شــهر  فــي  الغاليــة  الملكيــة  بالثقــة 
مــن العــام 2017 بتعيينــه محافظــا للمحافظــة 
الجنوبيــة، ويتولــى ســموه عــددا مــن المناصب 
للجنوبيــة،  محافظــا  الرســمي  منصبــه  بجانــب 
الصداقــة  لجمعيــة  الفخــري  الرئيــس  فســموه 
البحرينيــة اليابانيــة والرئيــس الفخري لجمعية 
البحريــن لرعايــة الوالديــن وعضــو شــرف نادي 

الرفاع الرياضي”.
كمــا ألقــى نائــب رئيس مجلــس إدارة المدرســة 
فــؤاد تقــي كلمــة أعــرب فيها عن خالص الشــكر 
رئيــس  الملكــي  الســمو  لصاحــب  والتقديــر 
التــي يوليهــا  الخاصــة  الرعايــة  الــوزراء؛ علــى 
منــذ  الوطنيــة  خلــدون  ابــن  لمدرســة  ســموه 
بالشــكر  تقــدم  كمــا   ،1983 بالعــام  تأسيســها 

والتقديــر لمحافظ الجنوبية نائب راعي الحفل 
بــن خليفــة آل  بــن علــى  ســمو الشــيخ خليفــة 
خليفة؛ على مســاندته المســتمرة ودعمه الدائم 
للمدرســة وعلى تشــريفه لهم بالحضور وقيامه 

بإلقاء كلمة قدامى الخريجين.
أمورهــم  وأوليــاء  للطلبــة  بالتهنئــة  تقــدم  كمــا 
علــى هــذا النجــاح؛ لينضموا بذلك إلــى زمالئهم 
طالــب  ألفــي  فــاق عددهــم  الذيــن  الخريجيــن 
منذ تأســيس المدرســة، قائال “أكدت كلمة ســمو 
الشــيخ خليفــة بــن علي، كــون التعليم األســاس 
علــى  تحــرص  فالمدرســة  التنميــة،  لعمليــة 
االســتثمار فــي تطويــر العنصــر البشــري بطــرح 
البرامج التعليمية الحديثة والتقنية المتطورة، 
تربويــة  كمؤسســة  األكاديمــي  تميزهــا  لتؤكــد 
تصقل أبنائها الطلبة بأفضل التجارب وتمنحهم 
أحدث الوسائل للنجاح والتفوق في هذا العالم 

المتغير والمستدام”.
وأضاف أن “كلمة ســمو الشــيخ خليفة بن علي، 
بمــا فيها من رؤيــة وحكمة، تؤكد هذا االرتباط، 
إذ يعمــل فــي المدرســة العديــد مــن خريجيهــا 
بمختلــف التخصصــات، شــاكرين لهــم جهودهم 
لتطوير ورفع مستوى التعليم فيها، وكل هذا ما 
كان ليتحقق لوال جهود القائمين على المدرســة 

من إدارة ومعلمين وطلبة وأولياء األمور”.
وأعرب تقي عن خالص تهانيه ألســرة وأساتذة 
علــى  لحصولهــا  الديــن؛  نــور  ياســمين  الطالبــة 
الدراســية  للمنــح  العهــد  ولــي  برنامــج  منحــة 
العالميــة، قائــال “يســرني في هــذه المناســبة أن 
أتقــدم باســمي وبالنيابــة عــن مجلــس األمنــاء 
بالشكر والتقدير لولي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ 
على دعم ورعاية سموه هذا البرنامج المتميز”.

ثــم ألقــت نائــب رئيــس مجلــس الطلبــة الطالبة 
عــن  نيابــة  كلمــة  القصيبــي  ســطام  مجــد 
الفــوج  لممثلــي  كلمتيــن  تلتهــا  الخريجيــن، 
الثامــن والعشــرين، وهما الطالبة ياســمين نبيل 
نورالديــن )األولــى علــى الدفعــة رئيــس مجلس 

الطلبة(، والطالب محمد عبدهللا السادة.
ثــم قام نائب راعي الحفل ســمو الشــيخ خليفة 
بــن علــي آل خليفــة بتســّليم شــهادات الدبلــوم 
دفعــة  لطــالب  المغــادرة  وشــهادات  المدرســي 

.2019

المنامة - بنا

األمير خليفة بن سلمان رائد التعليم األول في المملكة
ســمو رئيــس الــوزراء ينيــب ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي لحفــل مدرســة ابــن خلدون

سمو رئيس الوزراء ينيب سمو الشيخ خليفة بن علي لحضور حفل مدرسة ابن خلدون  

“الجنوبية” تشهد نهضة تعليمية رائدة وتزخر 
بالمؤسسات التعليمية العالمية

النعيمي: التعليم دعامة أساسية للنهوض 
بالمجتمع واستدامة مسيرة التطوير والنماء

عبدالنور: تطوير العنصر البشري بطرح البرامج 
التعليمية الحديثة والتقنية
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“األعلى للشؤون اإلسالمية” يؤكد دعمه لمجلسي األوقاف
ــة ــي ــك ــل ــم ــالـــثـــقـــة ال ــس “الـــجـــعـــفـــريـــة” بـ ــ ــي ــ ــا رئ ــًئـ ــنـ مـــهـ

اســتقبل رئيس المجلس األعلى للشــؤون اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن محمد 
بــن راشــد آل خليفــة فــي مكتبــه صباح أمــس، رئيس مجلــس األوقــاف الجعفرية 
الجديــد يوســف الصالــح، وذلــك بمناســبة صــدور األمــر الملكــي الســامي بإعــادة 

تشكيل مجلسْي األوقاف السنية والجعفرية. 

وهنــأ الرئيــس الجديــد لألوقــاف الجعفرية 
علــى الثقة الملكيــة الغالية من عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة، مؤكًدا أنَّه أهٌل لتلك الثقة الســامية 
لمــا يتمتــع بــه ســعادته مــن كفــاءة وخبــرة 

وسمعة طيبة.
أعضــاء  لجميــع  تهانيــه  عــن  أعــرب  كمــا   
والجعفريــة  الســنية  األوقــاف  مجلســي 
علــى الثقــة الملكيــة الغاليــة، وتمنياتــه لهم 
بالتوفيق والسداد، مشيًرا إلى أنَّ المجلس 

يدخــر  لــن  اإلســالمية  للشــئون  األعلــى 
جهــًدا فــي دعــم خطــط التطويــر والتنميــة 
فــي إدارتــْي األوقــاف الســنية والجعفريــة 
انطالًقا من دور المجلس في رعاية الشــأن 
اإلســالمي العــام فــي البــالد وتطويــره بمــا 
يرضــي هللا تعالــى ويلبي تطلعــات القيادة 

الرشيدة. 
الدينيــة والوطنيــة  المســؤولية  أنَّ  ــن   وبيَّ
كبيــرة أمام مجلســْي األوقــاف انطالًقا مما 
يقع على عاتقهما من دور جليل في خدمة 

بيوت هللا تعالى ودور العبادة في المملكة، 
إلــى جانب مــا كلفهما به القانــون من إدارة 
إيراداتهــا  وصــرف  واســتغاللها  الوقفيــات 
وحفــظ أعيانها وتعميرهــا بمقتضى أحكام 
هــذا  فــي  مؤكــًدا  اإلســالمية،  الشــريعة 

السياق أهمية التعاون الوثيق بين مختلف 
التعــاون  بــروح  العالقــة  ذات  الجهــات 
اإلســالمية،  األوقــاف  لخدمــة  والتكامــل 
ســائالً هللا تعالى التوفيق والســداد للجميع 

لخدمة الدين والوطن.

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

سفير لإلمام المهدي المنتظر في البحرين 
ومهدي في السودان وآخر في السعودية! 2-2

Û  تعرفنــا باألمــس علــى شــخص ظهــر فــي مملكــة
القــرن  مــن  الثامــن  العقــد  بدايــة  فــي  البحريــن 
الماضــي وادعــى أن لــه اتصــاال مباشــرا باإلمــام 
المهــدي المنتظــر، وأن اإلمــام عينــه “ســفيًرا” لــه 
وكلفه باالضطالع بمهمة تجديد الدين اإلسالمي 
وإصالح شــؤون المســلمين وإعادتهــم إلى جادة 
الصــواب، وقد تمكن هذا المدعي من اســتقطاب 
أعــداد متزايــدة مــن األتبــاع والمريديــن قبــل أن 

تنتهي قصته ويتوارى عن األنظار.
Û  األول يكــن  لــم  الشــخص  هــذا  إن  أيًضــا  وقلنــا 

أو الوحيــد مــن نوعــه، فقــد شــهدت، بــل ابتليــت 
واكتظت الســاحة اإلســالمية الســنية والشــيعية 
منها بالكثير من أمثاله، أكثرهم ادعى أنه المهدي 
المنتظــر نفســه، وكلهم ينتمون إلــى الفئة التي ال 
تتــردد عن توظيف الدين سياســًيا أو تتورع عن 
اســتغالل معتقــدات وعواطــف النــاس البســطاء 
لتحقيق مآربها ومكاســبها السياســية والدنيوية، 
كما أن بعض المدعين قاموا بذلك نتيجة انحراف 
أو خلــل فكــري أو اضطــراب نفســي أصابهــم، أو 
حًبــا في الظهور والتســلط أو بغية جني األموال 

أو لكل تلك األسباب واألهداف مجتمعة.
Û  وســنتوقف اليــوم بشــكل عابــر ومقتضــب أمــام

واالدعــاء  التقمــص  حــاالت  مــن  فقــط  حالتيــن 
بالمهدوية؛ نظًرا ألهميتهما وخطورتهما.

Û  م األول منهمــا نجــح فــي تحقيــق هدفــه وتســلَّ
مقاليــد الحكم، حدث ذلك قبــل 176 عاًما عندما 
ولد في الســودان الشــقيق شــخص اســمه محمد 
بــن أحمد بــن فحل، الذي التحق فــي صباه بأحد 
الكتاتيــب وحفــظ القــرآن الكريــم، وهو في ســن 
مبكرة، ثم درس العلوم الدينية وتبحر في علوم 
الزهــد والتصــوف، فــي وقــٍت كان فيــه المجتمــع 
الســوداني زاخــًرا بالكثيــر مــن الطــرق الصوفية؛ 
وبــدأ يتنقــل بين خلــوات شــيوخ التصوف حتى 
صار من بين أبرزهم، وذاع صيته واجتمع حوله 

عدد من األتباع والمريدين.
Û  محمد بن أحمد غير اسمه إلى محمد بن عبدهللا

المهــدي لكــي ُيواِطــئ اســُمه اســم النبــي محمــد 
)عليــه أفضــل الصالة والســالم( واســُم أبيِه اســُم 
أبي النبي محمد، استعداًدا وتهيئة إلعالن نفسه 
المهــدي المنتظــر، ثم اعتكف فــي مغارة لمدة 40 
يوًمــا، خــرج بعدهــا وقــد أتتــه البشــارة، إذ أعلــن 
للمشايخ والفقهاء واألعيان أنه “المهدي المنتظر” 
الذي جاء ليمأل األرض عداًل ونوًرا، وبدأ بالدعوة 
الســرية لمهدويتــه، فآمن به كثيــرون وأخذ أمره 
مــن  الكثيــر  إليــه  واندفــع  والتوســع،  باالنتشــار 

المريدين من كل مكان بالسودان للتبرك به.
Û  وارتفــع بدعوتــه مــن الســرية إلــى الجهريــة فــي

ممهــدة  األرضيــة  وجــد  عندمــا  1881م،  العــام 
فقــد  مواتيــة،  والظــروف  واألوضــاع  وصالحــة، 
كان الســودانيون يرزحــون ويئنــون تحــت وطأة 
ظلم وعنف واســتبداد الحكــم العثماني وارتفاع 
والمحابــاة  والرشــوة  الفقــر  وتفشــي  الضرائــب 
الوقــت  ذلــك  فــي  وكانــوا  والتذمــر،  والســخط 
ُمتعطشــين لتدّخــل يٍد إلهيــة تنقذهم من الوضع 
المتــردي الــذي يعيشــون فيــه؛ فصــدق البســطاء 
والمهمشــون منهــم دعــوة المهدي، ووجــدوا فيه 

األمل الوحيد، فالتفوا حوله مقنعين أنفسهم بأن 
هللا قــد بعث لهم المهــدي الموعود ليخّلصهم من 

ألم السنوات الطويلة من ظلم وعناء.
Û  فاســتفاد “المهــدي” من هذه الظــروف واألوضاع

واستثمر معاناة الناس ووجه خطاًبا للسودانيين 
ورد فيه: “... جاءني النبي صلى هللا عليه وسلم 
في اليقظة، ومعه الخلفاء الراشــدون واألقطاب 
والخضر عليه السالم، وأمسك بيدي - صلى هللا 
عليه وســلم - وأجلســني على كرســيه، وقال لي: 
أنــت المهــدي المنتظــر، ومــن شــك فــي مهديتك، 
فقد كفر. وأن الُترك كفار، وهم أشــد الناس كفًرا؛ 
ألنهم ســاعون في إطفاء نور هللا، ويأبى هللا إال 

أن يتم نوره ولو كره الكافرون”.
Û  وقد كانت اســتجابة الســودانيين لدعوة المهدي

فــي غايــة القــوة والصالبــة بحيــث مكنتــه مــن 
مواجهــة ومحاربــة القوات الحكوميــة وهزيمتها 

والسيطرة على السودان.
Û  وبعــد عدة أشــهر مــن فتح البــالد، ُتوِفــي اإلمام

المنتظــر الســوداني عن عمر ناهــز 41 عاًما على 
أثر إصابته بحمى التيفوس، وهو مرض يســببه 
لــه  القمــل والبراغيــث، وذلــك قبــل أن يتســّنى 
االســتمتاع بثمــار فتوحاته واســتكمالها، إذ كان 
قــد وعــد أتباعه ومريديــه بأن المنيــة لن تدركه 
قبــل أن يفتــح مصر والشــام والكوفــة والحجاز 
وأقطــار المســلمين كلهــا، وقبــل أن يحقــق لهــم 
دولــة “العــدل والنــور” التــي وعدهــم بهــا أيًضــا، 
عليهــم  كالصاعقــة  المبكــر  موتــه  وقــع  فــكان 
كشفت حقيقة أمره وأسقطت قدسيته بالنسبة 

للكثيرين منهم.
Û  الثاني كان أكثر تدميًرا وخطورة على اإلســالم

الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  والمســلمين 
الشــقيقة، حيــث ظهــر شــخص اســمه جهيمــان 
فــي  شــاحنة  ســائق  عمــل  قــد  كان  العتيبــي، 
الحرس الوطني السعودي، ثم التحق بالجامعة 
بعدهــا  وأصبــح  المكرمــة،  بمكــة  اإلســالمية 
مهنــدس عمليــة أو كارثة ظهــور “اإلمام المهدي 
المنتظــر” في مكة المكرمة عندما قاد مجموعة 
مــن المســلحين المتعصبيــن مكونــة ممــا يزيــد 
عــن 200 فــرد اقتحمــوا بيــت هللا الحــرام فــي 
أول يــوم من أيام شــهر محــرم الحرام من العام 

1400هـ الموافق 20 نوفمبر 1979م.
Û  كان المغفــور لهمــا بــإذن هللا تعالــى الملك ســعود

بــن عبدالعزيــز، والملــك فيصل بــن عبدالعزيز آل 
ســعود قــد بدآ بالتتالي في ســتينات وســبعينات 
القــرن الماضــي عمليــة تطويــر وتحديــث الدولة 
والمجتمع الســعودي مع المحافظة على أسسهما 
هللا  مــّن  أن  بعــد  وذلــك  اإلســالمية،  وأركانهمــا 
بخيــرات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  علــى 
مداخيــل النفــط، فبدآ بإدخــال التعليــم النظامي 
والرعاية الصحية، واالهتمام باألنشطة الثقافية 
اإلعــالم  وســائل  وتطويــر  والفنيــة،  والرياضيــة 
االتصــال  وخدمــات  التلفــزة،  خدمــات  بتقديــم 
والتواصل المتاحة وقتها مثل التلفون والفاكس 
ومــا شــابه، إال أن جهيمــان ومن على شــاكلته لم 
تــرق لهم هــذه الخطوات التنويريــة والتحديثية 
بدًعــا  واعتبروهــا  بهــا  ذرًعــا  وضاقــوا  األوليــة، 

كمــا  الدينيــة  القيــم  علــى  وخروًجــا  وأباطيــل 
فهموهــا، وســتؤدي، بحســب رأيهــم، إلــى فســاد 
المجتمــع، وكانــوا يــرددون “إن الدولة تســير في 
وال  دينهــم،  صحيــح  عــن  النــاس  يلهــي  طريــٍق 
يجعلهــم خالصيــن لتعاليــم اإلســالم”، وذلــك كله 
بهــدف اإلطاحــة بالنظام القائم واالســتيالء على 

السلطة.
Û  قــرر جهيمــان التحــرك لمواجهــة هــذه التطورات

والتصــدي لهــا وإعــادة المجتمــع إلــى ديــن هللا، 
ن  فانخــرط فــي نشــاط فكري دعــوي مؤثــر، وكوَّ
جماعــة راديكاليــة ســميت بـــ “الجماعــة الســلفية 
المحتســبة”، الذيــن تجمعــوا حــول فكــرة “اإلمام 
المهدي المنتظر” بعد أن أقنعهم بأن صهره محمد 
بــن عبــدهللا القحطانــي هــو “المهــدي المنتظــر”، 
واتفقــوا إثــر ذلــك علــى اقتحــام الحــرم المكــي 
لمبايعتــه فــي باحــة الحــرم “بين البيــت والمقام” 
باعتبار أن اآلثار المروية عن المهدي تفيد بذلك.

Û  الحــرام المســجد  باقتحــام  قامــوا  وبالفعــل، 
واالســتيالء عليــه بعــد أن نجحــوا فــي إدخــال 
األسلحة إلى داخله. وانتشروا في نقاط رئيسية 
فــي ســاحات وممــرات وأقبيــة ومنــارات الحرم، 
وهو ما سمح لهم بالسيطرة الكاملة على المكان، 
وإطالق النار على قوات األمن الســعودية خارج 
الحرم، مما أدى إلى اندالع االشتباكات المسلحة 
بينهــم والقــوات الســعودية. وإلحــكام قبضتهــم 
قامــوا بإغــالق أبــواب الحرم المكي بعــد االنتهاء 
مــن صــالة الصبــح، وأعلــن جهيمــان أمــام آالف 
المعتمرين والمصلين الذين احتجزهم أن صهره 
محمــد عبــدهللا القحطانــي الواقــف بجانبــه، هــو 
المهــدي المنتظــر وهو مجــدد الديــن، وأنه “خرج 

ليمأل الدنيا عدال بعدما ملئت جورا”.
Û  المهــدي المنتظر المزعوم محمد القحطاني، على

الرغم من دراسته الجامعية حتى السنة األخيرة 
فــي جامعــة اإلمــام محمد بن ســعود اإلســالمية، 
إال أنــه كان يفتقــر إلــى قــوة الشــخصية ويفتقــد 
الكاريزما والخصال القيادية التي كان يتمتع بها 
جهيمــان، وقد بايعه جهيمــان وجماعته في يوم 
اقتحــام الحــرم كمــا أرغم بقوة الســالح عشــرات 
اآلالف مــن المصّليــن والمعتمريــن علــى مبايعته 
إمامــا للمســلمين واجب الطاعــة واالتباع، وحذر 
شــخص  كل  علــى  الرصــاص  بإطــالق  جهيمــان 
يحــاول الفرار، لكن محمــد القحطاني لقي حتفه 
فــي اليوم الرابع من االحتالل! مما يخالف النص 

الذي اعتمدت عليه العملية من أساسها.
Û  وطــوال مدة االســتيالء على الحــرم التي دامت

المدججــون  واتباعــه  ظــل جهيمــان  أســبوعين، 
الحــرم  داخــل  ومحتميــن  متمترســين  بالســالح 
المســلمين،  مقدســات  وأقــدس  أطهــر  المكــي، 
ومســيطرين عليــه ومحتجزيــن عــددا كبيــرا من 
المعتمرين والمصلين ورافضين االستســالم، مما 
اضطر قوات األمن في النهاية إلى اقتحام باحة 

الحرم المكي والسيطرة على الموقع وتطهيره.
Û  بإلقــاء أوامــره  وأعطــى  نفســه،  جهيمــان  ســلم 

الســالح لمن تبقى من أتباعه، فتم القبض عليهم 
وتحريــر  الحــرام  المســجد  وتطهيــر  وتخليــص 

الرهائن، وقد أعدم جهيمان وأتباعه.

Û 
Û  مــن مئــات  النكــراء  الجريمــة  هــذه  وخلفــت   

الجرحــى والقتلــى مــن رجــال األمن والمنشــقين 
والمحتجزين واألبرياء ســقطوا في هذه العملية 
مــن بدايتهــا حتــى نهايتهــا، والتي دمــرت أجزاء 
كبيرة من الحرم المكي تطلب إصالحها شهورا.

Û  لقد كانت جريمة جهيمان ومهديه وأتباعهما أكبر
وأســوأ كارثة حلت بالبيت الحرام، وكان وقعها 
كالزلــزال الــذي هــز أركان العالــم اإلســالمي، كما 
كان لها تداعيات وارتدادات سلبية خطيرة، من 
بينها المســاهمة في نشــر بذور التطرف والعنف 
والحــركات  التيــارات  فكــر  وإلهــام  واإلرهــاب 
والمنظمــات اإلرهابيــة كالقاعــدة وغيرهــا، وقــد 
ساهمت، دون شك، في صناعة تيار جديد أشد 

خطورة وفتكا، وهو تيار “السلفية الجهادية”.
Û  وعمــق حجــم  الســعودية  القيــادة  أدركــت  لقــد 

التأثيرات التي تركتها هذه الحركة في المجتمع 
الســعودي، ومــا حملته مــن أبعــاد وتداعيات مما 
اضطرهــا إلــى العمــل علــى محاولة احتــواء هذه 
فتــرة  فــي  جــاءت  وأنهــا  خصوًصــا،  اإلفــرازات 
كان نشــاط التيــارات اإلســالمية السياســية فــي 
بالتحديــات،  حبلــى  مرحلــة  وفــي  تألقــه  قمــة 
حيــث شــهدت المنطقــة فــي تلــك الفتــرة جملــة 
مــن التحوالت السياســية والتطــورات المفصلية 
والمصيرية منها؛ توسع حركة اإلخوان المسلمين 
فــي مصــر وخارجهــا، وقيــام الثــورة اإلســالمية 
التــي أطاحــت بحكــم الشــاه فــي إيــران، والتــي 
إلــى  المنطقــة،  لــدول  أفكارهــا  لتصديــر  تســعى 
جانب الغزو الشــيوعي الســوفييتي ألفغانســتان 
واســتنفار المجاهدين المسلمين لدحره، وتوقيع 

اتفاقية كامب ديفيد وغيرها.
Û  ومــن بيــن أهــم ارتداداتها، انبثاق ونمــو ما ُعِرف

بـــ “تيــار الصحــوة”، وهــي حركــة فكريــة ســلفية 
متشــددة اســتغلت حادثــة الحرم لتجعــل الدولة 
وتفــرض  المتشــدد  لفكرهــا  رهينــة  الســعودية 
علــى المجتمــع نظاًمــا اجتماعًيــا طابعــه االنغالق 
التيــار  هــذا  مــا حققــه  والتعصــب، ومــن أخطــر 
اختــراق جهــاز التعليــم والســيطرة علــى المجال 

الدعوي في المملكة.
Û  ولمدة ثالثين عاما ظل المجتمع السعودي يرزح

تحــت وطــأة وســيطرة هــذا التيار، إلــى أن تولى 
الســلطة ومســك بزمامها ملك الشــجاعة والحزم 
ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، وبمســاندة ولي 
عهــده الشــاب األميــر محمــد بــن ســلمان، فوضعا 
حــًدا لهــذه الســيطرة وشــرعا فــي بلــورة وقيــادة 
حركة إصالحية تصحيحية، في مواجهة األفكار 
التكفيرية المتطرفة، وتكســير القيود التي كبلت 
المجتمــع وعرقلــة نمــو وتطور البــالد، وكان ولي 
العهد مصيًبا واضًحا صريًحا عندما قال بالحرف 
الواحــد إن “الســعودية لــم تكــن كذلك قبــل العام 
فيهــا  انتشــر  كلهــا  والمنطقــة  الســعودية   ،1976
مشــروع الصحــوة بعد العــام 79 ألســباب كثيرة، 
ليــس هنــا مجال ذكرها، لــم تكن الســعودية بهذا 
الشــكل فــي الســابق، نحــن فقط نعود إلــى ما كنا 
عليــه؛ اإلســالم الوســطي المعتــدل المنفتح على 

العالم وعلى جميع األديان والتقاليد”.

عبدالنبي الشعلة

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
آل  علــي  بــن  خالــد  الشــيخ  واألوقــاف 
خليفــة، بمكتبــه بديــوان الــوزارة أمــس، 
رئيــس مجلــس إدارة األوقاف الجعفرية 
يوســف الصالــح، وعضو مجلــس اإلدارة 
وزيــر  وهنــأ  طريــف.  آل  عبدالجليــل 
العــدل رئيس وأعضاء مجلــس األوقاف 
الجعفريــة الجديــد علــى الثقــة الملكيــة 
الســامية مــن لــدن عاهــل البــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

ــا لهــم كل الســداد والتوفيــق فــي  متمنيًّ
أداء هذه المسؤولية الجليلة.

 وأكــد الحــرص الثابــت علــى توفيــر كل 
أشــكال الدعم لألوقــاف بما يكفل تقديم 
أفضــل الســبل لحفــظ الوقــف وتنميتــه، 
ورعايــة دور العبــادة وتعميرها، وتطوير 
المؤسســة الوقفيــة بمــا يمكنهــا مــن أداء 
دورهــا بأحســن وجــه فــي ســبيل خدمــة 
وتنميــة  الوقــف  وصــون  هللا،  بيــوت 

استثماراته.

وزير العدل: حرص ثابت على دعم األوقاف



أعلنــت األميــن العــام للمجلــس األعلــى للمــرأة هالــة األنصــاري عن بــدء التقديم واســتقبال المشــاركات 
لجائــزة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة لتقــدم المــرأة البحرينيــة فــي 
نســختها السادســة إلكترونيــا اعتبــارا مــن أمــس، مبينة أن اســتالم الطلبات والترشــيح للفــوز بالجائزة 
سيستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وسيتم مراجعة وتقييم البيانات؛ ليتم بعدها إغالق المشاركة 
ومراجعــة الجهــات المختصــة، لتبــدأ الزيارات الميدانيــة من قبل اللجنة المختصة للمشــاركين في يناير 

2020، واإلعالن عن الفائزين بالجائزة في نسختها السادسة في فبراير 2020.

وأشــارت األنصــاري إلــى أن الجائزة، التــي تعد أحد 
المبــادرات واآلليــات التــي يتبناها المجلــس األعلى 
للمــرأة لتعزيز برامج وخطط المؤسســات الرســمية 
والخاصــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي واألفــراد 
األدوات  إحــدى  تمثــل  البحرينيــة،  المــرأة  لتقــدم 
األســاس التــي يعمل المجلس األعلــى عليها ترجمة 
المــرأة  بخصــوص  الملــك  لجاللــة  الثاقبــة  للرؤيــة 
إلــى برامــج وممارســات تصبــح فــي صميــم عمــل 
مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص فــي مملكــة 
تبنــي منهجيــات  نحــو  البحريــن، وتعزيــز توجههــا 
إدمــاج احتياجات المرأة فــي التنمية والتوازن بين 
الجنسين، وهو ما انعكس إيجابا على رفع مساهمة 
الوطنــي  واالزدهــار  التنميــة  مســيرة  فــي  المــرأة 

المنشود.
المشــاركة  القطاعــات  عــدد  زيــادة  إلــى  وأشــارت 
بالجائــزة، التــي تمنح كل ســنتين ألفضــل الوزارات 
المتميــزة فــي  والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة 
وتبنــي  العاملــة  البحرينيــة  المــرأة  دعــم  مجــاالت 
منهجيــات إدمــاج احتياجــات المــرأة فــي التنميــة 

وتكافؤ الفرص.
عقــده  صحافــي  مؤتمــر  فــي  األنصــاري،  ولفتــت 
المجلــس أمــس، إلــى أهميــة األمــر الملكــي بتطويــر 
مســمى الجائــزة وتوســيع مظلــة الفئــات المشــاركة 
فيهــا؛ تأكيــًدا واتســاًقا مــع تطــور مشــاركة المــرأة 
فــي التنميــة الوطنيــة، وانتقــال الجهــود الوطنيــة، 
مــن االعتمــاد على التمكيــن إلى اســتقاللية التقدم، 
إضافــة إلــى مــا حققــه المشــروع بالســفر بأهدافــه 
العمــل  آفــاق  إلــى  الوطنــي  العمــل  حــدود  خــارج 
الدبلوماســية  األدوات  أحــد  يكــون  وأن  الدولــي، 
للتعريف بقصة نجاح مملكة البحرين كبيت للخبرة 
فــي مجــال تمكيــن المــرأة وإدمــاج احتياجاتها في 

مسارات العمل التنموي.
الثابتــة  البرامــج  مــن  تعــد  الجائــزة  إن  وقالــت 
الوطنيــة  الخطــة  ضمــن  الفــرص”  “تكافــؤ  لمحــور 
لنهــوض المــرأة البحرينيــة التــي تعتمــد العديــد من 
اإلســتراتيجيات والخطــط والبرامــج والمبــادرات، 
التي نجحت الدولة في تضمينها في برنامج العمل 
الحكومــي، واعتمــدت نموذًجــا وطنًيــا، فريــًدا مــن 
حيث مضمونه وتطبيقاته، لمراقبة التنفيذ وقياس 
أثــر التطبيــق وبمــا يســهم فــي تحقيــق القيــم العليا 

للرؤية االقتصادية 2030.
وأوضحت األنصاري أن مملكة البحرين اســتطاعت 

أن تغلــق 62 % مــن الفجوة بين الجنســين، بارتفاع 
نســب مشــاركتها في مواقع صنع القــرار والمناصب 
وتزايــد  اإلدارة  ومجالــس  واإلشــرافية  التنفيذيــة 
حجــم مشــاركتها االقتصاديــة وتحســن مؤشــرات 
االســتقرار األســري المرتبطــة بالخدمــات القضائيــة 
واالستشارات الزوجية واستكمال التشريعات ذات 

العالقة بالمرأة واألسرة.
صاحبــة  لجائــزة  الرئيســة  األهــداف  أن  وذكــرت 
إبراهيــم آل  بنــت  األميــرة ســبيكة  الملكــي  الســمو 
خليفــة لتقــدم المــرأة البحرينيــة تتمثــل فــي قياس 
المــرأة  لتقــدم  الداعمــة  الوطنيــة  الجهــود  وإبــراز 
وتحقيــق واســتدامة التــوازن بين الجنســين ونشــر 
ثقافــة تكافــؤ الفــرص وتبادل الخبرات فــي المجال 
وتعميم أفضل الممارسات، والتشجيع على االبتكار 
فــي مجــال وضــع السياســات والخدمات المســاندة 
لمشــاركة المــرأة وإدمــاج احتياجاتهــا، إضافــة إلــى 
تقديم التقدير المستحق للجهود المؤثرة في مجال 

تكافؤ الفرص.
العــام عــن أن الجائــزة ســتراعي  وكشــفت األميــن 
في نســختها الجديدة إشــراك المزيد من القطاعات 
والفئــات المعنيــة بتحقيــق تكافــؤ الفــرص وتقــدم 
المــرأة البحرينيــة، مــن خــالل تشــجيع المســؤولية 
أن  بعــد  الفرديــة  المبــادرات  وتقديــر  االجتماعيــة 
كانــت مقتصرة على قطاعــي العمل العام والخاص، 
والتــي ســيتم كذلك تصنيفها بحســب طبيعة عملها 

وحجمها.

وقدمــت األنصــاري شــرًحا عــن مؤشــرات ومعاييــر 
الجائــزة، وآليــة التقــدم لهــا، كمــا أعربــت عــن شــكر 
الخليــج  شــركة  لرئيــس  للمــرأة  األعلــى  المجلــس 
عبدالرحمــن  “جيبــك”  وكيماويــات  البتــر  لصناعــة 
للمؤتمــر  الشــركة  دعــم  كريــم  علــى  جواهــري، 
الصحافــي، وألعضاء لجنــة تحكيم الجائزة على ما 
يتولونه من مهام تصب في اتجاه التطوير المستمر 

للجائزة بما يضمن تحقيقها ألهدافها المرجوة.
جائــزة  تحكيــم  لجنــة  أعضــاء  أكــد  جانبهــم،  مــن 
صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة لتقدم المرأة 
البحرينيــة أهميــة هــذه الجائــزة التــي تعــد إحــدى 
التــي حققتهــا مملكــة البحريــن  المبــادرات المهمــة 
فــي مجــال دعــم وتعزيــز مركــز المــرأة البحرينيــة، 
إلــى أن جميــع المشــاركين فــي الجائــزة  مشــيرين 
مــن القطــاع العام والخاص واألهلــي وحتى األفراد 
هــم فائــزون بشــكل أو بآخــر، إذ مــن شــأن تبني أية 

تعزيــز  الجائــزة  هــذه  لمعاييــر  جهــة  أو  مؤسســة 
تنافســية المؤسســة وتطويــر أدائهــا وزيــادة الــوالء 
الوظيفــي ورفع معــدالت اإلنتاجيــة، إضافة إلى أن 
هذه الجائزة وســيلة مهمة لتحقيــق أهداف التنمية 
المســتدامة، خصوصا األهداف المتعلقة بالمســاواة 

بين الجنسين.
فــي  للعمــل  المنظمــة  القوانيــن  أن  إلــى  وأشــاروا 
القطاعين الحكومي والخاص في البحرين ال يمكن 
أن تمثــل عائقــا أمــام أصحــاب القــرار الســاعين إلى 
إطــالق مبــادرات مبتكــرة لدعــم تقدم المــرأة داخل 
مؤسســاتهم، وبمــا يســمح للرجــل والمــرأة على حد 

سواء بالتوفيق بين التزاماتهم األسرية والعملية.
كمــا أكــد أعضاء لجنة التحكيــم أهمية هذه الجائزة 
في الترويج لمملكة البحرين محليا وإقليميا ودوليا 
المــرأة،  لتقــدم  داعمــة  كدولــة مســؤولة متحضــرة 
المؤسســات  مختلــف  مبــادرة  أهميــة  إلــى  الفتيــن 

والجهات واألفراد في ذلك الترويج.
وردت األميــن العــام للمجلــس األعلــى للمــرأة علــى 
مســتعرضة  الحضــور،  مــن  تلقتهــا  التــي  األســئلة 
الجائزة منذ انطالقها ولحد اآلن، ودورها في تعزيز 
دور المرأة كشريك بالتنمية التي تنطلق من أهداف 

التنمية المستدامة.
وفــي ختــام المؤتمــر الصحافــي أشــادت عــدد مــن 
المداخــالت مــن ممثلــي جهــات حكوميــة وخاصــة 
ومجتمــع مدنــي بالجائــزة، كما أجابــت األمين العام 
للمجلــس األعلــى للمــرأة وعــدد مــن أعضــاء لجنــة 
التحكيــم على أســئلة ومداخــالت الحضور الخاصة 
بتطــورات الجائزة في نســختها السادســة، ومعايير 

التقدم والفوز بها.
ويتــم التقــدم لجائــزة صاحبــة الســمو الملكــي مــن 
الرســمي  الموقــع  إلكترونيــا عبــر  التســجيل  خــالل 
بحســب  إلكترونيــا  االســتمارة  وتعبئــة  للجائــزة، 
جميــع  وإرفــاق  المحــددة  والمعاييــر  الشــروط 

المستندات والمرفقات المطلوبة.
وحضــر المؤتمــر الصحافــي الــذي أقامــه المجلــس 
األعلى للمرأة، عدد من أعضاء لجنة التحكيم بينهم 
البتروكيماويــات  لصناعــة  الخليــج  شــركة  رئيــس 
عبدالرحمــن جواهــري، الرئيــس التنفيــذي لصندوق 
العمــل “تمكيــن” إبراهيــم جناحــي، رئيــس جامعــة 
األعلــى  المجلــس  عضــو  حمــزة،  يوســف  البحريــن 
للمــرأة مريــم جمعــان، المديــر العــام لتنميــة الموارد 
البشــرية واألداء فــي ديوان الخدمــة المدنية عادل 
حجــي، الوكيــل المســاعد لتنميــة اإليــرادات العامــة 
فــي وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي رنــا فقيهي، 
الرئيس التنفيذي لشركة األوراق المالية واالستثمار 
نجــالء الشــيراوي، نائــب الرئيس التنفيذي لشــؤون 
المخاطــر  إلدارة  التنفيــذي  والمديــر  العمليــات، 

واإلذعان - الهيئة العامة للتأمين االجتماعي.
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اتساًقا مع األهداف النبيلة والمبادرات التي تتضمنها الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، أطلقت 
وزارة الخارجية، الحملة التوعوية #أمناكم_هللا، تزامًنا مع بداية فصل الصيف وتتضمن توعية المواطنين بإرشادات السفر، 
في إطار حرص وزارة الخارجية على سالمة المواطنين خالل تواجدهم في الخارج، بما يضمن قضاء فترة سفر آمنة وممتعة.

 وتأتــي هــذه الحملــة التوعوية في إطار 
ما تسعى إليه الخطة الوطنية “بحريننا” 
من حيث الحفاظ على الثوابت الوطنية 
والتمســك بالهويــة ومــا تمثلــه مــن قيــم 
وروحيــة  وقوميــة  وطنيــة  وعــادات 
لبنــاء  رؤيــة  مــن  تجســده  ومــا  جامعــة 
الحاضــر والمســتقبل تلبيــة للطموحــات 
الوطنيــة والتطلعــات لحيــاة آمنة كريمة 

مستقرة.
وتتدرج إرشــادات الســفر مــن التخطيط 
إلــى التواجــد فــي البلــد  للســفر وصــوالً 
المــراد زيارته، وطــرق الحفاظ على أمن 
المواطنيــن خــال  وســامة وممتلــكات 
حتــى  البــاد،  خــارج  تواجدهــم  فتــرة 

العــودة إلــى الوطــن، بما يســهم في نشــر 
المخاطــر  مــن  والتقليــل  الــازم  الوعــي 
إلــى  المواطــن  لهــا  يتعــرض  قــد  التــي 
الحــد األدنــى، باإلضافــة إلــى تعزيــز دور 

البعثــات الدبلوماســية لمملكــة البحريــن 
فــي الخــارج والتواصــل مــع المواطنيــن 
فــي تلــك الــدول وتعريفهم بأقــرب بعثة 

دبلوماسية لهم.
طــرق  التوعويــة  الحملــة  توضــح  كمــا   
حــال  فــي  المعنيــة  بالجهــات  االتصــال 
ألي  التعــرض  أو  استفســار  أي  وجــود 
مشــكلة، وتســهيل عمليــة التواصــل مــع 
فــي  لعودتهــم  والتنســيق  المســافرين 
األزمــات، ال ســمح  أو  الكــوارث  حــاالت 

هللا.
بتحميــل  الخارجيــة  وزارة  وتنصــح   
تطبيق “وجهتي” والتســجيل فيه، حيث 
الخدمــات  مــن  العديــد  التطبيــق  يقــدم 

للمســافرين ويمكــن تحميلــه مــن خــال 
 App Store /Play( المتاجــر اإللكترونية
www. أو من الرابط اإللكتروني ) Store

.bahrain.bh/apps
وتســتمر حملة “أمناكم هللا” طوال فصل 
مــن شــهر يونيــو وحتــى شــهر  الصيــف 
أغســطس مــن هذا العــام، وُتعــرض على 

االجتماعــي  التواصــل  قنــوات  مختلــف 
الخاصة بوزارة الخارجية، باإلضافة إلى 
مختلــف منصــات التواصــل االجتماعــي 
والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين ومطار 
البحرين الدولي وغيرها بهدف الوصول 
إلــى أكبر عــدد ممكن من المواطنين، كما 
يمكــن االطــاع علــى الحملــة التوعويــة 

من خال وسم )#أمناكم_هللا( أو متابعة 
الخاصــة  االجتماعــي  التواصــل  قنــوات 
بوزارة الخارجية على )تويتر، إنستغرام، 
اليوتيــوب(: bahdiplomatic @ أو مــن 
خال الباركود الخاص بإرشادات السفر، 
أو مــن خــال الشاشــات الموجــودة فــي 

مطار البحرين الدولي.

المنامة - وزارة الخارجية

“الخارجيـــة” تطلــق “أمنَّاكم اهلل” إلرشــادات السـفــر
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صعود الشعبوية السياسية في المجتمعات الغربية
Û  رغم شيوع استخدام مصطلح الشعوبية في الخطاب

الصعــب  مــن  أنــه  إال  اليومــي،  اإلعامــي والسياســي 
الوقــوف علــى تعريف دقيــق لها، ورغم أنــه كمصطلح 
قــد يعنــي في بعض جوانبه: ذلك الخطاب المشــحون 
بالعاطفــة والموجه في الغالب نحو الطبقات الشــعبية 
النخــب السياســية  بقصــد اســتمالتها وحشــدها ضــد 
سياســاته”  أو  السياســي  النظــام  ضــد  أو  القائمــة 
تنديــد  منــه  يقصــد  بــات  اســتخدامها  كثافــة  أن  إال 
بالطــرف المنعــوت أكثر منه شــرحا لطبيعــة خطابه أو 
سياســاته. وهــي كحالــة ال تخــص األنظمــة الشــمولية 
النظــام  تحكــم  التــي  المحــددة  اإليديولوجيــة  ذات 
كمــا هــي في حالــة النظام الكــوري الشــمالي أو النظام 
اإليرانــي أو أيــا مــن األحــزاب والجماعــات السياســية 
العربيــة المعروفــة بخطابهــا القومــي أو االســاموي. 
بــل باتــت ممارســته وتوظيفه تشــمل في ذلــك أنظمة 
وشــخصيات فــي الديمقراطيــات الغربيــة المعروفــة. 
فخطــاب الرئيــس اإليراني الســابق أحمــدي نجاد كان 
قد وصف بكونه خطابا شعبويا كما هو خطاب الرئيس 
األميركــي الحالــي دونالد ترامب. بــل ان خطاب وزير 
الخارجية البريطاني المســتقيل يوريس جونســون لم 
يبتعد كثيرا عن الشــعبوية ســواء أكان في موقفه من 
االتحاد األوربي بل والمعادي لبريكست أو في موقفه 
الذي وصف بأنه تحريضي ضد مسلمي بريطانيا. )1( 

Û  المتزعمــة الفئــة  وظفتــه  قــد  كان  كأداة  والشــعبوية 
فــي حــزب المحافظين الحاكــم في بريطانــي، للتعبئة 
علــى  االقتــراع  عمليــة  أبــان  الجماهيــري  والحشــد 
“بريكســت” فــي بريطانيــا وقبل ذلــك كان أداة ناجحة 
وظفهــا الرئيــس األميركي دونالــد ترامب في حماالته 
أن  آخــر  بمعنــى  يــزال.  وال   2016 العــام  االنتخابيــة 
الشــعبوية كأداة للحشد والتعبئة قد وظفته الحركات 
اليمنيــة كما هــي القوى الراديكالية واليســارية. بل إن 
تنامــي حضــور القــوى الشــعبوية فــي الديمقراطيــات 
مســتقبل  حــول  جديــا  تحديــا  يطــرح  الغربيــة 
يشــير  كمــا  أو  المجتمعــات،  هــذه  فــي  الديمقراطيــة 
ليفيتســكي وزيبــات االســتاذان فــي جامعــة هارفــرد 
فــي كتابيهمــا األخيــر “كيــف تمــوت الديمقراطيــات”، 
أنهــا قد تكون ســببا في مــوت الديمقراطيات الغربية. 
وهــو مــوت لــم يعــد يتــم بانقابــات عســكرية وتعليق 
لمواد الدستور وإنما هي عملية تتم من خال العملية 
السياســية والديمقراطيــة ذاتها. بل إن تخوفه يذهب 
بــه للقــول إن الديمقراطيــة األميركيــة ذاتهــا معرضــة 
لهذا التراجع بصورة أكبر مما قد يتصور البعض. وهو 
تراجــع يعــزو بعضــه إلى الصعــود القوى لقــوى اليمين 

والشعبوية في العملية السياسية األميركية.

االنتخابــــات واالقتراعــــــات بيئـــــة 
للتعبئـــــة الشعبويــــة

Û  يدلي االشــخاص بأصواتهم في االنتخابات الرئاســية
أو البرلمانيــة متأثريــن فــي ذلــك أما بالبيئــة المحيطة 
وتوجهاتهــا االجتماعيــة والسياســية ولربمــا نزعاتهــا 
قطعهــا  لوعــود  بأصواتهــم  يدلــون  أنهــم  أو  الدينيــة 
المرشــح على نفســه بحل مشــاكل الناس االقتصادية 
لفئــة مــن  واالجتماعيــة أو بوعــود سياســية يطلقهــا 
الناخبيــن كوعــود الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب 
لناخبيــه أو داعميــه المالييــن مــن اليهــود. وقــد يطلق 
أو  بعضهــا  فــي  تبــدو  وشــعارات  دعــوات  المرشــح 
جلهــا عنصريــة أو أنهــا تســتهدف جماعــة مــن النــاس 
لمعتقداتهــا الدينيــة أو أوضاعهــا االجتماعــي ولربمــا 
للــون بشــرتها وأشــكالها الفيزيقيــة، مــن منطلــق أنهــا 
ســبب لبعــض المشــكات االجتماعيــة أو االقتصاديــة 
التــي يعانــي منها الناس كالجريمــة والبطالة.. وغيرها 
هــي كلهــا أو بعضهــا وعــود وشــعارات تثيــر حمــاس 
النــاس وعواطفهــم ولربما في بعض االحيان نوازعهم 

البدائية التي قد تصل لدرجة االنتقام. 
Û  وكل هــذه شــعارات ووعــود بعضها أو جلهــا غير قابلة

للتحقــق وهــي فــي طرحهــا هــذه، قــد تأتــي ببعــض 
المصاحبــات المدمــرة علــى نســيج المجتمــع وعاقــة 
مكوناتــه المختلفــة بعضهــا ببعــض وقــد يكــون قريبــا 
مــن هــذا تلك النزعــات العنصرية التي حــاول الرئيس 
اليوغســافي الســابق ســلوبودان ميلوشــيفيتش بثها 
ونهايــة  اليوغســافي  االتحــاد  لنهايــة  قــادت  والتــي 
الدولــة االتحاديــة.. وقد ال نبالــغ إذا ما قلنا إن مواقف 
الاتينييــن  مــن  ترامــب  دونالــد  األميركــي  الرئيــس 
والمســلمين ولربمــا الســود األميركيين قــد أثارت عند 
البعض نوازعه البدائية كما أنها قد تعيد للمجتمع كما 
هــي االدارة السياســية بعــض السياســات القائمة على 
اساس الدين والعرق واللون أو أن تفتح على المجتمع 

ابواب صراع اجتماعي قائم على هذه المعطيات. 

تحوالت كونية نمر بها

Û  من الناحية األخرى فانه من الواجب أن نقر وندرك أن
هناك تحوالت باتت تجتاح العالم وأن هذه التحوالت 
سياســي  أو  اقتصــادي  ســبب  إلــى  عزوهــا  يمكــن  ال 
محــدد كمــا ال ال يمكــن نســبها إلــى شــخصية محــدده 
فــي العالــم وأن بــدت األمــور تنســب لها. فمــا ناحظه 
إن هــو إال نتيجــة ألحداث وتحوالت ســبق ذلك بكثير 
أو قليــل مــن الســنين. وأعتقــد مــا نحن فيــه إن هو إال 
مرحلــة مــن مراحــل التحول التــي بدا العالــم في جله 
داخــل فيهــا. فالعالــم كمــا تقــول الفوريــن أفيــرز، فــي 
عدد مايو ويونية من العام الســابق، يشــهد ما تســميه 
اســميه  مــا  أو  الديمقراطيــة  بمــوت  افيــرز  الفوريــن 
“بأفــول الديمقراطيــة” وهــو أفول حددتــه المجلة في 
مجموعة من الســمات قد يكون أهمها:-1مركزة القوة 
في السلطة التنفيذية أو في شخص رئيسها وهو أمر 
بتنــا نشــهده في حاالت روســيا والصيــن وتركيا وفي 
كثيــر من حاالت العالم الثالث. وان محاوالت الرئيس 
الســلطات  ضبــط  عــن  يخــرج  أن  ترامــب  األميركــي 
التشــريعية والقضائيــة دائمــا مــا تواجــه بــردات فعــل 
الطبقــة السياســية المعارضــة أو االعــام االميركي أو 
أنها محاوالت لم تنجح وقد ال تنجح ألسباب متعلقة 
الدولــة وهــو  إدارة  فــي  المؤسســاتية  بترســيخ قيــم 
األمــر الــذي تفتقــر إليــه الــدول األخــرى.-2 التســييس 
الــذي بــات يخضــع لــه القضــاء وأحكامــه.-3 التضييق 
على االعام المســتقل والحد من تأثيره ولقد الحظنا 
ذلك بشــكل جلي بعد المحاولة االنقابية الفاشــلة في 
تركيا في يوليه 2016، والتي بفعلها أغلقت الكثير من 
القنوات التلفزيونية والجرائد المســتقلة أو المعارضة 
-4 توظيــف الطبقــة السياســية حضورهــا واســتوائها 
علــى مراكــز الســلطة لتحقيــق مكاســب شــخصية لهــا 
أو للجماعــات القريبــة منها، -5 وأخيــرا الصعود القوى 
للحركات الشــعبوية في المجتمعــات الغربية ووصول 
هــذه  فــي  والتشــريعية  التنفيذيــة  للســلطات  المؤثــر 
البلــدان. ولربما التقاء أهــداف بعضها مع أهداف قوى 
اليميــن واليميــن المحافظ علــى مجموعة من الملفات 
الوطنيــة  الهجــرة والهويــة  أهمهــا قضايــا  يكــون  قــد 

ومستقبل االتحاد األوربي.
Û  وأعتقــد بــأن الديمقراطية في مواقعهــا التقليدية في

أوربا الغربية كما هي في بعض مواقعها الجديدة في 
أوربا الشــرقية وفي جمهوريات آسيا الوسطى ولربما 
فــي بعــض دول القــارة األفريقيــة واميــركا الاتينيــة 
باتــت تمــر بأحد أصعــب مراحلهــا. فاليميــن المتطرف 
في فرنســا كان على وشــك القفز إلى الســلطة كما أنه 
قد وصل لمقاعد الحكم في النمســا وإيطاليا والنمســا 
وهــو ذو حضــور برلماني مؤثر في المانيا، وقد جاءت 
النتائــج األخيــرة النتخابــات البرلمــان األوربــي لتؤكــد 
من حقيقة أن اليمين األوربي وبعض القوى الشعبوية 

األوربيــة قــد يكونــون قريبيــن جــدا مــن الحكــم وأن 
خيبــات الطبقــة السياســية الحاكمة باتــت تقربهم من 
ذلــك أكثــر فأكثــر. بــل أن مواقــف بعــض دول أوربــا 
دخــول  ورفــض  المهاجريــن  مــن  وإيطاليــا  الشــرقية 
الاجئيــن إليهــا إن هــو إال انعــكاس لحضــور اليميــن 
مــن  حكوماتهــا.  فــي  الشــعبوية  والقــوى  المتطــرف 
الناحيــة األخرى فأن بــروز نماذج للنهوض االقتصادي 
والقــوة السياســية المؤثــرة علــى الصعيــد الدولي في 
دول غيــر ديمقراطيــة كمــا هــي فــي حالتــي الصيــن 
لعمليــات  فقــط  ليــس  تهديــدا  يشــكل  بــات  وروســيا 
التحول الديمقراطي في دول العالم الثالث والنهوض 
الليبرالــي وإنمــا هــو كذلك فــي ان يكون ذلــك نموذجا 
قابــا للتبنــي لبعــض الــدول الجديــدة الصاعــدة فــي 
العالــم الثالــث أو الدول التي أصبح فيها التحول نحو 
الديمقراطيــة يواجــه ممانعــات مؤسســاتية كمــا هــي 
ممانعات ثقافية وسياســية يطرحها الســياق القائم أو 

بعض قوى المجتمع السياسية واالجتماعية. 

أسباب صعود الحركات الشعبوية

Û  فمــا هــي إًذا أســباب هذا الصعــود الكبير لقــوى اليمين
الغربــي.  السياســي  النظــام  فــي  الشــعبوية  والقــوى 
وأعتقد بأن هناك مجموعة من األسباب يمكن تحديد 

بعضها في التالي:
Û  أوال. واحــد مــن أهم أســباب هذا الصعــود هو التدهور

االقتصــادي لبعــض الدول األوربيــة كإيطاليا والنمســا 
القــوى  وظفتــه  تدهــور  وهــو  واليونــان.  واســبانيا 
المحافــظ  اليميــن  قــوى  فشــل  لتأكيــد  الشــعبوية 
مــن  أفضــل  معــدالت  تحقيــق  فــي  واالشــتراكية 
النمــو االقتصــادي وتقليــص حجــم البطالــة فــي هــذه 
المجتمعات وقف تدفق المهاجرين والاجئين والذين 
إليهــم أو بســببهم باتــت تنســب الكثير من المشــكات 

االقتصادية واالجتماعية.
Û  ثانيــا. فســاد الطبقــة السياســية التقليديــة: المحافظة

واالشــتراكية والتــي بســببها دخلــت أوربــا فــي الكثير 
أزمــات  وفــي  الخارجيــة  السياســية  المغامــرات  مــن 
اقتصاديــة كانــت مصاحباتهــا علــى هــذه المجتمعــات 

كبيرة ومؤثرة.
Û  ثالثــا. عجز الوحــدة السياســية واالقتصادية األوربية

)االتحاد األوربي( عن تحقيق حلم الصعود االقتصادي 
لــدول األطــراف األوربيــة فــي أوربــا الشــرقية وفــي 
اليونان والبرتغال وإســبانيا. وهو فشــل قاد إلى نقمة 
علــى هــذا االتحاد ودعوات للخروج منــه. لقد بدا هذا 
الموقــف جليا في حالتــي اليونان والبرتغال. بل باتت 
هذه الدعوات تأتي من داخل البيت األوربي التقليدي 
وقــد ال يكــون الخــروج البريطاني آخرهــا. وهو تفكك 

بات يستهوي قوى قادمة من عبر المحيط.
Û  رابعــا. إن الخطــاب الشــعبوي األوربــي والمتبنــى مــن

قــوى اليميــن واليميــن المتطرف قد وجــد طريقه في 
أوســاط الفئــات الشــبابية الجديدة التي لــم تخبر فكر 
وإيديولوجيــا الحــركات االجتماعية التي جاءت على 
أوربــا في عقدي الســتينيات والســبعينيات مــن القرن 
الماضي والتي في ضوئها صيغت وتبلورت الكثير من 
الحــركات االجتماعية والسياســية المعروفة في أوربا 
وفي العالم الثالث. إن مثل هذا الصعود وقدرته على 
الوصول إلى مراكز الســلطة في بعض الدول األوربية 
كإيطاليا والنمسا واقترابه من تحقيق ذلك في فرنسا 
ولربمــا ألمانيــا، وهــو اقتــراب يطــرح تســاؤالت كثيرة 
حول ما أشــيع عن الحصانة الثقافية للناخب األوربي 
من االنزالق نحو القوى الشعبوية واليمين المتطرف.

Û  خامســا. تراجــع عمليــات الدمقرطــة عــن دول كانــت
علــى أعتــاب الدخــول إليهــا كتركيا ودول شــرق أوربا 
ودول أخــرى كانــت فــي الطريــق. بــل أن العالــم بــدا 
ينظــر لنمــاذج مــن الصعــود االقتصــادي فــي دول لــم 
تتحقــق فيهــا وبشــكل كبيــر حريات سياســية واســعة 
ودمقرطــة مثــل الصيــن وروســيا. فصعــود بعض هذه 
الــدول االقتصــادي وقــدرة بعضها علــى تحقيق بعض 
حاجات سكانها يعفيها من البحث عن ضمانات تحقق 

لها الشرعية العقانية.
Û  فتركيــا الجديــدة التي جاءت مع صعود حزب العدالة

والتنمية في مطلع العقد السابق هي ليست تركيا التي 
تشكلت بعد أحداث انقاب يوليه من العام 2016. بل 
أن قــدرا من الشــعبوية السياســية في خطــاب الطبقة 
السياســية الجديدة باتت تســتقطب قطاعات واسعة 
من الناس رغم أزمات تركيا االقتصادية ورغم تدهور 
عاقاتها السياســية مع جل الدول األوربية والواليات 

المتحدة األميركية.
Û  الغربيــة الــدول  القــول إن جــل  وختامــا فأنــه يمكــن 

والواليــات المتحــدة األميركيــة باتــت فــي سياســاتها 
متأثــرة بالتوجهات الشــعبوية لقوى اليمين المتطرف، 
هــذا باإلضافــة لحقيقــة أن اليميــن المتطــرف والقــوى 
الشــعبوية االوربية باتت في ســدة االدارة السياســية 
لبعض دول أوربا. إذ وكما يشــير تقرير مجلة الفورين 
بولسي األميركية إن هذه العملية بدأت في الثمانينيات 
والتســعينيات مــن القــرن الماضــي وتســارعت خــال 
العقد األول من األلفية، واآلن تسفر عن تغير سيأسى 
غيــر مســبوق. فخــال عقــد واحــد بيــن عامــي 2004 
و2015، انخفض متوســط نســبة التصويــت لألحزاب 
التقليديــة الســائدة فــي أوروبــا بمقــدار 14 % ليصــل 
إلــى 72 %. وتضاعفــت نســبة التصويــت للمنافســين 
الشــعبيين الجــدد ســواء كانــوا مــن اليســار أو اليميــن 
لتصــل إلــى 23 %. وتعــرض يســار الوســط لخســائر 
غيــر مســبوقة. وفــي العديــد مــن األنظمة السياســية، 
التقليديــة  لألحــزاب  بالتصويــت  المشــاركة  وصلــت 
إلى مســتويات منخفضــة غير مســبوقة.. وفي ألمانيا 
تراجع الديمقراطيون االجتماعيون في العام الماضي 

ليحققوا أسوأ نتيجة لهم منذ عام 1933.)2(.
Û  وهو حضور بات يعيد تشكيل كل السياسات األوربية

المتعلقــة بجالياتهــا األجنبيــة والحريــات االجتماعيــة 
مواقــف  تشــكيل  يعيــد  بــات  هــو  كمــا  والسياســية 
وسياســات هــذه الــدول مــن قضايــا حقــوق االنســان 
وسياســات الهجرة والاجئين. وهــي أطروحات بدت 
السياســي  الخطــاب  عــن  تدريجيــا  تتاشــى  وكأنهــا 
الخارجــي لهــذه للــدول كمــا هــي للواليــات المتحــدة 
الجــدد  قادتهــا  بعــض  محــاوالت  أن  بــل  األميركيــة. 
الخــروج مــن المؤسســاتية الضابطــة للفعل السياســي 
لهــذه الدول تســتهوي بعض ساســتها أو قادتها الجدد 
فشــخصنة أو مركــزة القــوة باتــت واحــدة من ســمات 
ولربمــا  العالــم.  فــي  الجديــدة  السياســية  التحــوالت 
تبــدو الحالــة الجديــدة والمهمــة التــي افرزهــا وصول 
اليمــن األوربــي للحكم فــي دول مثل بولنــدا وهنغاريا 
لــم يســاهم فقــط فــي تكيفــه واندماجه فــي الخطاب 
والقوى الشــعبوية وإنماء هذه الحكومات عملت على 
إضعــاف المؤسســات الليبراليــة القائمــة كالمؤسســات 
التشــريعية والمحاكم الدستورية وقلصت من هامش 
منظمــات  أنشــطة  مــن  وحــدة  الصحفيــة  الحريــات 

المجتمع المدني المستقلة.

د. باقر النجار

الحملة جاءت 
اتساقا مع الخطة 

الوطنية لتعزيز 
االنتماء الوطني
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رعــى وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي 
حفــل ختــام النســخة الـــ12 مــن برنامــج تطوير 
الســلوك المهنــي اإليجابــي لــدى الطلبــة “أصيــل 
فــي المدرســة”، والــذي نظمــه صنــدوق العمــل 
 37 بمشــاركة  الــوزارة،  مــع  بالتعــاون  )تمكيــن( 
مــن المــدارس الثانويــة الحكوميــة والمــدارس 
الخاصــة، بحضــور الرئيس التنفيــذي لـ “تمكين” 

إبراهيم جناحي.
روتانــا  آرت  بفنــدق  أقيــم  الــذي  الحفــل  وفــي 
أمــواج، كرم النعيمي المــدارس الفائزة بالمراكز 
البرنامــج، وهــي  فــي مســابقة  الثالثــة األولــى 
مدرســة النعيــم الثانويــة للبنين الفائــزة بالمركز 
األول، مدرســة الشــروق الثانوية للبنات الفائزة 
كانــو  عبدالرحمــن  ومدرســة  الثانــي،  بالمركــز 

الدولية الخاصة الحائزة على المركز الثالث.
بجوائــز  الفائــزة  المــدارس  الوزيــر  كــرم  كمــا 
جــد  مدرســة  وهــي:  المتميــزة  المشــاريع 

حفــص الثانويــة للبنــات الحاصلــة علــى جائــزة 
أعلــى النقــاط فــي الحملــة اإلعالنيــة، مدرســة 
عبدالرحمــن كانو الدوليــة الحاصلة على جائزة 
أعلــى النقــاط فــي فيلــم شــركة أصيل، مدرســة 
سار الثانوية للبنات الحاصلة على جائزة حملة 
أصيــل األكثر إبداًعا، مدرســة الشــروق الثانوية 
للبنــات الحاصلــة على جائــزة أعلــى النقاط في 
تحــدي أصيــل فــي العمــل، معهد الشــيخ خليفة 
للتكنولوجيــا الحاصــل علــى جائــزة أعلــى نقــط 
فــي زيــارة مســؤول المــوارد البشــرية، مدرســة 
أعلــى  الحاصلــة علــى  للبنيــن  الثانويــة  النعيــم 
النقاط في تحدي كنوز أصيل، ومدرســة ســترة 
الثانويــة للبنــات الحاصلــة علــى جائــزة الفريــق 
األكثــر كاريزمــا، إضافــًة إلى تكريــم المتحدثين 

وأعضاء لجنة التحكيم والجهات الداعمة.
كما تضمن الحفل عدًدا من الفقرات واألنشــطة 
الختامية للطلبة المشــاركين ضمن يوم تفاعلي 
وتطبيقاتــه  العمــل  أخالقيــات  حــول  يتمحــور 

فــي إطــار عملــي، إضافــًة إلــى فيلــم قصيــر عن 
الجائزة.

وهنــأ النعيمــي المــدارس والطلبــة الفائزيــن؛ لما 
بذلــوه مــن جهــد ومــا أظهــروه مــن قــدرة علــى 
اإلبــداع واالبتكار في مجــال العمل وأخالقياته 
ومهاراتــه، معرًبــا عــن شــكره لـــ “تمكيــن” علــى 
تعاونــه المثمــر مع الوزارة في إطــالق البرنامج 
الــذي يلعــب دوًرا متميــًزا في غــرس أخالقيات 
الوطنيــة  القــدرات  وإعــداد  اإليجابيــة  العمــل 

وتسهيل انخراطها في دورة سوق العمل.
وبيــن أن الفتــرة المقبلــة ستشــهد افتتــاح كلية 
خليفــة  آل  خالــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  ســمو 
للدراسات اإلسالمية، والتي تمثل إضافة نوعية 
في مجال تأهيل الطاقات الشــبابية البحرينية، 
إضافــًة إلــى جامعــة جديدة بمحافظــة المحرق 
مــن المؤمل أن تطــرح تخصصات جديدة، مثل 
الذكاء االصطناعي، والطاقة المتجددة، والنانو 
المناهــج  اســتحداث  إطــار  فــي  تكنولوجــي، 

والتخصصــات المواكبة لمتطلبات ســوق العمل 
ومهارات القرن الحادي والعشرين.

للطلبــة  تهنئتــه  جناحــي  قــدم  جهتــه،  ومــن 
البرنامــج،  مســابقة  ضمــن  الفائــزة  والمــدارس 
معرًبا عن اعتزازه بما حققه البرنامج من نتائج 
إيجابية للعام الثاني عشر على التوالي، السيما 
التفاعــل والتعاون المتواصــل مع وزارة التربية 

فــي  للمشــاركة  المــدارس  والتعليــم، وتشــجيع 
البرنامج.

ولفــت إلــى أن عــدد المســتفيدين مــن البرنامج 
منــذ انطالقتــه فــي بالعــام 2010، وصــل إلى ما 
يزيــد عــن 5 آالف طالــب مــن طلبــة المــدارس 
الثانويــة، ومشــاركة 37 مدرســة ثانويــة بشــكل 
ســنوي ضمن البرنامج، فضاًل عن مساهمة عدد 

من الجهات الداعمة من الشركات والمؤسسات 
الرائــدة فــي المملكــة، وخبــرات وطنية واســعة 
علــى  القائمــة  والتحكيــم  العمــل  لجــان  ضمــن 
تنفيــذ البرنامــج، منوًهــا بهــذا التكامــل النوعــي 
الفريد الذي يســمح بربط المخرجات التعليمية 
بحاجــات ســوق العمل والوقوف المســتمر على 

فرص التطوير الممكنة لمختلف الشركاء.

ثار جدل بمنصات التواصل االجتماعي عن تاريخ بدء التعليم النظامي بالبحرين بعد تداول فيديو أنتجه فريق “الميديا الشعبية” بصحيفة البالد تضمن اقتباًسا من حوار 
أجــراه تلفزيــون البحريــن مع مســؤولة بوزارة التربية والتعليم.  وشــهدت غرف النقاش اإللكترونية تســاؤالت عن دقة احتســاب بدء التعليم النظامــي بالبحرين من العام 

1919 بانطالق مدرسة الهداية الخليفية أم مع مدرسة جوزة البلوط التي أنشأتها اإلرسالية األميركية بالعام 1899.

تصريح الوزارة

مركــز  رئيســة  قالــت  الفيديــو  وفــي   
انتصــار  بالــوزارة  والتقويــم  القيــاس 
المنّظــم  الحديــث  التعليــم  إن  البنــاء 
الــذي ال تشــرف عليــه الدولــة بــدأ منــذ 
اإلرســالية  وصــول  مــع  1899م  العــام 
جــوزة  مدرســة  وتأســيس  األميركيــة، 

البلوط.
 وأضافــت: أّســس هذه المدرســة القس 
صموئيــل زويمــر، وتعتبــر أول تجربــة 
ألن  نظامــي،  بشــكل  حديــث  تعليــم 
المدرسة تعلم المعارف الحديثة واللغة 

اإلنجليزية واللغات والحساب.
ولفتــت إلى أن هــذه المعلومة موجودة 
بــكل الوثائــق التاريخيــة، وأن مدرســة 
جــوزة البلــوط ســبقت مدرســة الهداية 
وكانــت  عاًمــا،   20 قرابــة  الخليفيــة 
الفصــول األولى بالمدرســة للبنــات أوالً 

ثم التحق البنين بها.
 ونّبهت إلى أن البحرين عرفت التعليم 
العــام  قبــل  المدرســة  بهــذه  المختلــط 
التعليــم  بــدء  شــمل  والــذي  1919م، 
الحديــث والتنظيــم وترتيــب الحصص 

وغيرها.
ا علــى استفســار مقــدم البرنامــج   وردًّ
الزميــل علــي حســين مــن أن عــام بــدء 
البنــاء  الــذي ذكرتــه  النظامــي  التعليــم 
)1899( يختلــف عن المعــروف )1919(، 
رّدت البنــاء بــأن الجميــع يحتســب بدء 
التعليــم النظامــي الــذي أشــرفت عليــه 

بتأســيس  1919م  العــام  منــذ  الدولــة 
مدرسة الهداية الخليفية.

وأوضحــت أن مدرســة الهدايــة بــدأت 
بالعــام 1919 كمبــادرة أهليــة حكوميــة 

مشتركة.

توضيح تاريخي

جمعيــة  رئيــس  أوضــح  جهتــه،  مــن   
تاريــخ وآثــار البحريــن عيســى أميــن لـــ 
للتعليــم  الرســمية  البدايــة  أن  “البــالد” 
النظامــي يتعّين احتســابها من انطالقة 
مدرسة جوزة البلوط التابعة لإلرسالية 
األميركيــة، والتــي أبصرت النــور بالعام 

.1899
 ولفت إلى أن من تولى إدارة المدرســة 
صموئيــل  القــس  زوجــة  زويمــر  ايمــي 
زويمــر، والدفعــة األولــى مــن المدرســة 
عراقيــة  شــخصية  أبنــاء  شــملت 
العثمانيــون  وســجنها  اســتنصرت 
المنطقــة  أبنــاء  مــن  لعــدد  باإلضافــة 

بالمنامة.
 وبّيــن أن مقــر المدرســة بيت جمعة بن 
نفــس  وهــو  بالمنامــة،  بوشــهري  ناصــر 
البيــت الــذي شــهد أول عمليــة جراحية 
بالبحرين، ثم تحّول البيت في ســنوات 
تالية لمقر لمدرسة عائشة أم المؤمنين.

ونّبــه إلــى أن العــام 1922 شــهد تغييــر 
اســم المدرســة مــن جــوزة البلــوط إلــى 
زالــت  مــا  الــذي  االســم  وهــو  الرجــاء 

المدرسة تحتفظ به.
المــدارس   وأشــار لتأســيس عــدد مــن 

البلــوط  جــوزة  مدرســة  بعــد  األهليــة 
ثــم جــاءت مدرســة الهدايــة الخليفيــة، 
التي تشــكلت بشــراكة حكوميــة أهلية، 
برئاســة  أهلــي،  مجلــس  ويديرهــا 
نجــل  الشــيخ عبــدهللا  المرحــوم ســمو 
حاكــم البحرين األســبق المرحوم ســمو 

الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.
وذكــر أن مدرســة الهدايــة اتخــذت مــن 

ا لها. بيت علي بن إبراهيم الزياني مقرًّ

أصداء القراء

 وكتــب القــارئ فــواز التميمــي أن أول 
مدرســة هي مدرســة الهدايــة الخليفية 
 1919 بالعــام  تأسســت  التــي  للبنيــن 
وتلتهــا مدرســة خديجة الكبــرى للبنات 
بالعام 1928، أما مدرســة جوزة البلوط 

فهدفهــا تبشــيري لتعليــم اإلنجيــل، وال 
تعتبر نظامية.

غيــر  معلومتــه  بــأن  قــارئ  ّعليــه  ورد 
صحيحــة، إذ لــم تدرس مدرســة جوزة 
ذلــك  فــي  اإلنجيــل، ومســتدالً  البلــوط 

لكتاب عبدالحميد المحادين.
بــأن  للتعقيــب  التميمــي  القــارئ  وعــاد 
معلوماتــه مســتقاة مــن كتــاب أصدرته 

الشــيخة مي بنــت محمد آل خليفة عن 
مسيرة التعليم النظامي.

ولفــت قــارئ أنــه ألول مــرة يســمع عــن 
مدرســة باســم جوزة البلوط، ولم يتلق 

هذه المعلومة بالمدرسة.
وأوضح قارئ أن مدرسة جوزة البلوط 
ــا  هــي نفســها المدرســة المعروفــة حاليًّ

باسم “الرجاء”.

بيت جمعة بوشهري مقر مدرسة جوزة البلوط

مدرسـة جـوزة البلـوط سبقـت “الهدايـة” بـ 20 عاًما
رئيـــس “التاريـــخ” لــــ “^”: التعليـــم النظامـــي بـــدأ فـــي 1899 وليـــس 1919
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صموئيل زويمر وفقا 
للوثائق التاريخية

أمين: البداية للتعليم 
النظامي يتعّين 

احتسابها من انطالقة 
“جوزة البلوط”

العاصمــة  محافظــة  محافــظ  التقــى 
آل  عبدالرحمــن  بــن  هشــام  الشــيخ 
خليفــة النائــب عــن الدائــرة الخامســة 
أحمد السلوم، حيث جرى خالله اللقاء 
ذات  الموضوعــات  مــن  حزمــة  بحــث 
األهمية واألولوية لدى أهالي المنطقة، 
كمــا ناقــش عــددًا مــن المواضيــع ذات 
االهتمــام المشــترك التي تصب بشــكل 
أساســي فــي تطويــر البنيــة التحتيــة 
للمنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية. 
وخالل اللقاء تمت مناقشــة حزمة من 
واالجتماعيــة  الخدميــة  االحتياجــات 
وذلــك مــن خــالل رصدهــا ومتابعتهــا 

مــع الجهات المختصة، كما تم التطرق 
إلــى األثــر اإليجابــي البالــغ الــذي تلعبه 
المحافظــة عبــر إيصــال الموضوعــات 
للمعنيــن مــن المســئولين فــي مختلــف 
كمــا  الحكوميــة،  والهيئــات  الــوزارات 
تطــرق اللقــاء إلــى بحــث ســبل تعزيــز 
المحافظــة  بيــن  والشــراكة  التعــاون 
وأهالــي المنطقــة بما يخــدم المصلحة 
النائــب  أثنــى  جهتــه  مــن  العامــة. 
الســلوم علــى حــرص ومتابعــة معالــي 
الحتياجــات  المســتمرة  المحافــظ 
أهالــي العاصمة عمومــًا وذلك بحضور 
ممثل األهالي في المجلس التنســيقي 
التابــع لمحافظــة العاصمــة عبدالكريــم 

إسماعيل.

“الشمالية” تبدأ نشاطها الصيفي بحضور 400 طالببحث االحتياجات الخدمية لـ “خامسة العاصمة”
علــي  الشــمالية  المحافظــة  محافــظ  افتتــح 
العصفور، فعاليات النشــاط الصيفي للمحافظة، 
بهــدف  تحــت شــعار “وطــن ومليكنــا يجمعنــا” 
الصيفيــة  اإلجــازة  مــن  االســتفادة  تحقيــق 
للطلبة، حيث تقام الفعاليات في مدرسة زينب 
االبتدائيــة اإلعداديــة للبنــات خــالل الفتــرة من 

16 يونيو وحتى 18 يوليو 2019.
 وخــالل حفــل االفتتــاح، والــذي حضــره مديــر 
عــام مديرية شــرطة المحافظــة العميد عبدهللا 
الجيــران وعضــو مجلس النــواب النائب فاطمة 
القطــري والعضــو البلــدي ســيد شــبر الوداعــي، 
المشــاركين  والطلبــة  للحضــور  المحافــظ  نقــل 
تحيــات وتقديــر وزيــر الداخليــة الشــيخ راشــد 
المحافظــة  أن  مبيًنــا  خليفــة،  آل  عبــدهللا  بــن 
وعلــى مدى ســبعة أعــوام تحــرص كل الحرص 
علــى أن يشــتمل برنامج النشــاط الصيفي على 
فعاليــات متنوعة أهمهــا تعزيز االنتماء الوطني 
وترســيخ قيم المواطنة وإيجاد أفضل البرامج 

التــي تتنوع بيــن الترفيهيــة والتعليمية وصقل 
المهارات والتوعية والورش التدريبية.

 وأعــرب المحافــظ عــن شــكره لــوزارة التربيــة 
خــالل  مــن  المثمــر  تعاونهــا  علــى  والتعليــم 
اســتضافة فعاليــات النشــاط الصيفــي بصــاالت 
تحــرص  المحافظــة  أن  موضًحــا  المــدارس، 
مختلــف  فــي  الصيفيــة  برامجهــا  تنــوع  علــى 
مــع جوالــة  وبالتعــاون  تقيــم  المناطــق، حيــث 
المالكيــة برنامج صيفك مــرح وإبداع كما تقيم 
المحافظــة وبالتعــاون مع وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية والجمعية البحرينية للتوحديين.
بدعــم  تأتــي  البرامــج  هــذه  أن  وأضــاف   
وبالشــراكة  الداخليــة  وزارة  مــن  ومســاندة 
مــع صنــدوق العمــل “تمكيــن” وشــركة الخليــج 
للبتروكيماويــات، مؤكــًدا أن النشــاط الصيفــي 
للمحافظة الشمالية يستقطب ما يزيد عن 400 
طالــب وطالبــة موزعين على مختلف األنشــطة 
التي تقيمها المحافظة، وتتماشى أهدافها وفق 
برامــج الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني 
وترســيخ قيــم المواطنــة “بحريننــا”، معتبــًرا أن 

الشــباب ثــروة الوطــن الحقيقية وشــباب اليوم 
هم رجال الغد.

 وأشار المحافظ إلى أن االستثمار في الشباب، 
ــا فــي تحصيــن المجتمع،  ينتــج مــردوًدا إيجابيًّ
األمــر الــذي يحــول دون اختراقهم، مشــيًرا إلى 
الــوالء واالنتمــاء بتكاتــف  أهميــة تعزيــز قيــم 
جميع الجهات في الوطن من أجل صقل الهوية 
البرامــج  إدارة  مديــر  جهــود  شــاكرًا  الوطنيــة، 
الزايــد  محمــد  المجتمــع  وشــئون  االجتماعيــة 

وأعضاء اللجنة المنظمة للبرنامج الصيفي.

محافظ الشمالية افتتح فعاليات النشاط الصيفي للمحافظة تحت شعار “وطن ومليكنا يجمعنا”

الجنبية - المحافظة الشمالية

راشد الغائب

عيسى أمين انتصار البناء

وزير التربية والتعليم يرعى ختام برنامج “أصيل في المدرسة”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

محافظة العاصمة

جناحـــي: تكامـــل نوعـــي فريـــد يســـمح بربـــط المخرجـــات التعليميـــة بحاجـــات الســـوق

النعيمي: “أصيل في المدرسة” يغرس أخالقيات العمل اإليجابية



3 سنوات لشاب أضرم حريقا بسيارة صديقه
ــدرات ــ ــخ ــ ــم ــ ــب ال ــريـ ــهـ ــتـ ــه بـ ــالـ ــفـ ــغـ ــتـ انـــتـــقـــم مـــنـــه السـ

قضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولى بتأييد ســجن شــاب )28 عاما( لمدة 3 ســنوات؛ 
النتقامــه مــن صديقــه الذي غافله وعرضه وأســرته للخطر بتهريبه ممنوعات في ســيارة ســلمها له 
دون علمه، وتســبب ذلك في مشــاكل بينه وبين زوجته، إذ تعمد المســتأنف حرق ســيارة تبين أنها 
ملك لشقيق صديقه وأدى الحريق إلى اشتعال سيارتين أخريين مركونتين بجانبها بمنطقة عراد.

وذكــرت المحكمــة أن الواقعــة تتحصــل فــي 
أنــه علــى إثــر خــاف حصــل بيــن المســتأنف 
قــرر  فقــد  الثانــي،  عليــه  المجنــي  وشــقيق 
المســتأنف االنتقــام مــن األخيــر، وعــزم على 
حــرق ســيارته، وبالفعــل قــام المتهــم بتعبئــة 
قنينة بالبنزين من محطة ســوق المحرق، ثم 
صنــع زجاجتيــن حارقتين وخبأهمــا في ممر 

ضيق بالقرب من مسكنه.
وفــي فجــر يــوم الواقعــة أخــذ حقيبــة ظهــر 
ووضــع فيها قفازات والزجاجات الحارقة ثم 
توجه ســيرا على األقدام إلــى مكان الواقعة، 

وبعدمــا تأكد من خلو ذلــك المكان من المارة 
غطى وجهه باللثام وارتدى القفازات وتوجه 
لســيارة المجنــي عليــه الثانــي، التــي اعتقــد 
أنهــا تعــود لصديقــه الذي ينــوي االنتقام منه، 
وســكب عليهــا البنزيــن وأشــعل الحريق فيها 
بواســطة الزجاجــات الحارقــة. وتســبب ذلك 
الحريق في احتراق السيارة وكذا السيارتين 
اللتين كانتا بالقرب منها، ثم هرب من المكان، 
وكان مــن شــأن ذلــك الحريــق تعريــض حياة 

الناس واألموال العامة والخاصة للخطر.
وبالقبض على المســتأنف اعترف بأنه تربطه 

عاقــة صداقــه بشــقيق المجني عليــه الثاني 
منــذ فترة طويلة، وأن عاقتهما كانت جيدة 
لــه، ولكــن حصــل  جــدا ويعتبــره بمثابــة أخ 
خــاف بينهمــا بــأن عرضــه األخيــر وعائلتــه 
للخطــر بــأن هــرب شــيئا ممنوعــا فــي ســيارة 
صديقــه التــي طلــب منــه أن يســتقلها برفقة 
عائلتــه عبــر الحــدود البرية، وبنــاء عليه قرر 
االنتقــام منه، وعندما ســأل عــن صديقه علم 
بأنه مســجون، فعزم على حرق ســيارته وهو 

ما حصل فعا.
وأوضح أنه حاول االنتقام منه أكثر من مرة 
مــن صديقه علــى تلك الواقعــة التي حصلت 
للســيارات،  حرقــه  مــن  ونصــف  ســنة  قبــل 
ولكنــه كان يعــدل عــن الفكــرة، وعندمــا قــرر 
ضربــه ســأل عنــه فعلــم أنــه مســجون، ففكــر 
بحــرق ســيارته وحصــل مــا حصــل. وأضــاف 
عــن الواقعــة التــي انتقــم ألجلهــا أن صديقــه 
المســجون طلــب منــه التوجــه برفقتــه وأن 

دولــة  إلــى  ووالدتهــا  زوجتــه  معــه  يأخــذ 
خليجيــة بــرا مســتقلين ســيارته، وأبلغــه أنــه 
ســيتكفل بجميــع المصاريف كون أنه لم يكن 
يحــوز المــال، وعنــد عودتهم من تلــك الدولة 
الخليجيــة أخبــره صديقــه أنــه سيســافر إلى 
مكان آخر، وأثناء عودته وبعدما قام بالمرور 
مــن الحدود شــاهد صديقه والــذي طلب منه 
أن يســتقل ســيارة صديــق لصديقــه برفقــة 

عائلته، وعلم بأنه قد هرب شيء.
وبسؤاله عن سبب عدم إباغه بشأن الواقعة 
لــدى الســلطات أنــه كان خائفــا مــن حصــول 
مشــكلة له، كما أن صديقه أرضاه بأخذه معه 
في سفرة إلى دولة آسيوية، مبينا أنه مقهور 
علــى صديقــه وكان يرغــب في االنتقــام منه 
منــذ ارتكابــه للواقعة ولكنه في كل مرة يغير 
رأيــه، حتى حصلــت أخيرا بينه وبين زوجته 
مشكات وجميعها بسبب ما فعله فعزم على 

االنتقام.

قــال المحامــي عصــام الطيــب إن المحكمــة قضــت ببراءة موكله مما نســب إليه من اتهامــات تتعلق بالتزوير فــي محررات خاصة 
باســم صديقــه واالســتيالء علــى مبلــغ 23 ألــف دينــار من شــركات االتصــاالت الثالث العاملــة في المملكــة خالل أقل من 4 أشــهر، 
وهــي المبالــغ المترتبــة علــى عدد 9 شــرائح اتصال متهم باســتخراجها باســم المجني عليــه؛ ألن صديقه مقدم البــالغ حضر ووقع 
االســتمارات بنفســه وكان على علم باســتخراج الشــرائح وهو ما ال تتوافر معه جريمة التزوير واالحتيال ضد المتهم، كما أمرت 

المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بال مصاريف.

وتتمثــل التفاصيــل فــي أن المجنــي عليــه 
كان قــد أبلــغ مركــزا للشــرطة بأنــه بتاريخ 
5 فبرايــر 2019 أخبره صديقه المتهم بأنه 
ســوف يســاعده علــى اســتخراج شــريحة 
هاتــف وجهــاز Wi-Fi مــن إحــدى شــركات 
االتصاالت، وعليه أخذه المتهم إلى شركة 
اتصــاالت فــي مدينــة عيســى وجلســا مــع 
Wi- جهــاز  واســتخرجا  هنــاك  الموظفــة 
Fi وشــريحة هاتــف، وبعــد انتهائهمــا مــن 
يجــب  بأنــه  المتهــم  أخبــره  اســتخراجها 
عليهما أن يتوجها إلى شــركات االتصاالت 

لكــي  أخــرى  شــرائح  األخــرى الســتخراج 
يزيــد مــن كميــة البيانــات بجهــازه، فذهبــا 
شــركتي  إلــى  البعــض  بعضهمــا  رفقــة 
اتصاالت أخريين بمنطقة سار، وهناك قام 
المتهــم بالتحــدث مــع موظفــي الشــركتين 
كــون المجنــي عليــه ال يتحــدث إال اللغــة 

العربية الفصحى.
وبعدها قام الموظفون بكل شركة بإعطاء 
المجنــي عليــه أوراقا قام بــدوره بالتوقيع 
عليها والتبصيم مع علمه بأنها تخص عدد 
9 شــرائح هاتــف آجلــة الدفــع ومــن ثم تم 

تســليم المجنــي عليــه شــرائح االتصــاالت 
وهــو قام بإعطائهــا للمتهــم، وبعدها بفترة 
اكتشــف المجنــي عليــه بأنــه ترتــب عليــه 

مبلغ أكثر من 23 ألف دينار.
فأحالــت النيابــة العامــة المتهــم للمحكمــة 
علــى اعتبــار أنه فــي غضون العــام 2019، 

ارتكب اآلتي:
المحــررات  فــي  تزويــرا  ارتكــب  أوال: 
الخاصة هي اســتمارات استخراج شرائح 
االتصــاالت للهواتف النقالة من 3 شــركات 
اتصــاالت بــأن تحصــل علــى ذلــك بطريــق 

إمضــاء  خــال  مــن  والغــش  المباغتــة 
المحــرر علــى  يعلــم بمضمــون  شــخص ال 
حقيقته وهو المجني عليه، بنية استعمال 

المحررات المزورة كمحررات صحيحة.
ثانيا: استعمل المحررات الخاصة المزورة 
المذكــورة فــي البنــد أوال بــأن قدمهــا إلــى 
شــرائح  الســتخراج  االتصــال  شــركات 

اتصال مع علمه بتزويرها.
ثالثــا: توصــل لاســتياء علــى المنقوالت 
والمملوكــة  أوال  البنــد  فــي  المذكــورة 
باالســتعانة  الذكــر  ســالف  عليــه  للمجنــي 

بالطرق االحتيالية.
ولفتــت المحكمــة فــي أســباب حكمها إلى 
أن مــا أرفق بأوراق الدعوى من نســخ من 
اتصــاالت  شــرائح  اســتخراج  اســتمارات 
للهواتــف النقالــة مــن شــركات االتصــاالت 
مذيلــة بتوقيــع المجنــي عليــه، األمر الذي 
ال تــرى معــه المحكمــة تحقــق األوصــاف 

القانونية لواقعة التزوير.
وأوضحــت أنهــا ترى انتفــاء الركن المادي 
لجريمة التزوير بحق المتهم؛ كونه لم يقم 
بــأي من الســلوكيات الجرميــة المنصوص 
عليهــا بالمــادة )270( من قانــون العقوبات 
خصوصــا مــا ورد بوصــف النيابــة العامــة 
بأن المتهم ارتكب تزويرا بطريق المباغتة 
والغــش مــن خــال إمضــاء المجنــي عليه 
حقيقتــه؛  مضمــون  يعلــم  ال  محــرر  علــى 
وذلك أن المجني عليه كان حاضرا بنفسه 
أمــام موظفــي شــركات االتصــاالت وتــم 
شــرائح  اســتخراج  اســتمارات  تســليمه 
بشــكل  الموظفيــن  قبــل  مــن  االتصــال 
مباشــر، وكانــت تلك االســتمارات تتضمن 
جميــع المعلومــات الازمة بشــأن المعاملة 
التي سيجريها إال أنه تعمد عدم قراءتها.

كما أضافت أن جريمة االحتيال لم تحقق 
أركانهــا؛ لعــدم توافــر الطــرق االحتياليــة 

التــي اشــترطها القانــون الكتمــال جريمــة 
االحتيال والتي يتم على أساســها تســليم 
المــال المنقول من قبــل المجني عليه إلى 
المتهــم تحــت تأثيــر الغلــط الــذي أوقعــه 
فيــه مــن جراء تلــك الطــرق، إذ إن الثابت 
بــأوراق الدعــوى، وإن صــدق مــا ادعى به 
المجنــي عليــه فــإن مــا قــام بــه المتهــم ال 
يعــدو كونــه ادعــاءات وأقــوال كاذبــة لــم 
تقتــرن بأعمــال خارجيــة تحمــل المجنــي 
إن  إذ  بصحتهــا،  االعتقــاد  علــى  عليــه 
المجنــي عليــه هــو مــن قــام بالذهــاب إلى 
علــى  المتهــم  رفقــة  االتصــاالت  شــركات 
ســند من القول بأن المتهم ســيقوم زيادة 
بيانات جهاز الـWi-Fi الذي يخص المجني 

عليه.
لــذا انتهــت إلى القول بأنهــا تجد أن األدلة 
القائمــة فــي الدعــوى ال ترشــح إلــى توافر 

أركان الجرائم المنسوبة للمتهم.

براءة متهم من االستيالء على 23 ألفا “وّرط” بها صديقه

إرجاء النظر بقضية غسيل 163 ألف دينار
القضيـــة تأجلـــت 16 مـــرة منـــذ بـــدء محاكمـــة المتهميـــن العربـــي واآلســـيوية

أرجــأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى النظــر بواقعــة غســيل أمــوال تقــدر بأكثر مــن 163 ألــف دينار، وللمــرة الـ16 ولــذات الســبب منذ بدء 
المحاكمــة قبــل أكثــر مــن ســنة و4 أشــهر، والمتهــم بارتكابهــا مدير مبيعات فــي معرض لبيع المفروشــات “46 عاًمــا - عربي الجنســية” وصديقته 
اآلسيوية الجنسية والتي تعمل معه في نفس المعرض الذي ارتكبا فيه جريمتهما، والمقبوض عليهما منذ العام 2015 ومحكوم عليهما بالحبس 
لمدة 3 سنوات بقضية خيانة أمانة مرفوعة من قبل المعرض المشار إليه، حتى جلسة 19 يونيو الجاري؛ وذلك لورود تقرير الخبير المحاسبي.

 كان أبلــغ صاحــب معــرض لبيــع المفروشــات 
وجــود  اكتشــف  أنــه  مــن  للشــرطة،  مركــًزا 
مدفوعــات لبضاعــة تمــت عن طريــق البطاقة 
“عربــي  المعــرض  بمديــر  الخاصــة  االئتمانيــة 
الجنســية”، وعنــد مراجعــة الفواتيــر تبيــن أن 
المديــر يقوم باختــاس المبالغ المدفوعة نقًدا 
مــن الزبائــن ويقوم بدفعها من خــال البطاقة 
االئتمانية، عن طريق تســجيل الفواتير بقيمة 
للمعــرض،  المحاســبي  النظــام  علــى  مختلفــة 
وذلك بمساعدة مسؤولة الحسابات اآلسيوية 

والتي اتضح أنها صديقته.
 وأضــاف مالــك المعــرض، أنــه عنــد مراجعــة 
الخارجيــة  المبيعــات  أن  اكتشــف  الحســابات 

للمعــرض كانت تتم عن طريق إرســال الزبائن 
لقيمة المشتريات على حساب المتهم الخاص، 
حيــث كان يطلــب منهــم دفعهــا فــي حســابه 
حســاب  فــي  المبالــغ  إدخــال  أن  ذلــك  مبــرًرا 
المعرض سيؤخر عملية تسليم البضائع لثاثة 
أسابيع، ثم يقوم بتوريد البضائع من المخازن 
إلــى خارج البحرين وتســجيل فواتيــر مزّورة 
علــى النظــام المحاســبي للمعــرض، وتبيــن أن 
 163 مــن  أكثــر  مجموعهــا  بلــغ  االختاســات 
ألــف دينار، قام المتهــم بصرفها على أصدقائه 
وإرســال جزء منها لبلده وجزء آخر لصديقته 

التي أرسلتها لبلدها.
وتشير األوراق إلى أن المتهمين كانا قد أحيا 

أنهمــا ارتكبــا  ابتــداء علــى اعتبــار  للمحاكمــة 
جريمــة خيانــة أمانــة، وتم الحكــم عليهما في 
هــذه القضيــة بالحبــس لمــدة 3 ســنوات، لكــن 
ونظــًرا لظهــور دالئــل جديــدة تفيــد ارتكابهمــا 
لعمليات غسل أموال، فقد تم التحقيق معهما 
بهــذا الخصــوص، وتــم وإحالتهمــا للمحاكمــة 
علــى اعتبــار أنهــا تهمــة مختلفــة عــن خيانــة 
األمانــة فضــا عن تهمة التزويــر في محررات 

خاصة.
 وتوصلــت التحريــات إلــى أن المتهــم العربــي 
تمكــن مــن شــراء مجموعــة مــن األراضي في 
بــاده مســتعما تلــك األمــوال التــي اســتولى 
إلــى  باإلضافــة  غســلها،  مــن  وتمكــن  عليهــا 

امتاكــه عــددا مــن الحســابات البنكيــة، أجرى 
أشــخاص مختلفيــن،  فيهــا  اإليــداع  عمليــات 
فضــا عــن 3 عمليــات تحويــات مــن محات 
الصرافــة لصالــح المتهمــة الثانيــة فــي بادها، 
خليجيــة  عربيــة  دول  مجموعــة  وإلــى 

وإفريقية.
وبينــت التقاريــر الفنيــة المرفقــة بالقضيــة أن 
والتــي  البنــوك  فــي  األمــوال  إيــداع  عمليــات 
أجريــت لصالحهمــا بلغــت نحــو 21 ألًفــا و210 
دنانيــر و568 فلًســا، وأن التحويــات البنكيــة 
بلغــت 67 ألًفــا و665 دينــاًرا، وأن التحويــات 
دينــاًرا و207  ألًفــا و758   24 بلغــت  المرســلة 

فلوس.
كمــا اســتلم المتهميــن تحويــات ماليــة بقيمة 
عــدة  عــن  فضــاً  فلًســا،  و150  دينــاًرا   4738
عمليــات لتحويــل عمــات والمدفوعــات عــن 
طريــق البنــوك والصرافــات، وانتهــت التقارير 
إلــى أن إجمالــي المبالغ المغســولة قد بلغ أكثر 

ا. من 163 ألًفا و736 ديناًرا بحرينيًّ

رفضــت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى اســتئنافي شــابين 
خليجييــن وأيــدت معاقبتهما بالحبس لمدة ســنة واحدة وبتغريم كل 
منهمــا مبلــغ 1000 دينــار؛ إلدانتهمــا بتعاطــي المــواد المخــدرة بعدمــا 
أعفتهما من تهمة جلب كيلوين من “الحشــيش” لصالح شــاب بحريني 
)29 عامــا - هــارب مــن العدالــة(، والمحكــوم بســجنه لمــدة 15 عامــا 

وبتغريمه مبلغ 5000 دينار، كما أيدت مصادرة المضبوطات.

تفاصيــل  أن  المحكمــة  وذكــرت 
الواقعة تتحصل في أن المســتأنف 
األول )27 عامــا( صديق المســتأنف 
الثاني )19 عاما(، وفي يوم الواقعة 
ســأله األخيــر عمــا إذا كان يرغــب 
فــي الحصــول على بعــض األموال، 
فاســتفهم منــه األول عــن الوســيلة 
التي بمقتضاها يســتطيع الحصول 
على تلك األموال، والذي قال له إن 
لديــه كميــة من مخــدر )الحشــيش( 
ويريد منه مســاعدته في نقلها إلى 

مملكة البحرين ألحد األشخاص.

علــى  األول  وافــق  تفكيــر  وبعــد 
كان  بســيارة  وأتــاه  المشــاركة، 
يستقلها، وخبآ ما وزنه كيلوغرامين 
مــن مادة الحشــيش المخــدرة على 

جانبي الصندوق الخلفي لها.
وبتفتيش ضابط الجمارك للســيارة 
الجانبــي  الغطــاء  أســفل  فــي  عثــر 
مــن  لفافتيــن  علــى  لصندوقهــا 
قطعتيــن  بداخلهمــا  الباســتيك 
والتــي  اللــون،  داكنــة  مــادة  مــن 
ثبــت معمليــا أنهــا لمــادة الحشــيش 

المخدرة.

حبس خليجيين حاوال تهريب “حشيش”

09 local@albiladpress.com
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المنامة - النيابة العامة

صــرح رئيس النيابــة بنيابة الوزارات 
بــأن  الغتــم  أحمــد  العامــة  والجهــات 
النيابة قد باشرت أمس التحقيق في 
واقعة صيد الروبيان باستخدام شبك 
الجر القاعية المحظور اســتعماله في 
عمليــات الصيــد، وكانــت النيابــة قــد 
الســواحل  خفــر  قيــادة  بــاغ  تلقــت 
بضبط أربعة أشخاص آسيويين على 
متن طراد بمنطقة فشت العظم وهم 
يســتخدمون الشــباك المحظــورة في 
صيــد الروبيــان، وُضبــط بحوزتهــم 9 

ثاجات تحتوي على 395 كيلوغراًما 
من الروبيان. 

المتهميــن  النيابــة  واســتجوبت 
علــى  ــا  احتياطيًّ بحبســهم  وأمــرت 
ذمــة التحقيــق بعــد أن وجهــت إليهم 
القاعيــة  الجــر  شــباك  حيــازة  تهــم 
الصيــد  وممارســة  المحظــورة، 
ألحــكام  بالمخالفــة  باســتخدامها 
القانــون، فضــاً عــن مخالفــة شــروط 
الســامة المقررة بعدم تشــغيل جهاز 

التعرف على السفن.

حبس اآلسيويين المتهمين بالصيد بشباك الجر

Û  قبــل أيــام معــدودة، وأثنــاء حضــوري دفــان الفقيــد أحمــد عبــدهللا األســعدي
)رحمــه هللا( بمقبــرة الحنينيــة، بحضــور جمــوع غفيــرة، حرصت علــى اغتنام 
األجر بالصاة على الفقيد طيب المعشر، والترحم عليه، والسير في جنازته. 

Û  يومها، لفت انتباهي رجل خير، لم أحضر جنازة إال ورأيته على رأسها، صباًحا
كانت، أم ظهًرا، أم عصًرا، بدور المعين، والناصح، والعضيد لذوي الراحل. 

Û  هذا الرجل الفاضل، والذي نحتســب له األجر عند هللا عّز وجّل، يدعى أحمد
عبدالكريــم الســعيدي وهــو مــن ســكنة مدينــة حمــد وليــس الرفــاع كمــا يظن 
الكثيــرون، ببعــد مســافة لــم يمنعــه للتســابق في عمــل الخير، وفــي أن يكون 

من أوائله.
Û  ويحــرص الســعيدي منــذ ســنين طويلــة، لحضــور أغلــب الجنــازات بمقبــرة

الحنينية، مذكًرا الناس بالله، وبالسنة النبوية الصحيحة، سواء في الدفن، أو 
بالصاة على الميت، ومناصًحا إياهم بعدم االســتعجال في الســام بالصاة، 

وبالدعوة المتأنية للميت. 
Û  ،وفــي مواقــف عديــدة رأيتــه بنفســي، وكيــف أنه يحــاول طمأنة أهــل الميت

وبــأن يخفــف عن مصابهم، حزنهم، وكربتهم، دون أي مقابل مادي أو معنوي، 
وإنما ابتغاء األجر من هللا، وال غير ذلك. 

Û  وفــي ذلــك اليــوم تحديــًدا، صــادف بــأن كانــت هنالــك جنــازة أخــرى المــرأة
رحمهــا هللا، فــكان الســعيدي يتحرك بنشــاط جــم بينها وبين جنــازة المرحوم 
)األســعدي( وهــو يوّجــه ذوي الميت، ويذكر، ويدعو، ويناصح كعادته، وســط 

احترام بالغ من الجميع. 
Û  نكتــب عنــه اليــوم، وهــو ال ينتظــر منــا أو من غيرنا ذلــك، عرفاًنا لــه ولكل من

يســعى لعمــل الخيــر، ويناصح بــه، فالبحرين بحاجة لهذه الشــاكلة من الناس 
األخيار اليوم، أكثر من أي وقت مضى. وإلى فجر جديد.

الرجل الذي ال 
تفوته “جنازة”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

الحكم على مختلس 50 دينارا من “المرور” 1 يوليو 
ــم ــهـ ــاتـ ــبـ ــركـ مـ ــل  ــيـ ــجـ ــسـ ــتـ بـ ــن  ــ ــدي ــ ــاع ــ ــق ــ ــت ــ م  5 أوهــــــــــم 

حجــزت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى النظــر فــي قضيــة موظــف )31 عامــا - مخلى ســبيله بقرار مــن المحكمة(، متهــم باختالس مبلــغ مالي ال 
يتجاوز الـ50 دينارا من مقر عمله باإلدارة العامة للمرور، إذ تمكن من خداع 5 مواطنين من فئة المتقاعدين، مدعيا لهم أنه أنهى إجراءات تسجيل 
مركباتهم واســتلم من كل واحد منهم مبلغ 10 دنانير قيمة حصولهم على “البيج” إال أنه لم يســلمهم أرصدة تفيد بذلك؛ وذلك للنطق بالحكم عليه 

في جلسة 1 يوليو المقبل.

وتتحصــل التفاصيــل فيما أبلغ بــه نقيب بإدارة 
مكافحــة الفســاد بــورود معلومــات مــن اإلدارة 
عن قيام المتهم باســتام مبالغ مالية من بعض 
األشــخاص الذيــن يحضــرون لإلدارة لتســجيل 
مركباتهــم الخاصــة ومــن ثــم يقــوم باختــاس 
تلــك المبالــغ المالية لنفســه، وال يقوم بتســجيل 
الخــاص  اإللكترونــي  النظــام  فــي  المركبــات 

باإلدارة.
وأوضــح أن المتهــم كان يقــوم بتســليم هــؤالء 
المتضرريــن شــهادات تســجيل المركبــة )البيج( 
نظيــر المبالــغ الماليــة التــي قامــوا بدفعهــا، إال 
أنــه وبعــد مرور ســنة عنــد انتهاء تســجيل تلك 
األشــخاص  هــؤالء  مراجعــة  وعنــد  المركبــات 

لتســجيل   2017 العــام  غضــون  فــي  لــإلدارة 
مركباتهــم مجــددا تفاجئــوا بــأن مركباتهــم لــم 
يتــم تســجيلها العــام الســابق مــن قبــل المتهــم 
المذكــور أعاه. وعند ســؤال المتهم من اإلدارة 
العامة للمرور عما هو منسوب إليه أنكر الواقعة 
فــي بــادئ األمــر، لكنــه اعتــرف الحقــا، كمــا أنــه 
عنــد اســتدعاء المتضرريــن مــن عــدم تســجيل 
مركباتهم وســؤالهم عــن الواقعة وعن الموظف 
الذي أصدر لهم شــهادة تســجيل المركبة مقابل 
مبلــغ وقــدره 10 دنانيــر، تبيــن أنــه هــو المتهــم 

المذكور أعاه.
كمــا أنــه باالســتعام من رئيــس شــعبة التطوير 
وتقنية المعلومات باإلدارة عن اسم المستخدم 

األشــخاص  مركبــات  أرقــام  عــن  بحــث  الــذي 
المتضرريــن أصحــاب الباغــات، تبيــن أن اســم 
أي  يوجــد  ال  وأنــه  للمتهــم،  يعــود  المســتخدم 
رصيــد مالي لتلك المعامــات في النظام المالي 

لإلدارة.
وذكــر أحــد الشــهود أنــه تفاجــأ بإباغــه بوجــود 
رســوم تأخيريــة عليــه نتيجــة عــدم تســجيله 
لمركبتــه في ســبتمبر من العــام الماضي لباغه، 
وعندها علم بأمر الموظف المتهم، إذ إن األخير 
كان قــد ســلمه “البيج” ولم يســلمه رصيدا يفيد 

بتسجيل سيارته.
اســتولى  أنــه  اعتــرف  المتهــم  مــع  وبالتحقيــق 
للجهــة  التســجيل، دون تســليمها  علــى رســوم 

المختصــة المتمثلة في شــعبة الشــؤون المالية، 
وكذلــك صرفــه وتســليمه المتضررين شــهادات 
التســجيل )البيــج( دون تســجيلها لهــم رســميا 

ودون تسليمهم رصيدا يفيد بذلك.
أنهــا  أبلغتــه  بالعمــل  زميلتــه  أن  أيضــا  وقــرر 
أجهــزة  مــن  لعــدد  اســتخدامها  عنــد  الحظــت 
الكمبيوتــر تشــغيل حســابه علــى تلــك األجهزة، 
وال تعلم سبب ذلك، مضيفا أنه سبق وأن تقدم 
بنفســه إلى مديــر التراخيص بكتاب بشــأن هذا 

األمر، إال أنه ال يعلم ماذا حدث بعد ذلك.
أن  المناوبــات  جــدول  عــن  باالســتعام  وثبــت 
المتهــم كان على رأس عمله في الفترة النهارية 
خال األشهر من سبتمبر وحتى ديسمبر 2016، 
وهي ذات األشهر التي تم فيها تسليم أصحاب 
الســيارات )البيــج(، وثبــت أن المتضرريــن كانوا 
مــن فئــة المتقاعديــن، أن أعمارهــم تفــوق الـ63 
عامــا وتصــل إلــى 72 عامــا، وعددهــم 5 فقــط 
حسبما هو وراد بأوراق القضية، ما يعني انه لم 

يختلس سوى 50 دينارا فقط.

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم
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لتوفير خدمة الدفع البيومترية والمعامالت المصرفية الرقمية

“البركة” و“إيزي” تبرمان شراكة إستراتيجية

وقعــت مجموعــة البركــة المصرفيــة، وشــركة إيــزي للخدمــات الماليــة، مذكــرة 
تفاهم تمهد الطريق إلجراء دراسة جدوى حول تطبيق شبكة الدفع البيومترية 
والخدمات المصرفية الرقمية عبر شبكة الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة 

والمنتشرة في 17 دولة.

الرئيــس  مــن  كل  التفاهــم  مذكــرة  وقــع   
المصرفيــة،  البركــة  لمجموعــة  التنفيــذي 
عدنان يوســف، و العضو المنتدب والرئيس 

التنفيذي في إيزي، نايف العلوي.
 وقال عدنان يوســف “يســرني ببالغ السرور 
أن أعلــن عــن شــراكتنا مــع إيــزي مــن أجــل 
توفيــر هــذه الخدمة المتطورة التي ســوف 

تغير نمط التعامالت لعمالئنا”.
وأضــاف يوســف “علــى مــر الســنين احتلت 
الصــدارة  المصرفيــة  البركــة  مجموعــة 
مصرفيــة  خدمــات  تقديــم  خــالل  مــن 
رقميــة مبتكــرة كجــزء مــن اســتراتيجيتها، 
إيــزي  مــع  التفاهــم  مذكــرة  وستســاعد 
بيومتريــة  مصرفيــة  خدمــات  تقديــم  فــي 

ورقمية”.
البيومتــري  الدفــع  خدمــات  وســتوفر   
البركــة  مجموعــة  لعمــالء    ®EazyNet
المصرفيــة، عبــر شــبكتها العالميــة، وســيلة 
آمنــة وأكثر مالءمة وضمانــة إلجراء جميع 
المعامــالت المصرفية وعمليات الشــراء من 

خالل أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع.
“تعتبــر  العلــوي  نايــف  قــال  جهتــه،  مــن 
مجموعــة البركــة مــن  اكبــر رواد المصــارف 

علــى  والخــارج  البحريــن  فــي  اإلســالمية 
نطــاق المنطقــة وأوروبــا وإفريقيــا باعتبــار 
وجودهــا بأكثر من 17 بلًدا التي قد أقدمت 
علــى خطــوة ســباقة ورائــدة باالنضمام إلى 
البصمــة  بنظــام  للدفــع  ماليــة  شــبكة  أول 
فــي المنطقــة “إيــزي نــت” ابتــداًء بالبحرين 
تحديــًدا، حيث نعتبر مجموعة البركة قيمة 
مضافة للشبكة وعلى ذلك سيقوم المصرف 
بالتمّيــز عبــر مشــاركته في شــبكة إيزي نت 
بتوفيــر هــذه الخدمــة الجديــدة و الثوريــة 
لعمالئه داخل المجموعة بأكثر من 17 بلًدا، 
لتمكينهــم مــن تنفيــذ المعامــالت المصرفية 
بنظــام البصمة داخل وخارج البحرين أينما 
تواجــدت وقبلــت العالمــة التجارية لشــبكة 
مجموعــة  شــبكة  طريــق  عــن  نــت(  )إيــزي 

البركة المصرفية في المنطقة”.
هــذه  شــراكتنا  “تتماشــى  العلــوي  وأكــد   
مــع مجموعــة ذات تفكيــر مســتقبلي مثــل 
التنفيــذ  مــع  المصرفيــة  البركــة  مجموعــة 
المستمر الستراتيجية التكنولوجية المالية 
التي لن تقلل فقط من الحاجة إلى الخدمات 
المصرفيــة الماديــة، ولكنهــا ستســرع أيًضــا 
أيًضــا.  الرقميــة  المصرفيــة  عملياتنــا  مــن 

ويؤكــد هــذا بــدوره علــى ســعينا المســتمر 
المنســقة  والمبــادرات  االبتــكارات  ألحــدث 
المنتجــات والخدمــات  التــي توفــر أفضــل 

التي تركز على العمالء”. 
مرّخصــة  البركــة  مجموعــة  أّن  ويذكــر   
مصــرف  مــن  إســالمي  جملــة  كمصــرف 
البحريــن المركــزي، ومدرجــة فــي بورصتي 
البركــة  وتعتبــر  دبــي.  وناســداك  البحريــن 
اإلســالمي  المصرفــي  العمــل  رّواد  مــن 
علــى مســتوى العالــم حيــث تقــّدم خدماتها 
المصرفّية الممّيزة إلى حوالي مليار شخص 
في الّدول التي تعمل فيها. ومنحت الوكالة 
تصنيفــا  للّتصنيــف  الدوليــة  اإلســالمّية 
)الطويــل   +BBB الدرجــة  مــن  ائتمانيــا 
المــدى( / A3 )القصيــر المدى( على مســتوى 
الوطنــي. كمــا منحــت مؤسســة  التصنيــف 
المجموعــة  العالميــة  بــورز  أنــد  ســتاندرد 
تصنيفا ائتمانيا بدرجة BB )الطويل المدى( 

وB )القصير المدى(. 
 وتقــّدم بنــوك البركــة منتجاتهــا وخدماتهــا 
المصرفّيــة والمالّيــة وفًقــا ألحــكام ومبــادئ 
الشــريعة اإلســالمية الّســمحاء في مجاالت 
مصرفّيــة الّتجزئــة، والّتجــارة، واالســتثمار 
باإلضافــة إلى خدمات الخزينة، ويبلغ رأس 
مليــار   2.5 للمجموعــة  بــه  المصــرح  المــال 

دوالر.
 وللمجموعــة انتشــار جغرافي واســع ممّثل 
في وحدات مصرفّية تابعة ومكاتب تمثيل 

فــي 17 دولــة، حيــث تديــر أكثــر مــن 700 
فرع. 

مــن جهتهــا، تمتلــك شــركة إيــزي للخدمات 
وتشــغيل  فكريــة  ملكيــة  حقــوق  الماليــة 
ألول شــبكة دفــع بنظــام البصمة فــي العالم 
“ايــزي نــت”، وهــي شــركة مــزودة للتقنيات 
حيــث  المبتكــرة،  والحلــول  الحديثــة 
تختــص بتطويــر تكنولوجيــا التعــرف على 
وغيرهــا  أولــى،  كمرحلــة  اإلصبــع  بصمــة 
مــن القياســات الحيويــة األخــرى )كبصمــة 
العيــن والتعــرف علــى الوجــه( التي ســوف 
تقدمهــا الشــبكة الحًقــا والتــي ســوف يتــم 
القطاعيــن  خدمــات  فــي  اســتخدامها 
الشــركة  وتســعى  والمالــي.  المصرفــي 
بتقنياتهــا النوعيــة لتعزيــز تجربــة العمــالء 
بمنتهــى  معامالتهــم  مختلــف  إنجــاز  فــي 
الراحــة واألمــان مــن خــالل شــبكة “إيــزي 
نــت” أينمــا توفــرت علــى أجهــزة الصــراف 
اآللــي و نقــاط البيــع المنضمــة فــي الشــبكة 
تتيــح خدمات المنصــة المصرفية المطورة 
عــدد  تنفيــذ  للعمــالء  إيــزي”،  “شــبكة  مــن 
بســهولة  المصرفيــة  المعامــالت  مــن  كبيــر 
حيــث  اإلصبــع،  بصمــة  باســتخدام  بالغــة 
النقديــة  الســحوبات  إجــراء  باســتطاعتهم 
وتسديد قيمة المشتريات بالمتجر، وإتمام 
مختلف المعامالت المصرفية التي تتطلب 
الحضــور للفــرع بشــكل رقمــي، إلــى جانــب 
خدمــات تحديــد هوية العميل واالســتفادة 
مــن برامج الوالء فــي المتاجر، وغيرها من 

الحلول والخدمات القّيمة.

المنامة - البركة المصرفية

عقب توقيع مذكرة التفاهم  

20.8 مليون درهم 
وفورات “ألمنيوم 

اإلمارات” بالنصف األول

لأللمنيــوم  العالميــة  اإلمــارات  شــركة  أعلنــت 
أمــس عــن تحقيقهــا وفــورات فــي التكاليــف 
بقيمــة 20.8 مليون درهم خالل النصف األول 
اقتراحــات  برنامــج  عبــر  الجــاري  العــام  مــن 
 14000 مــن  أكثــر  تضمــن  الــذي  الموظفيــن 
فكــرة لخفــض التكاليــف وتحســين العمليــات 
 .2019 العــام  بدايــة  منــذ  العمــل  مواقــع  فــي 
أن  )وام(  االماراتيــة  األنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
الشركة أطلقت أيضا حملة خالل شهر رمضان 
لتســريع وتنفيــذ المقترحــات اإلبداعيــة التــي 
قدمهــا الموظفــون، وقــد أثمــرت الحملــة عــن 
للتحســين  اقتراحــا ومشــروعا   5812 تقديــم 
المستمر لتنفيذها خالل الشهر ما يمثل 41 % 
من إجمالي عدد االقتراحات التي تم تفعيلها.

المنامة - بنا

المحرق - طيران الخليج

احتفلت طيران الخليج بإطالق رحلتها األولى لوجهتها الصيفية الموسمية صاللة 
فــي ســلطنة ُعمــان، حيــث اســتأنفت الناقلــة الوطنيــة رحالتهــا إلــى هــذه الوجهــة 
الرائجــة. وقــد اســتقبلت الرحلــة االفتتاحيــة GF548 في مطار صاللــة الدولي من 

خالل فعالية احتفالية حضرها عدد من مسؤولي المطار.

وقــال رئيــس القطــاع التجــاري لطيــران 
عنــد  “نــزوالً  الخليــج فنســينت كوســت 
رغبــة عمالئنــا وتلبيــة لطلبهــم المتزايد، 
يســعدنا اســتئناف رحالتنــا إلــى صاللــة 
فــي  الســياحية  المــدن  أشــهر  إحــدى   –
مــن  العديــد  يفضــل  حيــث  المنطقــة، 
فــي  الصيــف  موســم  قضــاء  مســافرينا 

صاللــة واالســتمتاع بطقســها المعتــدل. 
ســنتيح الفرصــة لمســافرينا لزيــارة هذه 
المدينــة الجميلــة واالســتمتاع بطقســها 
وطبيعتهــا الخالبــة بواقــع ثالث رحالت 
أســبوعية بيــن البحريــن وصاللــة بــدءًا 
مــن اليــوم )أمــس( وحتى منتصف شــهر 

سبتمبر المقبل”.

“طيران الخليج” تستأنف خط صاللة

المنامة - وركسمارت الحد - أسري

أعلنت كل من جمعية البحرين لشــركات 
التقنيــة “ِبِتك” و”وورك ســمارت” لتنظيم 
تنظيــم  أعمــال  إطــالق  عــن  الفعاليــات 
أكبــر  فــي  البحرينــي  الوطنــي  الجنــاح 
معــرض للتكنولوجيا في منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيا وجنوب آسيا، 
جيتكــس 2019”، والــذي ســيقام خــالل 
الفتــرة مــن 6 إلى 10 أكتوبــر المقبل في 

مركز دبي التجاري العالمي.
عبيدلــي  الجمعيــة  رئيــس  وقــال   
العبيدلــي إنــه للمــرة الثالثــة عشــر علــى 
التوالــي، تنظــم كل مــن “بتــك” و”وورك 
ســمارت” الجناح الوطنــي البحريني في 
جيتكــس، بشــراكة اســتراتيجية مثمــرة 
بينهــا  مــن  عديــدة  وطنيــة  جهــات  مــع 
وزارة المواصــالت واالتصــاالت، وهيئــة 
اإللكترونيــة،  والحكومــة  المعلومــات 

ومجلس التنمية االقتصادية.
التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جانبــه،  مــن   

هللا  عطيــة  أحمــد  ســمارت”  “وورك  لـــ 
المثمــرة  المخرجــات  إن  الحجيــري 
والمتراكمــة للجنــاح الوطنــي البحرينــي 
فــي جيتكــس منــذ 13 عاًمــا وحتى اآلن 
مــن  المزيــد  لبــذل  لــه  المنظميــن  تدفــع 
المشــاركين  حصــول  لضمــان  الجهــود 
علــى الفائــدة القصــوى، وذلــك من خالل 
الحصول على موقع استراتيجي للجناح 
فــي هــذا المعــرض الذي يشــهد منافســة 

عالميــة شــديدة علــى حجــز المســاحات 
اللوجســتي  الدعــم  كل  وتوفيــر  فيــه، 
الــالزم للعارضيــن. وقــال الحجيــري إن 
لمــّدة  يســتمر  الــذي  جيتكــس  معــرض 
للحصــول  األمثــل  المــكان  هــو  أســبوع 
والتواصــل  عمــل جديــدة،  فــرص  علــى 
مــع الوفــود الدوليــة لبنــاء شــراكات مــع 
القطــاع العــام والخــاص، وبنــاء عالقات 

مثمرة مع أصحاب القرار.

اســتغلت الشــركة العربية لبناء وإصالح الســفن “أســري” مشــاركتها بمعرض Nor-shipping الذي أقيم مؤخرًا في أوســلو لتعزيز 
مكانتها في المنطقة وذلك من خالل توقيعها اتفاقية مع شركة Ulrik Qvale & Partners وبموجب هذه االتفاقية فقد تم تعيين 

UQP كممثلين حصريين لشركة أسري داخل السوق النرويجية.

وأكد مدير عام إصالح الســفن بشــركة “أســري”، مجدي الشــرقاوي، على 
إيجابية هذه الصفقة على ســمعة الشــركة بالنرويج، وقال “ بعد أن قمنا 
بتنقيح شبكة وكالئنا على مدار العامين الماضيين شهدنا فوائد ملموسة 
 UQP مــن خــالل تمثلينــا من قبل وكالء ذوي ســمعة مرموقة. إن شــركة
تمثــل أكثــر مــن 25 شــركة عبــر مختلف القطاعــات البحريــة، ونحن على 
ثقة من أن هذا اإلتفاق سيوسع أعمالنا في السوق النرويجية المهمة”. 

ومــن جهتــه قــال Oivind Qvale الرئيــس التنفيــذي لشــركة UQP “إن 
إضافة أسري إلى مجموعة عمالئنا يتيح لنا تقديم خمات شركة إصالح 
ســفن رائدة في منطقة الشــرق األوســط كخيار لالصالح لقاعدة عمالئنا 
الواســعة من مالك ومشــغلي السفن، كلتا شركتينا تمتلكان خبرة وسمعة 
تمتــدان ألكثــر من أربعين عامــًا ولذلك فإن الجمع بين عروضنا ســيخلق 

فرص مثيرة لالهتمام”. 
يذكــر أن معــرض Nor-shipping حقــق فــي هــذا العــام رقمًا قياســيًا من 
خــالل ملــيء مســاحة أرض المعــارض البالغــة 22500 متــر مربــع والتــي 

توفرهــا قاعــة المعــارض في أوســلو مع أكثر من 30 ألــف زائر وما ال يقل 
عن 1000 عارض، وقد استخدم جناح أسري كمنصة للتواصل مع عمالء 
الشركة من شمال أوروبا، باإلضافة إلى العمالء العالميين اآلخرين الذين 

يزورون المدينة النرويجية كل عامين في هذه المناسبة.

أثناء توقيع االتفاقية

المعــرض ينّظــم أكتوبــر المقبــل بمركــز دبــي التجاري الصفقة ستوسع أعمال الشــركة وتعزز سمعتها بالنرويج
إطالق أعمال الجناح البحريني في “جيتكس” “أسري” توقع إتفاقية وكالة بمعرض أوروبي
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باريس - رويترز

الفرنســي  الميزانيــة  وزيــر  قــال 
األحــد،  أمــس  دارمانيــن،  جيرالــد 
إن فرنســا تخطــط إللغــاء إعفاءات 
ضريبية للشــركات بمليار يورو )1.1 
المســاعدة  أجــل  مــن  دوالر(  مليــار 
علــى تمويــل تعهــد بخفــض ضريبة 
الدخل الشخصي 5 مليارات يورو.

مقابلــة  فــي  دارمانيــن  وقــال 
ال.ســي. تلفزيــون  مراســلي  مــع 
وصحيفــة  آر.تــي.ال  وإذاعــة  آي 
ســتمول  الحكومــة  إن  لوفيجــارو 
األربعــة مليــارات يــورو الباقية عبر 

خفض اإلنفاق.
دافعــي  مــن   %  95 أن  وأضــاف 
فــي  خفضــا  سيشــهدون  الضرائــب 
يســددونها  التــي  الدخــل  ضرائــب 

بدءا من يناير.
مناوئــة  مظاهــرات  مواجهــة  وفــي 

قــال  ألشــهر،  اســتمرت  للحكومــة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ســيخفض  إنــه  ابريــل  أواخــر  فــي 
يــورو  مليــارات   5 الدخــل  ضريبــة 

أخرى.
يأتــي الخفــض المزمع عقــب حزمة 
تنازالت للمحتجين بعشرة مليارات 
تعزيــز  بهــدف  ديســمبر  فــي  يــورو 
دخــل الفئــات األشــد فقــرا مــن بيــن 

العمال والمتقاعدين.

فرنسا تلغي إعفاءات ضريبية 
بمليار يورو للشركات

المتخلفون 
تكنولوجيًا

mazin.alnsour
@albiladpress.com

تطــرح البحريــن نفســها دولــة متقدمــة، تواكب 
مــن  العديــد  وهنــاك  والتكنولوجيــا،  التطــور 
الجهات المعنية التي تعمل ليال نهارا على إدخال 
المملكــة فــي عالم الــذكاء االصطناعــي، وطرح 
البرامج والخطط والمشروعات المتعلقة بذلك، 
والمســاهمة فــي وضــع التشــريعات واألنظمــة 

ذات العالقة.
جهات ومسؤولون يسابقون الزمن لولوج عصر 
“األتمتــة” ووضــع البحريــن على خارطــة العالم 
التكنولوجيــا وجــذب االســتثمارات  فــي دعــم 
الخارجيــة، وتغييــر نمــط الحيــاة نحــو األفضل 
الرئيــس  بالهــدف  كلــه  هــذا  يصــب  واألســهل. 
واألسمى وهو النهوض بمستوى معيشة الناس 
وانعــكاس كل ذلــك علــى رفاهيتهــم وطريقــة 

حياتهم.
بجهــود  البحريــن  اســتطاعت  ولألمانــة، 
الذيــن  المتفتحيــن  والمســؤولين  المخلصيــن 
مكانــه  بحســب  كل  الوطــن،  علــى  “قلبهــم” 
وموقعــه، ولــوج هــذا العالــم، وصنفتهــا العديــد 
من المؤسســات البحثية على المستوى الدولي 
بمراتــب متقدمــة في هــذا المجــال على صعيد 

المنطقة أو اإلقليم. 
للمملكــة تجــارب ســابقة ناجحة فــي أخذ زمام 

المبــادرة واألســبقية لوضع اســمها على خارطة 
العالم كدولة متقدمة متحضرة صاحبة قوانين 
وأنظمــة مرنــة وقويــة في ذات الوقــت، وإدارة 
القطــاع المصرفــي والمالي مثال حي على ذلك 

في نهاية سبعينيات القرن الماضي.
المشكلة تكمن في جهات حكومية ومسؤولين 
فيها يعملون بطريقة “الشد العكسي” سواء عن 
علــم أو بغيــر قصــد، يشــكلون حجر عثــرة أمام 

تقدم أو “أقلها” سرعة تقدم البحرين.
جميعنا يعلم بأن الزمن ال ينتظر أحدا، والسرعة 

واإلتقان سيدتا الموقف في هذا المجال. 

بالوقت الذي ننتظر فيه إتمام جميع المعامالت  «
واإلجراءات الحكومية من صغيرها إلى كبيرها 

عن طريق الهاتف الذكي، نرى أن هناك جهات ال 
زالت ال تحّدث مواقعها اإللكترونية، وال تجد فيها 
حتى المعلومات العامة المتاحة للجميع، فضال 

عن أن هذه الوزارات والمؤسسات - وهي معروفة 
- والتي يمكن اعتبارها “متخلفة تكنولوجيا” ال 

توفر المعلومات للسائل حتى وإن خاطبها عبر 
اإليميل أو بمكتوب أو شفاهة أو حتى عن طريق 

 الحمام الزاجل.
أين أنتم من المسيرة؟

مازن النسور

وزير الميزانية الفرنسي 
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 ُألغي أكثر من 18 ألف خط هاتف مســبق الدفع في الربع األول 2019 لدى مختلف 
شــركات االتصــاالت، وذلــك في اســتمرار لمسلســل التراجــع في اشــتراكات النقال، 
وذلك مع تراجع الشــهية لهذه االشــتراكات التي شــهدت على مدى الفترة الماضية 
مزيــًدا مــن هيكلــة األســعار والمميــزات، إذ تعــد هــذه االشــتراكات هــي المفضلــة 

خصوًصا للعمالة األجنبية.

 واســتمرت اشــتراكات النقــال فــي االنحســار 
والتراجــع في البحريــن ولكن بوتيرة أقل في 
الفتــرة الماضيــة، إذ أظهــرت بيانــات رســمية 
حديثــة لهيئــة تنظيــم االتصــاالت البحرينية، 
أن اشــتراكات الهاتف المحمول اســتمرت في 
االنخفــاض ولكن بمعدل بطيء فما بين الربع 
األخير من العام 2018 والربع األول من العام 
الجــاري 2019، حيــث انخفضــت اشــتراكات 

المحمول بنسبة 1 % فقط.
 وبلغــت اشــتراكات النقال بنهايــة الربع األول 
مشــترك  مليــون   2.08 الجــاري  العــام  مــن 
بالمقارنة مع 2.09 مشترك في الربع الرابع من 

العام 2018، وقرابة 3 ماليين مشــترك بنهاية 
2016، أي أن االشــتراكات ظلت تتراجع على 
مدى الســنوات الثالث الماضية بما يقرب من 

مليون اشتراك.
وتشــكل االشــتراكات مســبقة الدفع قرابة 69 
% مــن إجمالــي االشــتراكات فــي حيــن تبلــغ 

االشتراكات اآلجلة الدفع قرابة 30.9 %.
المحمــول  للهاتــف  النفــاذ  نســبة  واســتقرت   
)أي عــدد اشــتراكات النقــال إلــى عــدد ســكان 
المملكــة( عنــد 138 %، وبلغــت نســبة النفــاذ 
أقصــى مــدى لها فــي العــام 2016 حين بلغت 

 .% 210

الدفــع  ألرقــام  المئويــة  النســبة  واســتمرت   
اآلجــل فــي االرتفاع لتصل إلى 31 % بحلول 
 5000 بزيــادة حوالــي  أو   2019 الربــع األول 
مشــترك بيــن نهايــة 2018 والربــع األول مــن 
2019، وخــالل الفتــرة نفســها انخفــض عــدد 
المشــتركين فــي خدمة الدفع المســبق بمقدار 

18096 مشترًكا.

* دقائق االتصال تتراجع

 كما اســتمر االتجاه الهبوطي لمدة المكالمات 
الصــادرة للنقــال وذلــك بنســبة 12.4 % فــي 
الربع األول على أساس سنوي، ويرجع معظم 
االنخفاض في الدقائق الصادرة إلى انخفاض 
حركــة المــرور المحليــة، إذ انخفضــت حركــة 

المــرور المحليــة علــى أســاس ســنوي بنســبة 
13.55 % فــي حيــن أن حركة المرور الدولية 

لنفس الفترة انخفض بنسبة 9.44 %.
المكالمــات  حركــة  تتصــدر  مــرة،  وألول   
الصوتيــة عبر اشــتراكات النقــال اآلجل الدفع 
على حركة االتصاالت المتنقلة لتصل نســبتها 
المــرور  حركــة  إجمالــي  مــن   %  50.6 إلــى 
المحلية. وانخفض متوسط الدقائق الشهرية 
لكل مســتخدم بنســبة 6 %، ليبلغ 173 دقيقة 
وذلــك مــن 186دقيقة أمــا المكالمــات الدولية 

فقد انخفضت من 70 إلى 69 دقيقة.

التواصــل  وســائل  انتشــار  ســاهم  وقــد   
االجتماعــي وخدمــة الصــوت عبــر تطبيقــات 
النقال وخدمة البيانات في التراجع المســتمر 
التقليديــة  الصــوت  مكالمــات  الســتخدام 
المكالمــات الدوليــة نظــًرا النعــدام  خصوًصــا 

تكاليفها المالية تقريًبا.

* ارتفاع باشتراكات الهاتف 
األرضي 

وبينما انخفض إجمالي عدد الخطوط الثابتة 
بنســبة 5 % بيــن الربــع األول 2018 والربــع 
األول 2019، زادت الخطوط الســلكية الثابتة 
بنسبة 3.6 % وانخفضت الشبكات الالسلكية 

الثابتة بنسبة 37.6 %.
المشــتركين  عــدد  فــي  االنخفــاض  ويرجــع 
فــي الشــبكات الالســلكية الثابتــة إلــى تبديــل 
 WiMax العمــالء النطــاق العريــض من تقنيــة

إلى تكنولوجيا النقال.

إلغــاء 18 ألف خـط مسبـق الدفـع بالربـــع األول
ــال بــالــبــحــريــن ــ ــق ــ ــن ــ ــف ال ــ ــات ــ ــه ــ ــات ال ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــع اشـ ــ ــراجـ ــ اســــتــــمــــرار تـ

السعودية تلتقي مستثمري السندات بأوروبا
ــورو ــيـ ــالـ بـ ــة  ــومـ ــقـ ــمـ الـ اإلصـــــــــــدارات  أول  تــــــدرس  ــاض  ــ ــريـ ــ الـ

قالــت مصــادر مطلعــة إن الســعودية فّوضــت جولدمــان 
ساكس وسوسيتيه جنرال للمساعدة في ترتيب لقاءات 
مــع مســتثمري أدوات الدخــل الثابــت في أوروبــا، ما قد 
يمّهــد الطريق أمام إصدار المملكة ألول ســندات مقومة 
باليــورو. وبــدأت الريــاض في إصدار ســندات دولية في 
2016، عقــب تراجــع ماليتهــا العامة جراء هبوط أســعار 
النفــط، ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبحــت المملكــة أحــد أكبــر 
باعــت  حيــث  العالــم،  فــي  الدوليــة  الســندات  مصــدري 

سندات مقومة بالدوالر بنحو 60 مليار دوالر.

 كان وزيــر الماليــة الســعودي محمــد الجدعــان قال فــي أبريل إن 
المملكــة تــدرس إصدار أول ســنداتها المقومة باليــورو هذا العام، 

مع تطلعها إلى تنويع قاعدتها التمويلية.
 وأكــد رئيــس مكتــب إدارة الديــن العــام التابــع لــوزارة الماليــة 
السعودية في مقابلة مع رويترز الشهر الماضي أن المملكة تتطلع 
إلصــدار محتمل لســندات باليورو في إطار اســتراتيجيتها للدين 
متوســطة األجــل. ولــم يتضح بعد مــا إذا كانت اللقاءات ســتقود 
إلــى إصــدار فعلــي لســندات مقومة باليــورو من عدمــه، لكن أحد 

المصادر المطلعة قال إن اإلصدار أمر مرجح.
 وتابع ”ليست جولة ترويجية غير مرتبطة بصفقة وكذلك ليست 
إعالًنــا عــن صفقــة. إنهــا بيــن هــذا وذاك“. ومــا يطلق عليهــا جولة 
ترويجيــة غيــر مرتبطــة بصفقــة هــي لقــاءات مع المســتثمرين ال 

ترتبط بإصدار معين.

 وقال مصدر ثان إن اللقاءات ستبدأ اليوم اإلثنين 17 يونيو في 
لندن، على أن تنتهي في الخامس والعشرين من الشهر نفسه في 
ميونيخ. وســيلتقي ممثلون عن الحكومة الســعودية أيًضا خالل 
الجولــة بمســتثمرين فــي باريــس وزوريــخ وميالنــو وأمســتردام 

والهاي وفرانكفورت.

دبي - رويترز

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مـــؤشر البحريـــن العام أمس األحد عند مستوى 1,449.85 بارتفاع وقدره 0.94 نقطة 
مـقارنـــة بإقفالـــه يــوم الخميــس الماضــي، فــي حيــن أقفــل مؤشــر البحريـــن اإلسالمـــي عند 

مستوى 757.08 بارتفاع وقـدره 0.81 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

 وبلغ إجمالي كمية األوراق المالية المتداولة 
3.17 مليون سهم ووحدة، بقيـــمة إجـمـــالية 
قدرها 766.74 ألف ديـنـــار، تـــم تنفيذها من 

خالل 69 صفقة. 
 وتــداول المســتثمرون في بورصة البحرين 
 764.01 3.14 مليــون ســهم بقيمــة قدرهــا 
ألــف دينار تــم تنفيذها من خالل 68 صفقة، 
وركــز المســتثمرون تعامالتهــم علــى أســهم 
قطــاع الخدمــات والتــي بلغت قيمة أســهمه 
المتداولــة 671.15 ألــف دينــار أي ما نســبته 
لــأوراق  اإلجماليــة  القيمــة  مــن   % 87.53
 2.54 قدرهــا  وبكميــة  المتداولــة  الماليــة 
 33 تــم تنفيذهــا مــن خــالل  مليــون ســهم، 

صفقة.
الـمركـــز  فــي  ترافكــو  مجموعــة  وجــاءت   
الـمتداولـــة  بـــلغت قيـــمة أســهمها  األول، إذ 
434.51 ألف ديـنـــار أي ما نســبته 56.67 % 
من إجـمـالـي قيمة األوراق المالية المتداولة 
تـــم  ســهم،  مليــون   1.45 قدرهــا  وبكـــمية 

تنفيذها من خـالل 6 صفقات.
 أمـــا الـمركـــز الـثـــاني فكـــان لـــشركة بتلكــو 
مــا  ألــف ديـنـــار أي   190.45 بقيـــمة قدرهــا 
نسبته 24.84 % من إجـمـالـي قيمة األوراق 
الماليــة المتداولــة وبكـــمية قدرهــا 545.83 
ألف سهم، تـم تنفيذها مـن خـالل 18 صفقة.

قدرهـــا  بقيـــمة  البحريــن  زيــن  جــاءت  ثـــم 
43.15 ألــف ديـنـــار أي مــا نســبته 5.63 % 
من إجـمـالـي قيمة األوراق المالية المتداولة 
تـــم  ســهم،  ألــف   530.00 قدرهــا  وبكـــمية 

تنفيذها من خالل 6 صفقات.

أسهم الخدمات ترتقي بمؤشر البحرين

يتحضــر وفــد رفيع المســتوى من البحرين للمشــاركة فــي المؤتمر والمعــرض العالمي 48 التحاد منظمــات التدريب والتطوير 
IFTDO، والذي ينعقد في الفترة من 24 – 26 يونيو الحالي في العاصمة البوسنية سراييفو. وسيمثل البحرين ضمن وفدها 
المشــارك فــي المؤتمــر، أكثــر من 60 شــخًصا من مدراء ومســؤولين وخبــراء ومتخصصين فــي الموارد البشــرية من مختلف 

المؤسسات والقطاعات في المملكة.

 يتضمــن المؤتمر فــي يومه األول ثالث ورش 
عمل متزامنة تلي افتتاح المعرض المصاحب: 
ورشة بعنوان “ التحول نحو الرقمنة في عالم 
األعمال” التي يقدمها عبدهللا الحامد – المدير 
الثانيــة  الورشــة  إنترميــد،  لشــركة  التنفيــذي 
ســيقدمها الخبير الدولي ســونيل غوبتا، مدير 

التعلــم التنفيــذي لشــركة آيدياز لالستشــارات 
اإلدارية بعنــوان “التفكير التصميم”، باإلضافة 
إلى الورشــة الثالثة بعنوان “شعلة الكوتشينج 
– تطبيق الكوتشينج واإلبداع في بيئة العمل” 
والتي ســتقدمها الكوتش والمدربة البحرينية 

سميرة بابا.

 وتتعــّدد أوراق العمــل والجلســات النقاشــية 
التي سُتقام خالل اليومين الثاني والثالث من 
المؤتمر )25 – 26 يونيو 2019( بمشــاركة أكثر 
ــا بــأوراق عمــل  مــن 25 متحدًثــا وخبيــًرا دوليًّ
متنوعــة مــن مختلــف دول العالــم، كالبرتغال، 
ألمانيــا،  تركيــا،  أميــركا،  نيوزيلنــدا،  الهنــد، 

البحريــن، إيطاليا، الســويد، ماليزيــا، اإلمارات، 
والدولة المضيفة البوسنة والهرسك. 

خليفــة  بــن  إبراهيــم  البحرينــي  أن  يذكــر   
االتحــاد  إدارة  مجلــس  يتــرأس  الدوســري 
الدولــي لمنظمــات التدريــب وتنميــة المــوارد 

البشرية.
جاســم  الكويتــي  األعمــال  رجــل  قــام  وقــد   
فــي  ســراييفو  منتجــع  مؤســس   – الكنــدري 
خاصــة  دعــوة  بتقديــم  والهرســك  البوســنة 
الدولــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس  ألعضــاء 
لمنظمــات التدريب والتطويــر IFTDO وجميع 

متحدثي ومشاركي ومنظمي المؤتمر لحضور 
حفل عشاء فاخر في منتجع سراييفو. 

لمنظمــات  الدولــي  االتحــاد  مؤتمــر  وُيعــد 
التدريــب والتطويــر مــن أكبــر وأهــم المحافل 
العالميــة التــي تجمع الخبــراء والمتخصصين 
في التنمية البشرية من مختلف أنحاء العالم 
تحــت ســقف واحــد، إذ اســتضافت البحريــن 
المؤتمــر فــي عــام 2016 فــي حيــن انعقــدت 
أعمال هذا المؤتمر في نسخته 47 في مدينة 

دبي في 2018.

60 ممثاًل للبحرين بـ“منظمات التدريب” في سراييفو

توقع محللون أن تواصل أسواق الخليج األداء المتذبذب المائل للهبوط خالل األسبوع وسط سيطرة الحذر على المستثمرين 
بسبب عوامل رئيسية في مقدمتها تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.ووقع تفجير يوم الخميس الماضي لسفن شحن 

نفطية في خليج عمان، وهو بحر يربط بحر العرب بمضيق هرمز والخليج العربي.

وقال المدير العام إلدارة األصول في 
شــركة “ميناكــورب” إلدارة األصــول، 
إن تصاعــد التوترات الجيوسياســية 
أثــرت  الماضيــة  الفتــرة  خــالل 
ببورصــات  المســتثمرين  بمعنويــات 
الخليــج حيــث دفعهم للبيــع ومن ثم 
بشــكل  للهبــوط  األســواق  مؤشــرات 

ملحوظ.
تعافــي  أن  قاقيــش  طــارق  وأكــد 
األســواق الخليجيــة خالل األســبوع 
بهــدوء  مرهونــًا  ســيكون  الجــاري 
بالمنطقــة،  الجيوسياســية  العوامــل 
المســتثمرين  بعــض  أن  إلــى  الفتــًا 

فتــرة  خــالل  مكاســب  يحققــون 
درايــة  لديهــم  مــن  وهــم  التوتــرات 

كاملة بحركة األسواق ودوراتها.
وبين أنه خالل الشهر الماضي عندما 
تصاعــدت التوتــرات الجيوسياســية 
حينمــا وقــع حــادث مينــاء الفجيــرة 
وبدأت األســواق في تسجيل خسائر 
قويــة قام بعض المتداولين بالشــراء 
وقتهــا، وبعد هــدوء األوضاع ارتدت 
األســواق وحقق المستثمرون أرباحًا 

جيدة.
وأشار قاقيش إلى أن هناك مؤشرات 
إليهــا  المســتثمرون  ينظــر  أن  يجــب 

التخــاذ قرارهــم االســتثماري خــالل 
األســبوع، منهــا ســعر النفــط وتكلفــة 
التأميــن علــى الديــون، فكلمــا ارتفــع 
بزيــادة  إنــذارًا  ســيكون  المؤشــران 
األســهم  أســواق  فــي  المخاطــر 

بالمنطقة.
الكبــرى  األســهم  تقــود  أن  ورجــح 
المدرجة في قطاعــي البنوك والعقار 
قاطــرة التعافي من الضغوط البيعية 
الخليجيــة  األســواق  شــهدتها  التــي 

خالل جلستي نهاية األسبوع.
وأشــار إلــى أن التوقعــات اإليجابيــة 
حيــال نتائج النصــف لقطاعي البنوك 

والعقار ســتكون عامــالً محفزًا لعودة 
نزعة الشــراء االنتقائي التي ستزداد 
حال هدوء األوضاع الجيوسياسية.
األجانــب  المســتثمرين  أن  وأكــد 
االســتثمارية،  الفــرص  يقتنصــون 
لمســتويات  األســعار  لوصــول  نظــرًا 
مغرية للشراء، ما ساهم في اختراق 
مؤشــرات األسواق لمستويات جيدة 
وذلــك قبيل جليــة الخميس الماضي 

تحديدًا.

مقومات قوية 

مــن جهتــه، قــال محمــد الشــميمري 
المــال  بأســواق  الفنــي  المستشــار 
لديهــا  الخليجيــة  األســواق  إن 
مقومــات قويــة الســتيعاب الظروف 
الجيوسياسية مثل النتائج النصفية 
التــي يترقــب البعــض فيهــا تحســنًا 

متوقعًا.وأوضح أن جلسات مستهل 
األسبوع من المرجح أن تشهد بعض 
الحــذر والترقــب للقــرارات مــن قبــل 
األحــداث  ضــد  المتحــدة  الواليــات 

التخريبية من قبل إيران.
النتائــج ســتبقى البوصلــة  وأكــد أن 
بالخليــج  األســهم  ألداء  والمحــرك 
حال هدوء األوضاع الجيوسياسية.

ومــن جانبــه، أكــد محمــد الميمونــي 
أنــه  المــال  بأســواق  الفنــي  المحلــل 
األحــداث  تلــك  مــن  الرغــم  علــى 
حافظــت  فقــد  الجيوسياســية 
جاذبيتهــا  علــى  الخليجيــة  األســهم 
مكــررات  أن  مبينــًا  االســتثمارية، 
ببعــض  جيــدة  تــزال  مــا  ربحيتهــا 
األســهم الكبــرى وخصوصــًا بالقطاع 

العقاري.
بــدوره، أشــار المحلــل المالــي، أحمــد 

عقــل، إلــى أن الســوق بالغ فــي تأثره 
وســط  الجيوسياســية،  باألوضــاع 
التوتــرات  تصاعــد  مــن  تخوفــات 
حيث لم تتأثر أسعار الذهب والنفط 

كثيرًا.
مــا  العالميــة والخليــج  األســواق  إن 
ســواء  تطــورات  أي  تنتظــر  زالــت 
كانــت إيجابيــة أو ســلبية للظــروف 
الحاليــة التي إن حدثت ســيكون لها 
تأثير مباشــر على أداء األســهم على 

المدى القصير.
ولفــت إلــى أنــه علــى المــدى الطويل 
قــد تكون األزمات والضغوطات هي 
فرص اســتثمار حقيقية في أســواق 
المــال، مع األخــذ بعين االعتبار قرب 
وتحــركات  الثانــي  الربــع  إعالنــات 
أســواق  فــي  األجنبــي  الالعــب 

المنطقة.

دبي - مباشر

مستقبل األسواق الخليجية وسط التوترات الجيوسياسية

المنامة - جمعية البحرين للتدريب

إبراهيم الدوسري

علي الفردان

2.08 مليون 
مشترك للهاتف 

النقال بالربع 
األول 2019

“البورصة” تقفل 
مرتفعة بنحو 

0.94 نقطة
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36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
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علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي
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 g r n a t aFOLLOW:

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 

24300.319 61,416 

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 
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
اعالن رقم )000( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة فاني كالريسا ش.ش.و مالكتها فاني كالريسا كاسترو

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد/ ش���ركة فاني كالريس���ا ش.ش.و مالكتها فاني كالريسا كاسترو  باعتباره 
المصفي القانوني ش���ركة فاني كالريس���ا ش.ش.و مالكتها فاني كالريسا كاسترو 
المس���جلة كش���ركة الش���خص الواحد  بموجب القيد رقم 109688، طالبا  إش���هار 
انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019 -42109( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تق���دم إلينا المعلن أدناه بطلب معاملة مش���تركة، فعل���ى كل من لديه اي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: طه حبيب علي الفرج

االسم التجاري الحالي: الفرج لبيع وتأجير العقارات وتخليص المعامالت
االسم التجاري: الفرج لبيع وتأجير وتثمين جميع انواع العقارات

قيد رقم: 2-56752

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
)CR2019-80311( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم���ت إلين���ا ام���ل عبدالرحم���ن احمد ش���اهين بطلب تحوي���ل المح���ل التجاري 
التالي: إلى عبدالرحمن احمد احمد شاهين

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

2-76465
االسم التجاري

ورشة بو راشد للحام والفبركة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها مالك ش���ركة او دبليو إس للمؤتمرات ش.ش.و المس���جلة 
بموجب القيد رقم 112088-1، طالبا تحويل الشكل القانوني للشركة 
المذكورة إلى ش���ركة ذات مس���ؤلية محدودة برأس���مال وقدره 2000 

دينار بين كل من:
MARZOUK SABER MOHAMED ZAHERAN .1

 ALBARRA MARZOUK ZAHERAN .2
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم  إليه���ا الس���يد جعف���ر محمد جاس���م عب���دهللا المالك ل���� فينوس 
ل���الدوات الكهربائية )مؤسس���ة فردية( المس���جلة بموج���ب القيد رقم 
58811، طالب���ا تحوي���ل الف���رع الثال���ث )اك���س بي���رت للس���المة( م���ن 
مؤسس���ة فردية إلى ش���ركة ذات مس���ؤلية محدودة برأس���مال وقدره 

3000، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم: 
1. محمد جعفر محمد جاسم

2. كريم اميرشا تشوليبرامبل عبدول
  LALU SREEDHARAN .3

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها السيد محمد موسى جعفر العالي المالك ل� البيان العالمية 
للخدم���ات )مؤسس���ة فردية( المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 45580، 
طالبا تحويل الفرع االول من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤلية 
محدودة برأس���مال وقدره 5000، لتصبح الشركة مملوكة من السادة 

التالية اسمائهم: 
1. محمد موسى جعفر محمد العالي

2. هدى عبدالصاحب عبدالحسين حميدان

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها السادة الشركاء في شركة مطعم طاقتين ذ.م.م المسجلة 
بموج���ب القيد رق���م110347 طالبي���ن تحويل الش���ركة المذكورة الى 
ف���رع م���ن ش���ركة ذات مس���ؤولية مح���دودة  قائم���ة المس���ماة )ش���ركة 
المطع���م كومباال ذ.م.م( والمس���جلة على قيد رق���م 122703، بين كل 

من: 
ABDUL NAZAR KUMBALA ABOOBACKER .1

ASIF DESAMANGALM PALLIKUNHI .2
KINZA ASGHAR MUHAMMED ASGHAR CHIRAG DIN .3

SHAMSUDDIN ABOOBACKER .4

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم  إليه���ا مال���ك ش���ركة منطق���ة تصني���ع الصل���ب ش.ش.و لمالكها 
ن���زار محمود  المس���جلة بموجب القي���د رق���م 119003، طالبا تحويل 
الشكل القانوني للش���ركة المذكورة إلى شركة ذات مسؤلية محدودة 

برأسمال وقدره 1٫000 دينار، بين كل من:
NIZAR MAHMOOD .1

KATIPALLA MAHAMED IBRAHIM .2

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه 
ق���د تقدم إليها مالك ش���ركة نت بوك���س لأللياف الضوئي���ة والبصرية 
ومع���دات التحك���م ش.ش.و لمالكه���ا عل���ي جعف���ر عل���ي عبدالصم���د 
المس���جلة بموجب القيد رقم 53779، طالبا تحويل الش���كل القانوني 
للش���ركة المذكورة إلى شركة ذات مسؤلية محدودة برأسمال وقدره  

مئتان وخمسون الف دينار بحريني )250٫000(، بين كل من:
1. السيد محمود علي جعفر علي عبدالصمد الموسوي
2. السيد عدنان علي جعفر علي عبدالصمد الموسوي

3. السيد عبدالصمد علي جعفر علي عبدالصمد الموسوي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
سنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد  
إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

القيد: 112088-1 

 تاريخ: 12/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )46969( سنة 2019

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية  
إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

القيد: 58811 

 تاريخ: 20/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )78633( سنة 2019

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية  
إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

القيد: 45580 

 تاريخ: 13/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )70733( سنة 2019

بشأن  تحويل شركة ذات مسؤلية محدودة  
إلى فرع من شركة ذات مسؤلية محدودة قائمة

القيد: 110347 

 تاريخ: 29/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )9999( سنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد  
إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

القيد: 119003 

 تاريخ: 5/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم 000 سنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد  
إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

القيد: 53779 

 تاريخ: 13/6/2019

2/6/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -75540( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدن���اه بطلب تغيير اس���م تج���اري، 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.
رقم السجل : 106452-7

اسم التاجر: عمر خلف الفريج الكدرو
االسم التجاري الحالي: الدمشقي الذهبي للتنجيدات
االسم التجاري المطلوب: مؤسسة النساج للتنجيدات

االثنين 17 يونيو 2019 - 14 شوال 1440 - العدد 3898 12
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تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليه الس���ادة الش���ركاء في ش���ركة ام اس ادفايزوري سيرفسيز 
القي���د رق���م  المس���جلة بموج���ب  ذ.م.م  )ذات مس���ؤولية مح���دودة( 
117635، طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى فرع 
لش���ركة ام اس للمحاس���بة ش.ش.و لمالكها مجيد مراد حسن شاجي 
)شركة الش���خص الواحد( ورأس مالها قدره 5٫000.000 د.ب )خمسة 

آالف دينار بحريني(.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )73944( سنة 2019

بشأن تحوي  شركة ذات مسؤلية محدودة  
إلى شركة الشخص الواحد

القيد: 117635 

 تاريخ: 13/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
)CR2019-80231( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا الس���يد المعلن حس���ين عبدهللا جاس���م احمد عبداالمير  بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيدة سوسن عيسى عبدالعزيز عبدهللا احمد

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

2-118911
االسم التجاري

سندويشات مستر فالفل

13 االثنين 17 يونيو 2019 - 14 شوال 1440 - العدد 3898
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نتنياهو يدشن مستوطنة 
“ترامب” في الجوالن المحتل

دشن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، أمس األحد، مستوطنة جديدة في 

مرتفعات الجوالن المحتلة باسم “رامات 
ترامب” تكريما للرئيس األميركي. وكان 

الرئيس األميركي، دونالد ترامب قد اعترف 
في 25 مارس الماضي بسيادة إسرائيل على 

الجزء الذي احتلته من سوريا خالل حرب 
العام 1967، ثم ضمته العام 1981 في خطوة 
لم يعترف بها المجتمع الدولي. وعقد مجلس 

الوزراء اإلسرائيلي جلسة في خيمة بمرتفعات 
الجوالن، بحضور السفير األميركي ديفيد 
فريدمان، وقرر التصويت لبناء مستوطنة 

“رامات ترامب”. وال يزال نحو 18 ألف سوري 
يقيمون في الجوالن المحتل، مع نحو 20 ألف 

مستوطن يهودي.

طائــرات ســعودية وأميركيــة تحلــق فــوق الخليــج العربي

بومبيو: ال نريد حربا مع إيران والدبلوماسية مستمرة

قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، أمس األحد، إنه على الرغم من أن إيران مسؤولة “بال شك” عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين األسبوع الماضي إال 
أن الواليــات المتحــدة ال تريــد حرًبــا مــع طهران. وفي مقابلة مع برنامج “فوكس نيوز صنداي”، أضاف بومبيو “بذل الرئيس كل ما في وســعه لتجنب الحرب، ال نريد 

الحرب”، في إشارة إلى الرئيس األميركي دونالد ترامب.

لكنه أضاف أن واشنطن ستضمن حرية 
المالحــة عبــر ممرات الشــحن الحيوية، 
المتحــدة  الواليــات  “ســتتأكد  وقــال 
مــن اتخــاذ كل اإلجــراءات الضروريــة 
الدبلوماســية  وغيــر  الدبلوماســية 

لتحقيق تلك النتيجة”.
وتمــر ثلث إمدادات النفط البحرية في 

العالم عبر مضيق هرمز.
وقال بومبيو إنه “تحد دولي مهم للعالم 
بأســره”، مؤكــدا أن “الواليــات المتحــدة 
اإلجــراءات  كل  اتخــاذ  علــى  ســتعمل 
الالزمة، الدبلوماسية وغيرها، لتحقيق 

هذا الهدف”.

أدلة أميركية

وتابــع أنــه لن يقــدم أدلــة أميركية على 
خليــج  انفجــارات  فــي  إيــران  تــورط 
عمان، مؤكدا أن “ما حدث ال لبس فيه”.

وأضــاف “كان ذلــك هجمــات مــن قبــل 
إيــران علــى المالحــة التجاريــة وعلــى 
لمنــع  واضحــة  بنيــة  المالحــة  حريــة 

المرور عبر المضيق”.
الرئيــس  اعتبــر  ســابق  وقــت  وفــي 
األميركــي دونالــد ترامــب، الجمعــة، أن 
الهجــوم علــى ناقلتــي نفــط فــي بحــر 
عمــان بالخليج “يحمــل بصمات” إيران، 
نشــره  فيديــو  شــريط  إلــى  مســتنًدا 

البنتاغون.
وقال ترامــب “إيران قامت بهذا األمر”، 
لــم  لغــم  مــع  الســفينة،  “نــرى  مضيًفــا 

ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران”.
نرويجيــة  نفــط  ناقلتــا  وتعّرضــت 
عمــان  بحــر  فــي  الخميــس  ويابانيــة 
النيــران  الشــتعال  أّدى  مــا  لهجوميــن، 
فيهمــا وإجــالء طاقميهمــا، فــي تطــّور 
جديد يزيد التوترات في المنطقة التي 
تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد 

بين الواليات المتحدة وإيران.

طلعات جوية

قالــت وزارة الدفــاع الســعودية، أمــس 
الجويــة  القــوات  طائــرات  إن  األحــد، 
الجويــة  والقــوات  الســعودية  الملكيــة 
ســي”   15 “إف  نــوع  مــن  األميركيــة 
تحلق في تشــكيل مشترك على منطقة 
الخليج العربي، تساندها طائرات تزود 

بالوقود جًوا تابعة للقوتين.
علــى  الدفــاع  وزارة  حســاب  ونشــر 
فيديــو  ومقطــع  عــدة  صــورا  “تويتــر” 

للطائرات.
إلــى  تهــدف  المهمــة  أن  وأضافــت 
العالقــات  بنــاء  تعزيــز  فــي  االســتمرار 
بيــن  المشــترك  والعمــل  العســكرية 

الطرفين.
يأتي ذلك فيما أكد ولي العهد السعودي 

األميــر محمــد بــن ســلمان، أن المملكــة 
ال تريــد حرًبــا فــي المنطقــة، وقــال فــي 
مقابلــة مــع صحيفة “الشــرق األوســط” 
لــن  المملكــة  “إن  األحــد  أمــس  نشــرت 
تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها 

وسيادتها ومصالحها الحيوية”.
وكانــت الســعودية ودول خليجيــة قــد 
وافقت على طلب أميركي بإعادة نشــر 
قواتهــا بميــاه الخليــج لمواجهــة إيــران 

الشهر الماضي.
وقالت مصادر إن الموافقة جاءت بناء 
الواليــات  بيــن  ثنائيــة  اتفاقيــات  علــى 
خليجيــة  ودول  جهــة،  مــن  المتحــدة 
مــن جهــة أخرى، حيــث يهــدف االتفاق 
إيــران  ردع  إلــى  األميركــي  الخليجــي 
عــن أي اعتــداءات محتملــة قــد تصــدر 
منهــا، بفعــل ســلوكياتها المزعزعة ألمن 

المنطقة واستقرارها.

عواصم ـ وكاالت

الجوالن ـ أ ف ب

من الصور التي نشرتها وزارة الدفاع السعودية

القدس المحتلة ـ أ ف بالخرطوم ـ أ ف بالخرطوم ـ أ ف ب

توعــد نائــب رئيس المجلس العســكري في الســودان الفريــق أول محمد حمدان دقلو 
المعروف باسم “حميدتي” أمس األحد “بإعدام” الذين قاموا بتفريق اعتصام الحركة 

االحتجاجية بشكل وحشي، ما أدى إلى مقتل العشرات وأثار حملة تنديد دولية.

وقال الجنرال المعروف باســم “حميدتي” 
فــي خطاب بثه التلفزيون الرســمي “نحن 
نعمــل جاهدين إليصال الذين قاموا بذلك 
إلى حبل المشنقة” مشيرا إلى كل شخص 

“ارتكب أي خطأ أو أي تجاوز”.
منافيــا  يأتــي  للجــدل  المثيــر  التصريــح 
العســكري  للمجلــس  ســابق  لتصريــح 
قــال فيــه إنــه أمــر بفــض االعتصــام أمــام 
فــي  المســلحة  للقــوات  العامــة  القيــادة 
الخرطوم مشــيرا إلــى أن “بعض األخطاء 
دقلــو  وأضــاف  حدثــت”.  واالنحرافــات 

“أبشــركم بالنســبة لفــض االعتصــام لن 
نخذلكم ولن نخذل أسر الشهداء”.

المتظاهريــن  آالف  وكان 
يشاركون في هذا االعتصام 

الســلطة  بنقــل  للمطالبــة 

إلــى المدنييــن بعــد أن أقــال الجيــش فــي 
11 أبريــل الرئيــس المخلــوع عمــر حســن 

البشير.
وبحســب لجنة أطباء السودان المركزية، 
إحــدى القوى المنظمة لالحتجاجات، ُقتل 
حوالي 120 شــخصا في قمع المتظاهرين 
منــذ الثالــث مــن يونيــو، معظمهــم خــالل 
تفريق االعتصام. وتحدثت السلطات عن 

حصيلة بلغت 61 قتيال فقط.

وقالت اللجنة العسكرية  «
المكلفة بالتحقيق إنها توصلت 

إلى “ضلوع عدد من الضباط 
برتب مختلفة ودخولهم 

لميدان االعتصام من 
دون تعليمات من 

الجهات المختصة”.

مثــل الرئيس الســوداني المخلوع عمر البشــير أمس األحد أمــام النيابة العامة 
المكلفة قضايا الفساد في الخرطوم، إذ ظهر للمرة األولى أمام الرأي العام منذ 

إقالته في أبريل تحت ضغط الشارع.

ووصــل البشــير مرتديــا الثيــاب التقليديــة 
موكــب  يرافقــه  العامــة  النيابــة  مقــر  إلــى 
آليــات عســكرية وعناصــر أمنيــة مســلحة، 
وفــق ما أفــاد مراســل وكالــة فرانس برس 
مــن أمام المكان. وقــال وكيل النيابة عالء 
دفــع هللا للصحافييــن “تم إحضــار الرئيس 
الســابق وإبالغــه بأنه يواجــه تهمًا بموجب 
األجنبــي  النقــد  حيــازة  و9   5 المادتيــن 

والمــادة 6 الثــراء الحــرام والمــادة 
7 الحصــول علــى هدية بطريقة 
مراســل  وأفــاد  قانونيــة”.  غيــر 

فرانس برس أن البشير غادر بعد 
دقائق.

وكالــة  نقلــت  والخميــس، 
الرســمية “ســونا” عــن  األنبــاء 
بيــن  إن  تذكــره  لــم  مســؤول 

التهــم التــي يواجههــا البشــير حيــازة النقد 
األجنبــي والتكســب بطــرق غيــر مشــروعة 
الفريــق  وأعلــن  الطــوارئ.  حالــة  وإعالنــه 
أول عبدالفتــاح البرهــان رئيــس المجلــس 
الماضــي  أبريــل  فــي  الحاكــم  العســكري 
العثــور علــى مــا قيمتــه 113 مليــون دوالر 
مــن األوراق النقديــة بـــ 3 عمــالت مختلفــة 

في مقّر إقامة البشير في الخرطوم.

وإضافة إلى تهمة الفساد، فان  «
البشير مالحق لقتل متظاهرين 

أثناء قمع االحتجاجات 
التي بدأت في ديسمبر. 

وحاول نظامه إخماد 
الحركة عبر فرض حال 
الطوارئ في البالد في 

22 فبراير.

أدانت محكمة إسرائيلية، أمس األحد، زوجة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو باالحتيال واستخدام أموال الدولة لدفع أثمان وجبات طعام؛ في إطار 

صفقة اعتراف بالتهم الموجهة إليها، كما ذكر مراسل لوكالة “فرانس برس”.

وأدينــت ســارة نتانياهــو باســتغالل خطــأ 
قضيــة  إطــار  فــي  آخــر،  شــخص  ارتكبــه 
اتهمت فيها سارة نتنياهو في يونيو 2018 
الســتخدامها  األمانــة  وخيانــة  باالحتيــال 
أمــوال الدولــة ودفــع مبالــغ لقــاء وجبــات 
طعــام والتصريــح كذبــا بعدم توافــر طهاة 

في مقر اإلقامة الرسمي لرئيس الوزراء.
وذكرت وكالة “أسوشــيتد برس” أن ســارة 
نتنياهــو )60 عامــا( ســتدفع غرامــة قدرها 
15 ألــف دوالر، لطــي صفحــة اتهامها بأنها 

أساءت اســتخدام نحو 100 ألف دوالر 
من أموال الدولة في وجبات فخمة.

محكمــة  أن  الوكالــة  وأضــاف 
القــدس قبلــت،  فــي  ابتدائيــة 
أمــس األحــد، صفقــة تســوية 
وقعــت عليها ســارة نتنياهو 

مــع االدعــاء العــام األســبوع الماضــي، بعد 
ويقضــي  أشــهرا.  اســتمرت  مفاوضــات 
بإســاءة  نتنياهــو  تعتــرف  بــأن  االتفــاق 
اســتخدام األمــوال العامــة، علــى أن تدفــع 
15 ألــف دوالر فقــط، مما يعني تجنبيها أي 

عقوبات أخرى.

وقال مكتب المدعي العام إن زوجة  «
نتنياهو ستدفع غرامات إضافية 

إلغالق القضية، التي اتهمتها بالتعامل 
مع المطاعم الفاخرة، بينما كان المقر 

الرسمي يستعين بطباخ متفرغ. 
وكان القضاء اإلسرائيلي 

قدم الئحة اتهام ضد سارة 
نتنياهو في يونيو 2018، 

بعد اكتشاف أمر التعامل مع 
المطاعم الفاخرة.

إدانة زوجة نتنياهو باستغالل المال العامعمر البشير يمثل أمام النيابة العامةحميدتي يتوعد بـ “إعدام” من فض االعتصام
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دبي ـ العربية نت

القاهرة ـ أ ب

أعلــن الجيــش اليمنــي، أمــس األحد، أن 
قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية شنت 
هجوًمــا مباغًتا على مواقع تتمركز فيها 
االنقالبيــة شــمال  الحوثــي  ميليشــيات 
غــرب مديرية قعطبــة بمحافظة الضالع 

جنوب البالد.
وأفاد المركز اإلعالمي للقوات المسلحة 
اليمنيــة بــأن الجيــش والمقاومــة تمكنــا 
مــن تحريــر عــدد مــن المواقــع والتبــاب 

المطلــة علــى منطقة الزبيريــات القريبة 
الضالــع.  شــمالي  شــخب  منطقــة  مــن 
وأوضــح أن الهجوم أســفر عن مقتل ما 
ال يقل عن 12 عنصًرا حوثًيا وجرح أكثر 
مــن 20 آخريــن، فيمــا ال تــزال المعــارك 

مستمرة وسط تقدم ثابت للجيش.
اليمنــي  الجيــش  أن  المصــادر  وذكــرت 
صــادر أســلحة وذخائــر متنوعــة تركهــا 

مسلحو الحوثي خلفهم.

قال مسؤولون ليبيون إن قوات الجيش 
الوطنــي الليبــي تالحق مســلحي تنظيم 
“داعــش” في جنوب البالد، ما أســفر عن 
مقتل أكثر من 10 مسلحين خالل األيام 
الثالثــة الماضيــة. وأضــاف مســؤولون، 
أمس األحد، أن الجيش الوطني الليبي، 
بــدأ هجومه علــى مخبــأ للمتطرفين في 
منطقة الهروج الجبلية في وقت ســابق 
المســؤولون  وتحــدث  األســبوع.   هــذا 

شــريطة عدم الكشف عن هويتهم ألنهم 
غير مخّولين بالتحدث لوسائل اإلعالم.

وقــال المركز اإلعالمــي للجيش الوطني 
الليبي، يوم الجمعة، إن مقاتلي “داعش” 
كانــوا مســؤولين عــن هجمــات شــهدتها 

المناطق الجنوبية مؤخرا.
أطلقــه  الــذي  بالهجــوم  التنظيــم  وأقــر 
الجيــش الوطنــي الليبــي زعــم أنــه قتــل 

وأصاب العشرات من قواته.

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في الضالع

الجيش الوطني الليبي يقاتل مسلحي “داعش”

عواصم ـ وكاالت لندن ـ وكاالت

أكــد تقريــر لمؤسســة “هيريتيــغ” األميركيــة لألبحاث والدراســات، كتبه نائب مســاعد وزير الدفاع األميركي األســبق بيتر بروكس، 
محاولة إيران االستفادة من أدوية ومواد مخدرة واستغاللها ألغراض عسكرية.

وأشــار إلــى أن اثنتيــن علــى األقــل مــن المنشــآت اإليرانيــة التــي 
يسيطر عليها الجيش أجرتا بحوًثا على مواد أفيونية تدخل في 

صناعة أسلحة كيماوية خطيرة تسبب اإلعاقة.
ولفت إلى أن هذه المواد األفيونية القوية قد تستخدم إلعاقة أو 
قتل األشــخاص، الذين يتناولونها أو يستنشــقونها عبر استهداف 

الجهاز العصبي.
األســلحة  هــذه  طهــران  تطويــر  مخــاوف  علــى  التقريــر  ويركــز 
الذيــن  أولئــك  ضــد  أمنيــة  ألغــراض  واســتخدامها  الكيماويــة 

يعارضون سياساتها.
على اعتبار أن إيران قد تمنح هذه األســلحة لحلفائها في ســوريا 
المدعومــة  واليمــن، وكذلــك حــزب هللا وحمــاس والميليشــيات 
مــن قبلهــا فــي العــراق. وفــي دليــل جديــد على تهــرب إيــران من 
مســؤولياتها الدوليــة، كشــفت وكالــة “تســنيم” أن طهران ســتعلن 
عــن خطــوات إضافيــة تقلــل بموجبهــا مــن التزاماتهــا باالتفــاق 
النــووي، الذي أبرمته مع القوى العالمية بالعام 2015، وانســحبت 

منه واشنطن العام الماضي.

وأضافت “ســتعلن منظمة الطاقة الذرية اإليرانية )اليوم االثنين( 
في موقع آراك للمياه الثقيلة، خطوات تمهيدية اتخذت لتقليص 
التزامــات طهــران باالتفــاق النــووي بدرجــة أكبــر”. وكانــت إيــران 
قــد أعلنــت في الثامن مــن مايو أنها لم تعد تعتبر نفســها “ملزمة” 

باالتفاق النووي.

قــال وزيــر الخارجيــة البريطانــي جيريمــي هانــت، إن بــالده “شــبه متأكــدة” أن إيــران خلــف هجــوم الناقلتيــن، مضيًفــا “تقييمنــا 
االستخباراتي يشير إلى أن إيران تقف خلف هجوم الناقلتين”.

وأضاف هانت، امس األحد، لبرنامج “أندرو 
اإلذاعــة  هيئــة  تلفزيــون  يبثــه  الــذي  مــار” 
البريطانيــة )بــي بي ســي( أن لنــدن ال تعتقد 
أن أي أحــد آخــر يمكنــه القيام بذلــك. وتابع 
وزيــر الخارجيــة البريطانــي “نحــث جميــع 

األطراف على وقف التصعيد”.
فــي غضــون ذلك، كشــفت صحيفة “صنداي 
تايمــز” البريطانية عن إرســال قوات مارينز 
ملكيــة خاصــة إلى الخليــج العربــي لحماية 
الســفن الحربيــة البريطانيــة، عقــب الهجوم 

على ناقلتي نفط األسبوع الماضي.
وأكــدت مصــادر عســكرية للصحيفة، وجود 
100 جنــدي من المارينــز متمركزين بالقرب 
من بليموث، سيشــكلون قوة رد فعل ســريع 
مــن قاعــدة بحريــة بريطانيــة جديــدة فــي 
البحرين. من جهته، نفى الســفير البريطاني 

لــدى إيــران، أمــس األحــد، أن تكــون وزارة 
الخارجية اإليرانية اســتدعته بعدما أفادت 
“شــبه  بشــكل  مســؤولة  طهــران  أن  لنــدن 
مؤكــد” عن الهجومين على ناقلتي نفط في 

بحر عمان.

وقــال الســفير روب ماكير، فــي تغريدة، إنه 
“أمــر مثيــر لالهتمــام وخبــر جديــد بالنســبة 
لــوزارة  بيــان  صــدور  غــداة  وذلــك  إلــي”، 
الخارجية اإليرانية يشير إلى أنها استدعته 

على خلفية اتهامات حكومته لطهران.

إيران تستخدم مواد أفيونية لتصنيع أسلحة كيماوية عناصر من قوات البحرية البريطانية

طهــران “تتنصل” مــن بنود جديــدة في االتفــاق النووي تقييم استخباراتي.. لندن تجدد اتهام طهران بهجوم الناقلتين
إيران تستخدم مواد أفيونية لتصنيع أسلحة كيماوية قوات بريطانية تتجه إلى الخليج لحماية سفنها
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بضعــة أنديــة تعــد علــى أصابــع اليــد الواحــدة اســتطاعت أن توجــد لهــا مشــاريع 
تجاريــة تــدر عليهــا مــا يدعــم أنشــطتها وبرامجهــا، أمــا غالبيــة األنديــة والمراكز 
الشــبابية فإنها باتت تســتجدي الدعم من هنا وهناك لتسيير برامجها المجتمعية 
وأنشطتها الرياضية. أزمة األندية لم تعد متوقفة على البعد االقتصادي فحسب، 
لكنهــا ذات بعــد اجتماعي، ذلك أنها تشــكو من عزوف عن المشــاركة في مجالس 
اإلدارة، والقائمــون علــى إداراتهــا يعــزون األســباب إلــى قلــة الدعم وهــذا ما دفع 
الكثيرين إلى عدم الترشح مرة أخرى، ولوال إصرار البعض على البقاء ألصبحت 

مجالس اإلدارة بال أعضاء. 
ما يدعو إلى الدهشــة أنه في الوقت الذي تشــكو فيه األندية من الكفاءات فإننا 
نشــهد بالمقابــل أعــدادا ال حصــر لهــا من الطاقات الشــبابية القــادرة على النهوض 
بالعمــل االجتماعــي! كم هــو محزن أن ال تصبح صاالت األنديــة ومالعبها المكان 
الــذي يجــذب الشــباب لممارســة األنشــطة والهوايــات، وممــا يضاعــف األلــم أّنهم 

وجدوا في المقاهي واألسواق البديل المفضل. 
يبــدو أنــه ولــى ذلــك الزمــان - وربمــا إلى غير رجعــة - الذي كنا نرى فيه الحشــود 
من الشــباب وهم يمألون صاالت األندية رغم أبنيتها المتواضعة وندرة األجهزة 
الرياضيــة وكثــرة أعداد المتنافســين على مقاعد مجالــس اإلدارة الذين يمتلئون 

حماسا ونشاطا وحيوية. 
أمــا المقارنــة بيــن األندية الرياضية في بلداننا العربيــة ودول العالم فإّن النتيجة 
ليســت في صالح أنديتنا وهذا ما يبعث األســى، فالفارق شاســع جدا. في الغرب 
تعــد األنديــة مكونــا من مشــروع مجتمعي يهــدف إلى بناء الجســد والعقل وكرة 
القدم تعد عامال مهما في التأهيل االجتماعي وبناء القيم رغم أّن هناك من يرى 
أّن )تقديــس( الالعبيــن أفقــد كــرة القــدم اللعبــة األكثــر شــعبية في العالــم طابعها 
اإلنسانّي وأدخلها في نطاق )األرستقراطية(، وبقي أن نؤكد هنا أّن هناك أنشطة 
رياضيــة ومجتمعيــة مهــددة بالتوقف نظــرا لتقليص الدعم وبالتالــي فإّن المئات 

من الشباب سيجدون أنفسهم أمام شبح الفراغ.

المسؤولية هنا ال تقع على وزارة الشباب وحدها، بل يجب أن تساهم  «
مؤسسات القطاع الخاص بتقديم كل أشكال الدعم ألّن هذا يعد جزءا 

من رسالتها.

دعم األندية مسؤولية اجتماعية
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الحضارة في العقول
 التي تبدع

مــازال البعــض يســمينا “دول العالــم الثالــث” أو “عالــم نــام”، وهــذه 
النعــوت والمترادفــات وحدها بمثابة اســتعمار فكــري كامل، إذ إنها 
وهــي مــن ابتــكار العالــم المصنــع قبلها تحشــر أكثر من ثلثــي الكرة 
األرضية في مقولة واحدة، أو باألحرى تصهرهم في بوتقة واحدة، 
وفــي أحســن الحــاالت تضعهــم تحــت الوصاية، وبالفعــل ليس هذا 
العالم هو الذي يخطط لتقدمه بل يخطط له، وعليه أن يتكيف تبعا 
للمخطط ويندمج في أطره، وهذا هو جوهر االستعمار الحقيقي.

ال يوجــد تخلــف مطلــق، ولو صــح ووجد لحكم على اإلنســان الذي 
يتســم بــه بالهــالك األبــدي. إن التخلــف وضــع طارئ وجدت نفســها 
فيــه أمم عاشــت في القرون األخيرة معزولة عــن التقدم الصناعي 
االقتصادي، فلم تنتبه للحدث الجديد المهم الحاسم، وهو يختلف 

في مواصفاته وطرق معالجته من أمة ألخرى ومن شعب آلخر.
إن مــا يختبــئ وراء هذه النعوت االســتعمارية هــو الصراع في كل 
أقطــار العالــم بيــن المتــرف والمحــروم، أو قــل إنــه الصــراع وألول 

مــرة فــي ســبيل تحقيــق العدالة على مســتوى اإلنســانية كلهــا، كما 
أن الحضــارة الحديثــة فــي ذاتها، ال في منجزاتهــا الصناعية، فهذه 
مجموعــة ســلع تبــاع في األســواق، وإنما فــي نقطــة انطالقها التي 
هــي الفكــر النظــري المجــرد، والخطــأ الكبيــر الذي يرتكبه سياســيو 
“العالــم الثالث” ومفكــروه هو اعتقادهم بأن اقتناء اآللة أو إنتاجها 
جزئيــا هو الســير في طريــق الحضارة الحديثة، فالحضارة ليســت 
فــي اآللــة إنما في العقل الــذي يبدع اآللة وال يزال يغنيها من الفكر 

النظري.

إننا نعيش في عالم ال تزال سنته الصراع على البقاء، عالم لم يشف بعد  «
من عقده وغرائزه المكبوتة ولم ينتصر بعد على رواسب التاريخ، ألن 

اآللة أعطت لمن يبدعها قوة هجومية ال حد لها، ولسوف يعاني اإلنسان 
لزمن طويل على ما يبدو، الكثير من اآلالم والنكبات قبل أن يشفى من 

مرض التلسط واالنتقام، وحتى تنتصر النزعات الخيرة فيه على النزعات 
الشريرة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

المفتونون بما مضى 
وانقضى

بحرنة مطار البحرين الدولي

فــي الســبعينات مــن القرن الماضي، كنــت صغيرًا إذ أقرأ القصــص المصّورة 
لألبطال الخارقين )ســوبرمان ومن هم على شــاكلته(، وكان بعضها يتحدث 
عــن المســتقبل، فــكان الخيــال العلمــي يقود إلــى تخّيل أنه فــي العام 2000 
ملتصقــة  ســتكون  المالبــس  وأن  مغناطيســية،  بقــوة  الســيارات  ســتطير 
بالجســم، واألســلحة تقرب إلى الموجودة اليوم في مخازن ألعاب األطفال 
وتطلق أشعة بدالً من الرصاص، والمركبات الفضائية تسبح في الجو...الخ.

اليــوم ونحــن نقتــرب مــن إقفــال العقــد الثانــي مــن بعــد الـــ 2000، ال تــزال 
البــدالت كمــا هي تقريبًا قبل خمســين عاما، وال نزال نركب الســيارات التي 
صــارت أكثــر جماال وأناقة ولكنها تســتخدم األســفلت، والرصاص غدا أكثر 
فتكًا ولكنه ظلَّ رصاصًا، ولكن هذا كله ال يقلل من شأن الخيال العلمي في 
األعمــال األدبيــة والفنية ألنها تقدح خيــال العلماء أيضًا لتحقيق ما جاد به 
الخيــال، وبالخيــال نتقــدم، فلــوال خيال رجل الكهــف لبقي إلى اليــوم قابعًا 

في كهفه.

في سؤال طرحته على األصدقاء االفتراضيين عن عدد األفالم السينمائية 
العربية التي تذهب إلى المســتقبل، فحاروا جوابًا، وربما حاول أحدهم أن 

يأتي باسم لفيلم حاول الذهاب إلى ما بعد اليوم والغد القريب.
يمكننــا اإلجابــة بــأن ديكــورات المســتقبل وقضايــاه والكتابــة فــي الخيــال 
والتنفيذ، وجعل األمر مقنعًا للمشاهد، من األمور التي يغامر بها المنتجون، 
ولكــن هــذا كذلك ينطبق على الروايــة العربية التي نادرًا ما تفترض أحداثًا 
مستقبلية، وُجّل وقائعها ما بين الماضي والحاضر. أكثر من ذلك، أنه حتى 
أبحاثنــا العلميــة نــادرًا ما تســتقرئ المســتقبل، بل هي عاكفــة على الماضي 
والحاضــر، وبمــا أن هنــاك مــن ينكــر وجــود الفعــل المضــارع )الحاضــر( فإن 

جميع ما يتم إبداعه يتعلق بالماضي وحده.

لو انتزعنا أنفسنا لدقائق، لوجدنا أن خطابنا العربي مليء بالحسرة على ما  «
مضى، والحنين للعقود الماضية، والقرون السالفة. كمن ينزل مسرعًا من 

على سّلم كهربائّيٍ عمالق متجهًا إلى األعلى... هكذا يبدو حالنا.

فــي أبريــل الماضــي صــرح وزيــر المواصــالت واالتصــاالت المهنــدس كمــال بــن 
أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين، بأن استقطاب وتنمية وتطوير 
الكــوادر البحرينيــة أبــرز القضايــا والركائز األساســية التي تهتم بها الشــركة منذ 
تأسيســها. واســتوقفني هــذا التصريــح المهــم ألننــي مــن المتابعيــن الجيديــن 
لمشــروع مطــار البحريــن الجديد وُملــم بالكثير مــن التفاصيل. فقــد قمُت بعمل 
مقابلــة بمجلــة مياديــن قبل ســنوات مع مدير إدارة المطار فــي ذلك الوقت األخ 
محمــد ثامــر الكعبــي وكيــل وزارة المواصالت حاليــا، وأدركُت حينهــا أن الرؤية 

واضحة وحجم الطموحات كبير جدًا في هذا القطاع الحيوي.
ال شــك أن مطــار البحرين من القطاعات الحيوية فــي المملكة ويحظى باهتمام 
بالــغ مــن لــدن القيادة الرشــيدة. وزير المواصــالت من الرجــال المخلصين الذين 
يعملــون بصمــت ويؤمــن أن األفعــال أبلــغ مــن الكالم، لــذا ُيذهلك عندما تســتمع 
إليــه متحدثــًا عــن مشــروع المطــار الجديــد بالكــم الوافر مــن المعلومــات ومدى 
دقــة واحترافيــة البيــان في حديثه، وفي ظل هذا العمل الضخم والمســؤوليات 
والتحديات، وتنفيذًا لرؤى جاللة الملك المفدى أطال هللا في عمره، أعلن الوزير 
عن مبادرته الوطنية والمســؤولة، ووضع جدوال زمنيا واضحا ومحددا إلحالل 
الكفاءات الوطنية وتدريبها وتأهليها لتحل محل القوى العاملة الوافدة، ويقوم 

بذلك بينما مازالت بعض الوزارات في تردد غير مبرر وغير مفهوم.
ومــن أجــل تدعيم المقــال بحقائق للقارئ الكريم، أذكُر هنــا تصريح رئيس لجنة 
التحقيــق البرلمانية النائب النشــط في الحقيقــة إبراهيم النفيعي في زيارته مع 
األعضــاء لديــوان الخدمــة المدنيــة قبــل أشــهر بســيطة. كان الهدف مــن الزيارة 
بحســب مــا تــم اإلعــالن عنه أنهــا تأتي من أجل كشــف المعوقات التــي أدت إلى 
عــدم بحرنــة الوظائــف، حيــث ذكــر ســعادة النائــب أن بعــض الــوزراء يرفضــون 
التخلــي عــن الموظفيــن األجانــب بوزارتهــم. بل األكثــر من ذلــك أن الديوان في 
بعــض األحيــان قد يطلب إنهاء عقود بعض األجانب، لكنه ٌيفاجأ برفض الوزارة 
بحجــة أنهــم بحاجة للموظف األجنبــي، وكأن ما يملكًه هذا الموظف من قدرات 
خارقــة ال يمكــن ألي مواطــن أن يتقنهــا حتــى ولــو توفر لــه التدريب الــالزم... ال 

تعليق أبدًا.

يدنا بيدك يا سعادة الوزير، وسيسجل لكم التاريخ هذه الحقبة المهمة وما  «
بها، وكم نشعر بالفخر واالعتزاز برجال مخلصين من أمثالكم حملوا على 
عاتقهم المسؤولية التي تشرفوا بها ويعملون بكل جد وتفان لتنفيذ هذه 

الرؤى والتوجيهات، ولعل من أهمها وأشدها توكيداً هي إحالل الكفاءات 
البحرينية محل الوافدة.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

عباس ناصر

الرشــيدة  والحكومــة  البحريــن  لمملكــة  السياســية  القيــادة  اعتنــت 
بالتعليم ألهميته لإلنســان ودوره المتنامي في تطوير البالد ونمائها، 
ومازالــت مســيرة التعليــم مســتمرة فــي ســعيها وعطائهــا للبحريــن 
وأبنائهــا، وقــد أينعت مســيرة التعليم البحرينية ثمــًرا طيًبا في الذين 
نهلــوا مــن الِعلــم والمعرفة فــي مدارســها، ومازالت مــدارس البحرين 
تســتقبل أفواجــا مــن الُمتعلميــن فــي ُكِل عــاٍم دراســٍي جديــد. ومــع 
مرور الســنوات أدخلت وزارة التربية والتعليم الكثير من التعديالت 
والتطــورات الفنيــة والتقنيــة والموضوعيــة علــى التعليــم مــا جعلــه 
ُمختلًفــا عــن ســابقه مــع ثبــات الرؤيــة الفلســفية واألهــداف التربوية 
الوطنيــة والقوميــة والدينيــة دون تغيير، ومــع أن األحرف والكلمات 
لــم تتغيــر إال أن اإلضافات المتتالية صقلــت المناهج ومواضيعها كًما 
ونوًعــا، فرغــم أن مناهــج األمــس كانت قليلــة إال أنها خرجــت أجيااًل 
والشــعراء،  والكتــاب  الــوزراء  واألدبــاء،  والُمثقفيــن  الُمعلميــن  مــن 
المهنيين والُعلماء، الُمهندســين واألطباء والفنانين والسفراء، التجار 
والُوجهــاء وشــيوخ الدين والُقضــاة من الرجال والنســاء الذين أثروا 
الساحة البحرينية بإبداعاتهم وتألألت البحرين نوًرا بعطائهم الفكري 
والثقافي والِعلمي وَعلت شموًخا بأدوارهم، وشيدت سواعدهم بناًء 

قوًيا وصرًحا شامًخا.
وكمــا تطــورت المناهــج، كان للكتــاب المدرســي والمبنــى المدرســي 
واإلدارات المدرســية والُمعلميــن والُمعلمــات نصيــب من هــذا التطور 
الُمســتمر والدائــم الذي ُبنَي على فلســفة تربوية برؤيــة علمية ومواد 
تشــريعية جعلــت التعليــم إحــدى أدوات مشــروع اإلصــالح الوطنــي 
ليكون التعليم مستقبل البحرين بما يتوافق مع رؤية 2030م. وبذلك 
أصبــح الكتاب المدرســي ليس ككتاب األمس، والُمعلمون ليســوا كما 

ُهم باألمس. 

وفي كل عام تتضاعف ميزانية التعليم من أجل تحقيق األهداف  «
التعليمية المنشودة كونه الرافد الحيوي للتطور واالزدهار.

التعليم بين األمس واليوم

عبدعلي الغسرة

Abbasnas82@gmail.com
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تصدر مملكة البحرين 
لتصنيف االتحاد الدولي 

لفنون القتال المختلطة الذي أصدر 
مؤخًرا، يدل على االستراتيجية 

الصحيحة التي يتبعها سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نحو 
التطور والتقدم وتحقيق إنجازات 

على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

ما زال الشباب يتساقطون 
في أحضان الموت بالمالعب 

الكروية “الفرجان” دون أن يكون 
لهم تحرك جذري من المسؤولين 

بتكثيف دورات اإلسعافات 
األولية للرياضيين خصوًصا 

والتي من شأنها أن تقلل األضرار 
في مثل هذه األمور.

أكــد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة أن رياضــة 
فنــون القتــال المختلطــة البحرينيــة تســير بخطــى ثابتــة نحــو التطــور والتقــدم 
بفضل االســتراتيجية الموفقة التي يتبعها ســمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيــة الرئيــس الفخــري لالتحــاد البحرينــي لفنــون القتال المختلطــة والتي 

ضمنت للبحرين تحقيق إنجازات متقدمة على المستوى اإلقليمي والعالمي. 

وقــال ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة “أصــدر االتحــاد الدولــي لفنــون 
العالمــي  تصنيفــه  المختلطــة  القتــال 
متصــدرة  البحريــن  مملكــة  وجــاءت 
لقائمــة الدول العالمية بفضل ما حققته 
اللعبــة مــن تطــور ونماء والعمــل الكبير 
واالحترافــي الذي قام به ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة فــي تهيئــة 
فــي  اللعبــة  لنشــر  المناســبة  األرضيــة 
العريضــة  القاعــدة  وتأســيس  المملكــة 
إنتــاج  ضمــن  الــذي  األمــر  لممارســيها 
لهــم  كان  الذيــن  النجــوم  مــن  العديــد 
مختلــف  فــي  ومتميــز  قــوي  حضــور 

وتحقيقهــم  الرياضيــة  البطــوالت 
المســتوى  علــى  رائــدة  إلنجــازات 

العالمي”.
وتابــع ســموه “تبــرز من بيــن اإلنجازات 
تحقيــق  المملكــة  أبطــال  التــي حققهــا 
الثالثــة  النســخة  فــي  األول  المركــز 
لبطولة أفريقيا المفتوحة للهواة لفنون 
المنتخــب  وإحــراز  المختلطــة  القتــال 
الوطني لفنون القتال المختلطة المركز 
لبطولــة  الثانيــة  النســخة  فــي  الثانــي 
آســيا المفتوحــة للهــواة لفنــون القتــال 
المختلطة، األمر الذي ساهم في تصدر 
فــي  العالميــة  الــدول  لقائمــة  البحريــن 

اللعبة وتأكيد نجاحاتها على المســتوى 
مقصــدا  باتــت  باعتبارهــا  العالمــي 
الشــرق  فــي  الرياضــة وموطنهــا  لهــذه 

األوسط”.
 وبيــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
خليفــة “نؤمــن تماًمــا أن رياضــة فنــون 
القتــال المختلطــة تســير علــى الطريــق 
الصحيــح وإن الجهود الجبــارة والعمل 
االحترافــي من قبل ســمو الشــيخ خالد 

بــن حمــد آل خليفــة ســتجعل من فنون 
القتــال المختلطة البحرينية رقًما صعًبا 
وســتواصل  العالمــي  المســتوى  علــى 
مســيرتها فــي حصــد اإلنجــازات التــي 
تؤكــد ســامة الخطــط والبرامــج التــي 
توصــل أبطــال اللعبــة إلــى المزيــد مــن 
اإلنجــازات العالميــة والحضــور القــوي 

في مختلف البطوالت”.
واختتــم ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة تصريحــه باإلشــادة بالجهود 
مملكــة  مقاتلــو  بذلهــا  الــذي  الكبيــر 
تحقيــق  علــى  وحرصهــم  البحريــن 
اإلنجازات والمراكز األولى في مختلف 
مملكــة  وعلــم  اســم  ورفــع  البطــوالت 
البحريــن عالًيــا فــي مختلــف المحافــل، 
األمــر الــذي ضمن تحقيــق المركز األول 
فــي التصنيــف العالمي لاتحــاد الدولي 
ــا لمنظومة العمل اإلداري والفني  متمنيًّ
المختلطــة  القتــال  فنــون  لعبــة  فــي 
تحقيق المزيد مــن اإلنجازات والمراكز 

المتقدمة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ســموه: خالد بن حمد يقود فنون القتال لتكون الرقم األصعب عالميًّا

ناصر بن حمد يشيد بصدارة البحرين الدولية

17 يونيو 2019 االثنين
14 شوال 1440
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اللجنة األولمبية

رفــع األميــن العــام للجنــة األولمبيــة 
خالــص  النصــف  محمــد  البحرينيــة 
ســمو  إلــى  والتبريــكات  التهانــي 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ 
المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
اللجنة األولمبيــة البحرينية الرئيس 
الفخــري لاتحــاد البحرينــي لفنــون 
القتــال المختلطــة، بمناســبة تحقيق 
وصــدارة  األول  للمركــز  المملكــة 
التصنيــف العام الذي أصدره مؤخًرا 
القتــال  لفنــون  الدولــي  االتحــاد 

.IMMAF-WMMAA المختلطة
 وأكد النصف أن هذا اإلنجاز العالمي 
لرياضــة فنــون القتــال المختلطة ما 
كان ليتحقق لوال دعم ورعاية ســمو 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ 
واهتمام ســموه بهــذه الرياضة التي 
العالميــة  إلــى  البحريــن  أوصلــت 
وخرجــت العديد مــن األبطال الذين 
رفعــوا اســم المملكــة عالًيــا، مشــيًرا 
ومؤازرتــه  ســموه  وقــوف  أن  إلــى 
وتوفيــر  لهــم  وتشــجيعه  لاعبيــن 
مختلــف أشــكال الدعــم والمســاندة 

لهم كان له أبلغ األثر فيما تحقق من 
نتائــج قــادت مملكــة البحريــن لنيــل 
مرتبــة الصــدارة بكل فخــر واعتزاز، 
مشــيًرا إلــى أن رياضة فنــون القتال 
المختلطــة باتــت إحــدى الرياضــات 
التــي تشــكل مفخــرة للوطــن بفضل 

ما حققته من إنجازات متعددة.
وأوضــح النصــف أن رياضــة فنــون 
القتــال المختلطــة باتــت تســير فــي 
خــط تصاعــدي وأن احتال المملكة 
الرؤيــة  يعكــس  الصــدارة  لمرتبــة 
الثاقبة لســمو الشــيخ خالــد بن حمد 
برياضــة  النهــوض  فــي  خليفــة  آل 
فنون القتال المختلطة وأنها ماضية 

نحو تحقيق المزيد من النجاحات.

النصف يهّنئ بصدارة البحرين

اتحاد السلة

الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  يقــدم 
غــًدا الثاثــاء المــدرب الجديــد لمنتخبنا 
بيــب  األســباني  وهــو  األول  الوطنــي 
صحفــي  مؤتمــر  فــي  وذلــك  كاروس، 
فنــدق  فــي  )جلحامــش(  بقاعــة  ســُيقام 
وكذلــك  المنامــة،  توليــب  غولــدن 
سيســتعرض االتحــاد أوالً خال المؤتمر 
الصحفــي عنــد الســاعة الســابعة برنامج 
الموســم الرياضــي القــادم 2019-2020 
والذي سينطلق يوم األول من أغسطس 
القــادم بمبــاراة كأس الســوبر بين الرفاع 
بطــل كأس خليفــة بــن ســلمان الموســم 
الماضــي والمحرق بطل الدوري، ثم عند 
الســاعة الثامنــة ســيقام مؤتمــر تقديــم 

المدرب.
 ووّجــه االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة 
الدعــوة لجميع األنديــة المحلية لحضور 
المؤتمــر والتعــرف على برنامج الموســم 
التعــرف  أجــل  مــن  الجديــد  الرياضــي 

علــى كل مــا يتعلــق بالبطــوالت وموعــد 
انطاقهــا والتوقفــات التــي ســتصاحب 
مــن  العديــد  وجــود  ظــل  فــي  الموســم 
والمعســكرات،  الخارجيــة  المشــاركات 
ومــن أهمهــا تصفيــات كأس آســيا 2021 
واإليــاب  الذهــاب  بنظــام  ســتقام  التــي 
وســتنطلق فــي شــهر نوفمبــر القــادم، إذ 
ســيتم توضيح كافــة التفاصيل الخاصة 
الفنيــة  األجهــزة  تقــوم  حتــى  بالموســم 

باألنديــة بوضــع برنامجها للموســم ككل 
على ضوء برنامج مسابقات االتحاد.

 وكذلــك ســيقوم االتحــاد غــًدا بتقديــم 
كاروس  بيــب  األســباني  المــدرب 
معــه،  الرســمي  العقــد  توقيــع  وكذلــك 
بعــد أن تــم األســبوع الماضــي اإلعــان 
عــن التوصــل التفــاق للتعاقــد معــه، وتم 
توجيــه الدعوة للصحفيين واإلعاميين 
وتوجيــه  والصحفــي  المؤتمــر  لحضــور 
المؤتمــر  فــي  واألســئلة  االستفســارات 
الموســم  ببرنامــج  يتعلــق  فيمــا  ســواًء 

الجديد أو تقديم المدرب األسباني.
الســلة  لكــرة  البحرينــي   ودأب االتحــاد 
مــع  مميــزة  بصــورة  التواصــل  علــى 
األنديــة المحلية وكذلك رجال الصحافة 
واإلعام المحلي، وذلك في إطار تكوين 
عاقــة مميــزة مبنيــة على أســس متينة 
كون األندية واإلعام شــركاء أساسيين 

في نجاح كل عمل يقوم به االتحاد.

بيب كالروس

اإلعالن عــن برنامج الموســم الجديد فــي مؤتمر صحافي
اتحاد السلة يقّدم المدرب األسباني غًدا

اتحاد السلة

يغــادر صبــاح اليــوم اإلثنيــن وفــد منتخبنــا الوطنــي لكــرة الســلة 
لفئــة الناشــئين متوجًها إلى العاصمــة المصرية - القاهرة، لخوض 
منافسات البطولة العربية التي ستقام في القاهرة في الفترة من 
مــن 18 إلــى 25 يونيــو الجــاري بصالة الشــباب والرياضــة بمدينة 
6 أكتوبــر، بمشــاركة 6 منتخبــات عربيــة، هــي: الســعودية، لبنــان، 
تونس، الجزائر، إضافة إلى مصر المستضيف ومنتخبنا الوطني.

وكان ســمو الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفة رئيــس االتحاد قد 
زار جانًبا من الحصص التدريبية لمنتخبنا الوطني.

وشــكلت زيارة ســموه لمنتخبنا أهمية قصوى لاعبين لما لها من 
أثــر معنــوي عال على نفوســهم، والقــت زيارة ســموه ارتياًحا من 

قبل جميع الاعبين والجهازين الفني واإلداري للمنتخب.
 ويترأس وفد منتخبنا الوطني نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد 

البحريني لكرة السلة ناصر القصير.
الفنــي  الجهازيــن  اليــوم  المغــادرة  منتخبنــا  وفــد  قائمــة  وتضــم 
واإلداري والمكــون مــن: مدير المنتخبات غســان قاروني، اإلداري 
إليــاس غلــوم، المــدرب الصربي “Vanja Gusa” ومســاعد المدرب 
أحمــد القصيــر، اإلحصائــي محمــود حمــزة، اختصاصــي العــاج 
الطبيعــي ماركــو نيكــوالس، اإلعامــي محمــد الــدرازي والحكــم 

عادل غلوم.

 واســتقر المــدرب الصربــي “Vanja Gusa” علــى قائمــة مكونــة 
مــن 12 العًبــا لتمثيــل “األحمــر” فــي االســتحقاق العربــي، وهــم: 
عمــار يوســف، حســن عزيــز، ناصر العنــزور، عمران عبــد هللا، علي 
محمــود، علــي العجمي )المنامة(، عمار جاســم، عبد القادر صاح، 
خالــد نبيــل، ابراهيم محمد )الحالة(، عبــاس البصري )النويدرات(، 

ومحمد عبدهللا من نادي سماهيج.

جانب من التدريبات األخيرة لمنتخب الناشئين

تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة 6 منتخبات
منتخب الناشئين يغادر للمشاركة في “عربية السلة”

المكتب اإلعالمي

رفع النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه هللا ورعاه، بمناسبة تصدر مملكة البحرين التصنيف العام للمنتخبات الوطنية، الذي أصدره االتحاد الدولي 
لفنــون القتــال المختلطــة IMMAF-WMMAA فــي 30 مايــو الماضــي، لجميــع المنتخبــات الوطنيــة المنضويــة تحت مظلة 
االتحــاد الدولــي، والذي جاء بعد النتائج المشــرفة التي حققها المنتخــب الوطني لفنون القتال المختلطة، بإحرازه المركز 
األول فــي النســخة الثالثــة لبطولــة أفريقيا المفتوحة للهواة لفنون القتال المختلطــة التي أقيمت في الفترة -22 25 مايو 
مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، واحتالل المنتخب الوطني المركز الثاني في النسخة الثانية لبطولة آسيا المفتوحة 

للهواة لفنون القتال المختلطة التي أقيمت في الفترة -2 4 مايو بالعاصمة التايالندية بانكوك.

 وقــال ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
خليفــة: “إن مــا حققتــه رياضــة فنــون 
القتــال المختلطــة البحرينية من نتائج 
مشــرفة، جــاء ثمــرة للدعــم الامحدود 
الذي يحظى به قطاع الشباب والرياضة 
بمملكــة البحرين من لدن ســيدي الوالد 
حضــرة صاحب الجالــة الملك حمد بن 

عيســى آل خليفــة عاهل البــاد المفدى 
حفظــه هللا ورعــاه. فتوجيهات جالته 
دائًمــا،  بــه  نقتــدي  نبــراس  هللا  أيــده 
لتطويــر  الجهــود  مواصلــة  أجــل  مــن 
وارتقــاء هــذه الرياضــة، والتــي عــّززت 
مــن الحضور والتواجــد البحريني على 
الصعيد العالمي، لتتصدر بذلك المشــهد 

وتكون في مقدمة الدول على مستوى 
التصنيــف العــام للمنتخبــات الوطنيــة.  
فاإلنجــازات التي حققتها رياضة فنون 
القتــال المختلطة، أكدت أننا نســير في 
األهــداف  لتحقيــق  الصحيــح  االتجــاه 
التــي رســمناها، لنكون فــي طليعة هذه 
ســيدي  ونعاهــد  العالميــة.  الرياضــة 

الوالــد حضــرة صاحــب الجالــة الملــك 
المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، أن نواصــل 
النهج لمزيد من النجاحات واإلنجازات 

للرياضة البحرينية”.

سمو الشيخ خالد بن حمد

... وخالد بن حمد يهنئ جاللة الملك بالصدارة
المكتب اإلعالمي  محمد النصف

نادي التنس

التنــس  لــرواد  البحرينيــة  اللجنــة  عقــدت 
أول اجتماعاتهــا مســاء أمس األول الســبت 
بنــادي البحريــن للتنس، بحضــور خالد ناس 
رئيس لجنة النشاط الرياضي بالنادي وفؤاد 
الرويعي أمين الســر العام لاتحاد البحريني 
للتنــس، وأعضــاء نــادي البحريــن للتنس من 
رواد وأبطال التنس الســابقين كمال خنجي 
– عبــد اللطيــف محمــد – جمــال شــهاب، كما 
حضــر االجتمــاع عضــو النــادي الشــاب عبــد 

الرحمن جناحي.
 صــرح بذلــك حمــدي عبــد الجــواد المديــر 
عضــو  للتنــس  البحريــن  لنــادي  التنفيــذي 
الرابطــة العربية لــرواد التنــس، مرحًبا بهذه 
مــن  التنــس  أبطــال  مــن  المتميــزة  النخبــة 
الجيــل الذهبي للتنــس البحريني وأصحاب 
الخبرات اإلدارية الكبيرة في مجال التنس، 

مشــيًرا أن اللجنــة وبعــد تشــكيلها مــن قبــل 
مجلــس إدارة نــادي البحريــن للتنــس بدأت 
على الفور بوضع النظام األساســي والهيكل 
األهــداف  تحديــد  تــم  كمــا  لهــا،  التنظيمــي 
والمهــام المناطــة بهــا، وعلــى رأســها تنظيم 
 ( العربــي  التنــس  لــرواد  البحريــن  بطولــة 
االتحــاد  مــع  بالتعــاون   ) الســابعة  النســخة 
البحرينــي للتنــس والرابطــة العربيــة لــرواد 

تســتضيفها  التــي  البطولــة  هــذه  التنــس، 
مملكــة البحريــن للمــرة األولــى وتقام خال 
الفتــرة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل، حيث تم 
اختيــار عبــد اللطيــف محمــد أحمــد لرئاســة 
وفــؤاد  للبطولــة  المنظمــة  الفنيــة  اللجنــة 
الرويعي لرئاســة لجنة االستقبال والضيافة 
اللجنــة  لرئاســة  جناحــي  الرحمــن  وعبــد 

اإلعامية.

من االجتماع األول للجنة

وضع النظام وتحديد األهداف والمهام المناطة باللجنة
لجنة رواد التنس تعقد اجتماعها األول

اتحاد الطاولة

أكد أمين السر العام باالتحاد البحريني لكرة 
الطاولــة إبراهيــم محمــد ســيادي أن رئيســة 
االتحــاد الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل 
خليفــة قــد وّجهــت بإخراج الحفــل الختامي 
التاســعة  المفتوحــة  االتحــاد  كأس  لبطولــة 
لكرة الطاولة بأفضل صورة تنظيمية، مشيًرا 
إلــى أن لجنــة المســابقات قد حــددت موعًدا 
للمبــاراة النهائية لفئة الناشــئين وفئة العموم 
وســتقام يــوم غد الثاثــاء 18 يونيو الجاري 

على صالة االتحاد.
وأشــار ســيادي إلــى أن حفــل الختام ســيقام 
تحــت رعايــة الشــيخة حياة بنــت عبدالعزيز 
آل خليفــة. وســتجمع المبــاراة النهائيــة لفئــة 
العمــوم الاعــب أنــور مكــي مــن نــادي ســار 
والاعب راشد سند من نادي البحرين، وفئة 
الناشــئين الاعــب ســلمان محمــد مــن نــادي 

عالــي والاعــب سيدحســين حســن من نادي 
ســار.  وأوضــح إبراهيــم ســيادي أن االتحــاد 
باشــر العمــل علــى التنظيــم المثالــي للحفــل 
الختامي الذي سيشهد تتويج كافة الاعبين 
الفائزيــن فــي مختلــف الفئــات، مشــيًرا إلــى 
أن االتحــاد اقتــرب مــن االتحــاد مــن كافــة 

بالنهائــي  الخاصــة  والتجهيــزات  الترتيبــات 
وحفل ختام.

كأس  بطولــة  أن  ســيادي  إبراهيــم  وأشــار   
االتحــاد المفتوحــة تعتبــر إحــدى البطــوالت 
القويــة التــي تشــهد إثــارة ونديــة بيــن كافــة 
لفئــة  النهائيــة  المبــاراة  أن  مبيًنــا  الاعبيــن، 
الناشئين ستقام عند الساعة السادسة مساًء، 
والمبــاراة النهائيــة لفئــة العمــوم ســتقام عند 
الســاعة السابعة والنصف على صالة االتحاد 
بالجهــود  ســيادي  إبراهيــم  ونــّوه  بالرفــاع. 
المبذولــة مــن كافة اللجــان العاملة ومختلف 
البطولــة وحرصهــم  علــى  المشــرفة  اللجــان 
على إخراج البطولة بأفضل صورة تنظيمية، 
ــا كل التوفيق والنجــاح لاعبين الذين  متمنيًّ
ســيخوضون المباراتين النهائيتين في فئتي 

الناشئين والعموم.

إبراهيم سيادي

الختامــي للحفــل  االتحــاد  جاهزيــة  يؤكــد  ســيادي 
نهائي بطولة االتحاد المفتوحة للطاولة



أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة مجلسي 
الشــورى والنواب 12 للناشئين للعهد والوالء 
تنظمهــا  والتــي   2019 القــدم  لكــرة  للوطــن 
شــريف،  أحمــد  مفروشــات  عليهــا  وتشــرف 
عــن فتــح بــاب االشــتراك لألنديــة والمراكــز 
فــي  المســجلين  غيــر  لالعبيــن  الشــبابية، 
كشــوفات األنديــة باالتحــاد البحرينــي لكــرة 
القــدم. صرح بذلــك عمران النجــداوي رئيس 
اللجنــة المنظمــة العليــا للبطولة الــذي أوضح 
أن بطولــة هــذا العــام تــم تحويلهــا مــن فئــة 

الكبــار إلــى الناشــئين مواليــد 2002 فما فوق 
 2 ومشــاركة  باالتحــاد  العبيــن   3 وتســجيل 
منهــم فقط بالملعب، وذلك بعد نجاح )بطولة 
التــي  األولــى  بنســختها  للناشــئين(  الميثــاق 
حققها ناشــئي مركز شباب كرزكان الرياضي، 
ومنهــا إلبــراز المواهــب الناشــئة وصقلهــا في 
هــذه الفئة التــي تحتاجها كل األندية والفرق 
الصيــف  إجــازة  فتــرة  وخــالل  المشــاركة 
المدرســية.  ومــن جانب آخــر، قال النجداوي 
إن اللجنــة المنظمــة فــي كامــل اســتعداداتها 
النطــالق البطولــة خــالل شــهر يوليــو القــادم 

- وتــم تشــكيل اللجــان العاملــة لمتابعة ســير 
البطولــة برئاســة مكــي ســعيد رئيــس اللجنة 
الفنيــة وأحمــد حبيــب رئيــس لجنــة الحكام، 
واألعضــاء: عيســى الدوســري وســمير حــرم، 
وخــالل فتــرة االســتعدادات الجاريــة يقــوم 
الرياضي المعروف والمدير العام بمفروشات 
أحمــد شــريف عبدالرحمــن شــريف بالمتابعــة 
للبطولــة  والراعيــة  الداعمــة  الجهــات  لــكل 
األجــواء  لتهيئــة  حثيثــة  بجهــود  ويقــوم 
للمشــاركة  البطولــة،  انطــالق  قبــل  المثاليــة 

والتسجيل: 33623890/ 33391137.

بطولة مجلسي الشورى والنواب للناشئين

اختتــم االتحــاد البحرينــي لرفع األثقال منافســات مســابقة األداء الحركي لــأوالد والبنات التي 
أقيمت منافساتها على صالة الرفاع كروس فت بمشاركة واسعة وشهدت منافسات قوية.

 فضمن منافسات السيدات أحرزت المركز األول 
الالعبــة زينب علي عبــدهللا وجمعت 66 نقطة، 
المركــز الثاني زهراء حســين محفوظ وجمعت 
63 نقطــة والمركــز الثالــث هاجــر بخيــت داود 
وجمعت 62 نقطة، أما على مســتوى منافســات 
األوالد فقــد حقــق المركز األول الالعب ســلمان 
طــارق النوبــي وجمــع 69 نقطــة، المركــز الثاني 
علــي عبداألميــر علي وجمــع 68 نقطــة والمركز 
الثالــث حســين علــي عبــدهللا وجمــع 67 نقطة، 
أما لقب بطل جميع األوزان فقد أحرزه الالعب 
طارق النوبي والذي جمع في رصيده 69 نقطة 

متفوًقا على جميع منافسيه.
 وحظيــت البطولــة بحضــور ومتابعــة أعضــاء 
االتحــاد  رئيــس  ويتقدمهــم  اإلدارة  مجلــس 
ســلطان الغانم وعدد كبير من الحضور ومحبي 
ومتابعــي هــذه الرياضــة والضيــوف الكــرام من 
المملكة العربية السعودية، حيث أثنى الحضور 
الالعبــون  قدمــه  الــذي  الكبيــر  االهتمــام  علــى 

والالعبات والمســتويات الرفيعة التي شــهدتها 
الكبيــرة  الجهــود  بهــذه  مشــيدين  المنافســات، 
التي يبذلها الجميع في ســبيل الوصول ألفضل 
المستويات الفنية وتحقيق األهداف المنشودة 

من هذه المشاركة.
 ويحــرص اتحــاد رفــع األثقال علــى إقامة هذه 
المنافســات ســنويًا ضمن الخطط الفنية التحاد 
رفــع االثقــال، حيــث حــرص الجهاز الفنــي على 
إقامة مســابقتين تجريبيتيــن لخوض الالعبين 
وتخطــي  المنافســة  هــذه  أجــواء  والالعبــات 
األخطاء الفنية والتي تؤثر على نقاط المجموع 
العــام لهــم، إضافة إلى انتهــاء الحكام من وضع 
النقاط التحكيمية األساسية المطلوبة وطريقة 
اإلحصــاء للمجمــوع النهائي، وحــرص القائمون 
التحكيــم  جوانــب  تكــون  بــأن  البطولــة  علــى 
علــى منطلــق الشــفافية، وتأتي هــذه البطوالت 
مــا لــألداء الحركــي من أهميــة فــي أداء الرفعة 
كمــا كان هنــاك تحليل من قبل المــدرب العالمي 

المحتــرف والمحاضــر الدولــي في رفــع االثقال 
الكابتــن خضيــر عبــاس باشــا لجميــع الرفعــات 
التــي قــام بهــا الالعبيــن لتكــون االســتفادة اكبر 
للمشــاركين وليتســنى للجمهــور معرفــه النقــاط 
التــي يتم احتســابها فــي الجوانــب التحكيمية، 
وضمت المسابقة في منافساتها الفئات الوزنية 
عمــوم،  ناشــئين،  شــباب،  للســيدات  للجنســين 

األوالد فئة الشباب.

 من جهته، أكد مدير البطولة عبدالرضا عبدهللا 
أن االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقــال أدرج هــذه 
المســابقة ضمن أجندته الســنوية، وذلك بغرض 
تدريــب وتشــجيع الالعــب مــن الجنســين علــى 
تحســين أدائهم الحركي أثناء رفع الثقل، حيث 
إن العناصــر التــي ســيتم تقييــم الالعــب عليهــا 

هي من أساسيات رياضة رفع األثقال.
 أمــا بالنســبة آلليــة نظــام المســابقة فقد أوضح 

وتــم  35 درجــة،  مــن  المعيــار كان  أن  عبــدهللا 
احتســاب النســبة من 85 % من أعلى رقم أداه 
الالعب خالل رفعة الخطف وكذلك نفس الرقم 
فــي رفعة النتــر، وتم تقييم هؤالء الالعبين من 
حكام دوليين من الدرجة األولى، وتم التحكيم 
علــى مبــادئ ومعاييــر منهــا القيافــة والتركيــز 
والســحبة األولــى والثانيــة والســرعة والتوازن 
والســقوط تحــت البــار وخــروج الالعــب، وهذه 

المعاييــر التــي تــم قياســها هــي مــن أساســيات 
رفــع األثقــال، وهــذه النســبة التي تم احتســابها 
85 % هي التي تتضح من خاللها هذه العناصر 

وتكون مؤثرة فيها.
وفــي الختــام تــم تتويــج الالعبيــن والالعبــات 
الفائزيــن بالمراكز األولــى، كما تم تبادل الدروع 
والهدايــا التذكارية وتكريم القائمين على صالة 

كروس فت الرفاع.

اتحاد رفع األثقال

اتحاد رفع األثقال

ــال ــق ــع األث ــة بــيــن الــاعــبــيــن والــاعــبــات فــي رفـ ــوي ــات ق ــس ــاف ــن ــاح مــمــيــز وم ــج ن

ختــام رائــع لمسـابقــة األداء الحــركـــي

صورة جماعية للمشاركين من تتويج الفائزين
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مركز الهملة

تمّكــن فريــق البــالد وصيــف النســخة الماضية 
بقيــادة الناشــئ الواعد جاســم عبــدهللا حبيب 
لفئــة  الهملــة  شــباب  مركــز  دورة  تصــدر  مــن 
الجولــة  مباريــات  خــالل  2019م  الناشــئين 
األولــى بعــد فوزه المســتحق علــى فريق أخبار 
الخليــج بقيــادة طــه جعفــر وبنتيجــة خمســة 

أهداف مقابل هدف.
 وقــد دخــل البالد المبــاراة عازًمــا على تحقيق 
أول انتصار له خاصة بعد خسارته للقب العام 
الماضــي وتمكــن من إرباك ناشــئي فريق أخبار 
الخليج حيث صال وجال العبوه بملعب أخبار 
الخليج، وقد ســجل الهدف األول للبالد عباس 
بالهــدف  أحمــد  محمــد  لحقــه  والــذي  عيســى 
الثانــي، فمــا عــاود نجــم البــالد عبــاس عيســى 
وســجل الهدف الثالث ليزيد من جراح ناشــئي 
أخبــار الخليــج، لينتهــي الشــوط األول بنتيجة 
ثالثــة أهــداف للبــالد مقابــل ال شــيء ألخبــار 
الخليــج. فيما بدأ البالد شــوطه الثاني مهاجًما 
أيًضــا وكان لــه ذلــك حيث ســجل هدفــه الرابع 

عن طريق حسين زكريا، ليختتم البالد أهدافه 
الخمســة عن طريق المشــاكس جعفــر النضالة، 
فيما ســجل هــدف أخبار الخليــج اليتيم العبه 
وقائــده طه جعفر، لتنتهــي المباراة بفوز البالد 
بنتيجــة خمســة أهداف مقابل هــدف ويتصدر 
خــالل  الكرويــة  الهملــة  ناشــئي  فــرق  البــالد 

مباريات الجولة األولى.
 وفــي اللقــاء الثانــي مــن الجولة األولــى تمكن 
الوطــن بقيــادة أحمــد مهــدي مــن الفــوز علــى 

فريــق األيــام بطــل النســخة الماضيــة 2018م 
بقيادة يوسف حسن الهدار، بعد مباراة جميلة 
ومتكافئة قدمها الفريقان انتهت بهدف سجله 
المبــدع عمــار عقيــل، فيما حــاول العبــو األيام 
مــن  الكثيــر  إضاعــة  وســط  النتيجــة  تعديــل 
الفــرص، لتنتهــي المباراة بفــوز الوطن ليالحق 
المتصــدر البــالد ومحتــال المركز الثانــي بفارق 
األهــداف. صــرح بذلــك إبراهيم عبــدهللا أمين 

السر ورئيس العالقات العامة بالمركز.

اعتمد مجلس إدارة نادي ســماهيج التشــكيل اإلداري الجديد لجهاز كرة الســلة بالنادي للموسم الرياضي الجديد 
2019/2020، إضافة إلى األطقم الفنية ومدربي فرق كرة السلة.

 وجــرت مراســم توقيــع العقــود بمقر 
النادي بحضور رئيس مجلس اإلدارة 
الرئيــس  ونائــب  إبراهيــم  محمــد 
عبدهللا محســن الســماهيجي ومدير 
الرياضة بالنادي فاضل أحمد محمد.
والفنــي  اإلداري  التشــكيل  وجــاء 
الجديــد لســلة ســماهيج علــى النحو 
اآلتــي: عــارف حســين البنــاء رئيًســا 
الفريــق  وإداري  الســلة  كــرة  لجهــاز 
مرهــون  عبدالغنــي  علــي  األول، 
مدرًبا للفريق األول وفريق الشــباب، 
لفريــق  مدرًبــا  المهيــزع  يوســف 
الناشــئين ومســاعًدا لمــدرب الفريــق 
األول، جاســم رمضــان مدرًبــا لفريق 
فريــق  لمــدرب  ومســاعًدا  األشــبال 
الحســن  عقيــل  محمــد  الناشــئين، 

والمايكــرو  البراعــم  لفريقــي  مدرًبــا 
األشــبال،  فريــق  لمــدرب  ومســاعًدا 
ــا لفريقي  وعلي موســى جعفــر إداريًّ

البراعــم واألشــبال، والدكتور محمد 
رشــاد جــاد هللا اختصاصــي العــالج 

الطبيعي.

جانب من المنافسات

الجهازان الفني واإلداري لسلة سماهيج

علــي عبدالغنــي يقود الفريــق األول في الموســم الجديداكتســح فريــق أخبــار الخليــج بخمســة أهــداف لهــدف

سماهيج يشّكل أجهزة كرة السلةالبالد يتصدر دورة الهملة للناشئين

تحــت رعايــة الشــيخة حياة بنت عبدالعزيــز آل خليفة رئيس االتحــاد البحريني لكرة 
الطاولة، عضو مجلس إدارة المجلس األعلى للشباب والرياضة، عضو مجلس إدارة 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة تســتعد الجامعة الخليجيــة إلطالق النســخة الثالثة من 
بطولــة جامعــات مملكــة البحريــن لكرة الطاولة بالتعــاون مع االتحــاد البحريني لكرة 

الطاولة خالل يوليو المقبل.

 وتأتي هذه البطولة بعد نجاح النسختين 
الجامعــة  نظمتهمــا  اللتيــن  الســابقتين 
الماضييــن  العامييــن  خــالل  الخليجيــة 
والالتــي شــاركت فيهمــا 12 جامعــة مــن 
فــي  والخاصــة  الحكوميــة  الجامعــات 
مملكــة البحريــن، ومن المتوقع أن تشــهد 
مــن  أقــوى  منافســًة  العــام  هــذا  بطولــة 
النسختين السابقتين حيث إن الجامعات 
إعــداًدا  المشــاركين  طلبتهــا  أعــدت  قــد 

جيًدا. 
الخليجيــة  الجامعــة  رئيــس  وصــرح 
هــذه  “أن  المشــهداني:  مهنــد  الدكتــور 

البطولــة تأتــي متوافقــًة مــع رؤيــة ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل 
جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون 
الشــباب، رئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة و ســمو الشــيخ خالــد بــن حمد 
آل خليفــة النائــب األول لرئيــس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة 
نحــو  الســاعية  البحرينيــة  األولمبيــة 
شــتى  فــي  الرياضــي  بالقطــاع  االرتقــاء 
مــع  تالؤمهــا  إلــى  باإلضافــة  القطاعــات 
العمليــة  تربــط  التــي  ســموهما  تطلعــات 
التعليميــة بالرياضــة و احتــواء الطاقــات 

الشــبابية الرياضيــة فــي مملكــة البحرين 
وتشجيعها”.

 وأكــد المشــهداني أن نجــاح النســختين 
وصداهمــا  البطولــة  مــن  الماضيتيــن 
الرئيســي الســتمرار  الدافــع  كان  الواســع 
البطولــة إلى هــذا العام حيث إن الجامعة 
الخليجيــة حريصــة علــى دعــم المســيرة 
الرياضيــة فــي مملكــة البحريــن والعمــل 
علــى خلق جيل رياضــٍي واٍع ومثقف من 
حملــة الشــهادات الجامعيــة مشــدًدا على 

وتنميــة  دعــم  بضــرورة  الشــديد  إيمانــه 
هوايــات الطالــب وعــدم تهميشــها خــالل 

فترة الدراسة.
عــن  الخليجيــة  الجامعــة  رئيــس  وعّبــر   
شــكره وتقديره على تعاون ودعم اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة واالتحــاد البحريني 

لكــرة الطاولــة للنســختين الســابقتين من 
البطولة.

تأتــي  البطولــة  هــذه  أن  بالذكــر  الجديــر   
كإحــدى ثمــار اتفاقيــة التعاون والشــراكة 
الجامعــة  وقعتهــا  التــي  المجتمعيــة 
الخليجية مــع اللجنة األولمبية البحرينية 

لخدمــة وتنميــة المبــادرات الرياضيــة في 
تقديــم  إلــى  باإلضافــة  البحريــن  مملكــة 
المنــح الدراســية فــي تخصصــات اإلعالم 
وإدارة  الداخلــي  التصميــم  وهندســة 
والنظــم  والمحاســبة  البشــرية  المــوارد 
المالية للرياضيين المتميزين في المملكة.

المنامة - بنا

بطولة الجامعات الثالثة لكرة الطاولة

جانب من النسخة الثانية للبطولة

عبدالرحمن شريف وعمران النجداوي

فتح باب 
االشتراك واللجنة 

المنظمة 
في كامل 

استعداداتها

المشهداني: 
نجاح النسختين 

الماضيتين الدافع 
الرئيس لالستمرار

سبورت
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أغلــق يــوم أمــس األول الســبت بــاب الترشــح لرئاســة وعضويــة مجلــس إدارة نــادي االتفاق 
للدورة االنتخابية الجديدة 2019/2023 بإشراف ممثلين من وزارة شئون الشباب والرياضة.

الرئاســة أربعــة مرشــحين  وتقــدم لمنصــب 
وهــم فــوزي عبــدهللا حســن الــدرازي وهــو 
رجــل أعمــال، وعلــي أحمــد الــدرازي النائــب 
الســابق، وعقيــل صالح حســين مرزوق أحد 
أبناء المنطقة وأعضاء النادي، وحسين علي 

الباشا ابن الزميل الصحفي علي الباشا.
 فيمــا ترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة 18 
مرشــًحا يتنافسون على 8 مقاعد فقط وهم 
كال من رضي عبدهللا عبدالوهاب العصفور، 
جعفــر  ســيد  شــهاب،  عبدالكريــم  توفيــق 

طاهــر عبدهللا، محمــد باقر المــرزوق، جعفر 
منصور عبدهللا، علي يعقوب يوسف، حسن 
جعفــر محمــد، عبدالحســين علــي عبــدهللا، 
ســلمان عبــدهللا علــي، جعفــر عبــدهللا علــي 
الباشــه، الســيد باقــر درويش ســعيد، فاضل 
جعفــر  عبدالغفــار  المــرزوق،  عبدالرحيــم 
الســاري،  مرهــون  حســن  جميــل  المتــروك، 
توفيق حسن مرهون الساري، ذوالفقار علي 
عبدهللا الباشا، جعفر ميرزا عبدهللا الساري، 

عبدالرزاق خليل إبراهيم أبورويس.
 وينبأ دخول هذا العدد الكبير من المرشحين 
بانتخابات ساخنة وربما غير مسبوقة لنادي 

االتفاق على منصبي الرئاسة والعضوية.
اعتمــدت  فقــد  الترشــح  بــاب  إغــالق  ومــع 
وزارة شئون الشباب والرياضة عدد أعضاء 
الجمعية العمومية ممن ســددوا اشتراكاتهم 
وتنطبــق عليهــم الشــروط لحضــور اجتمــاع 
الجمعيــة العموميــة واإلدالء بأصواتهــم في 

االنتخابات والذين يبلغ عددهم 175 عضًوا 
مــن أصــل 500 عضــو تقريًبــا مســجلين لدى 

كشوفات النادي.
 وســتقوم وزارة شــئون الشــباب والرياضــة 
بمراجعة األســماء بهدف اعتماد المرشحين 
للرئاســة والعضويــة بشــكل نهائــي، وعقــب 
العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  تحديــد  ذلــك 
صــرح  الجديــد.  اإلدارة  مجلــس  النتخــاب 

أحمد مرزوقبذلك رئيس النادي أحمد مرزوق.

4 متنافسيـــــن لرئاســـــة االتفــــــاق
ــاب ــب ال ــاق  ــ إغـ ــد  ــع ب اإلدارة  ــس  ــل ــج م ــة  ــوي ــض ــع ل مـــرشـــًحـــا   18

وكاالت

يرى أليو سيســيه المدير الفني للمنتخب الســنغالي، أن منتخب بالده 
يقع في مجموعة متوازنة ببطولة كأس األمم األفريقية.

تصريحــات  فــي  سيســيه  وقــال 
صحفيــة: “القرعة متوازنة لجميع 
منتخبــات المجموعــة الثالثة، ولم 
يعد هناك منتخب كبير، ومنتخب 
خــالل  الجميــع  ســيقاتل  صغيــر. 
أجــل  مــن  مصــر،  فــي  مبارياتــه 

تحقيق أفضل نتيجة ممكنة”.
الجزائــر  “مواجهــة  وأضــاف: 
ســتكون صعبة وقوية، وهذه هي 
المــرة الثالثــة التي نتقابــل خاللها 
مــع الجزائــر فــي المجموعــة، فهو 
ويمتلــك  للغايــة  جيــد  منتخــب 
مــدرب مديــر فنــي مميــز بقيــادة 
جمال بلماضي، الذي يســعى لبناء 

منتخب قوي”.
نقلــل  ال  أن  أيضــا  “يجــب  وتابــع: 
من شــأن منتخبــي كينيا وتنزانيا، 

المنافســين  نحتــرم  وســوف 
ونســتعد لهــم أيضــا بشــكل جيــد، 
علــى الرغم من أن فــرص الجزائر 
فــي  األقــوى  هــي  والســنغال 

التأهل”.
وزاد: “منتخب السنغال ال يخشى 
التــي  التوقعــات  ورغــم  أحــدا، 
المرشــحين  رأس  علــى  تضعنــا 
سنســعى  لكــن  اللقــب،  لتحقيــق 
المســتطيل  فــي  ذلــك  لتأكيــد 
األخضــر، وســيتعين علينــا هزيمة 
الجميع، وســوف نفكر في أنفسنا، 

وال نفكر في خصومنا”.
يذكر أن منتخب الســنغال ســوف 
يفتتــح مبارياتــه فــي المجموعــة 
الثالثــة، بمواجهــة تنزانيــا يوم 23 

يونيو الجاري.

التغيير.. تجربـــة لمدرســة جديــدةسيسيه: السنغال ال يخشى أحًدا
ــد مــــع طــــائــــرة عــالــي ــ ــاب ــ ــع ــ ــود ال ــ ــه ــ ــن ج ــّمـ ــثـ ــي: نـ ــ ــال ــ ــع ــ ال

أكــد رئيس نادي عالي حســين العالــي أن تغيير مدرب الفريق األول للكرة 
الطائــرة يعــود إلــى رؤيــة الجهــاز اإلداري للعبــة بعــد التعاقــد مــع المدرب 

الوطني فؤاد عبدالواحد.

 وأضاف العالي لـ “البالد سبورت” أن 
مجلس إدارة النادي يكن كل التقدير 
العابــد  للمــدرب محمــود  واالحتــرام 
نتائــج  تحقيــق  مــن  تمكــن  والــذي 
إيجابية الفتة في الموســم المنصرم 
ولكن القرار ليس عائًدا إلدارة النادي 

وإنما جهاز لعبة الكرة الطائرة.
 وكان عالــي بقيــادة محمــود العابــد 
حقــق نتائــج تاريخيــة بحلولــه فــي 
المركــز الخامــس في الترتيــب العام 
والمركــز  األولــى،  الدرجــة  ألنديــة 
فــي  البرونزيــة  والميداليــة  الثالــث 
ألنديــة  االتحــاد  كأس  مســابقة 

الدرجة األولى.
يقــدر  النــادي  أن  العالــي  وأوضــح   
عالًيــا الجهــود التي بذلهــا العابد في 
الموســم الماضــي وخــالل المواســم 
التــي قضاها مــع الفريق وهو مدرب 
كــفء ومعروف بإمكاناتــه وأخالقه 
العاليــة ولم نر منه أي تقصير، ولكن 
التغييــر ناتــج مــن رغبــة اإلدارة في 
وخــوض  التدريبــي  الفكــر  تغييــر 
مدرســة جديدة في عالــم التدريب، 
ال  اإلدارة  مجلــس  أن  موضًحــا 
نظــره  وجهــة  يفــرض  أن  يســتطيع 
علــى جهــاز اللعبــة باعتبــاره صاحب 

األجهــزة  تعييــن  فــي  االختصــاص 
الفنية.

العابــد  للمــدرب  العالــي  وتمنــى 
التوفيــق كما تمنى للمــدرب الجديد 
فــؤاد عبدالواحــد التوفيــق والنجاح 

مــع طائرة الفخــار وتحقيق تطلعات 
النــادي  ومنتســبي  اإلدارة  مجلــس 
نتائــج  تحقيــق  فــي  القريــة  وأبنــاء 
إيجابيــة أفضــل في الموســم القادم 

.2019/2020

محمود العابد

18

إعــــادة آليــــة توزيــع اإلعانــــة الماليـــة لألنديـــة
ــة االعـــانـــات الــمــالــيــة ــي ــزان ــة”: ال تــخــفــيــض لــمــجــمــوع مــي ـــ ـــ ـــ ـــ ــاض ــري ـــــاب وال ـــ “الــشــبـــ

أكــدت القائــم بأعمــال الوكيل المســاعد للدعــم والمبادرات رئيــس فريق إعادة تنظيم اإلعانــات المالية لألنديــة الوطنية إيمان 
فيصــل جناحــي أن اللجنــة التــي تــم تعيينها في شــهر مارس مــن العام الجــاري للنظر في اإلعانــات الماليــة المخصصة لألندية 
الوطنية قد انتهت من أعمالها ورفعت توصياتها والمتضمنة لتوجيهات النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة في لقائه مع اإلعالميين بحضور وزير شــؤون اإلعالم 
علــي الرميحــي ووزيــر شــؤون الشــباب والرياضة  أيمن المؤيد واألميــن العام للجنة األولمبية البحرينيــة محمد النصف، والذي 
وجه فيه ســموه إلى إعادة النظر في توزيع اإلعانات المالية لألندية الوطنية والعمل على مكافأة المنجز والمخلص في عمله 

منها ومن يحقق إنجازات متميزة على المستوى المحلي والخارجي وبناء على توصيات قمة الرياضة. 

وأشــادت جناحــي بالجهــود الطيبــة التي 
بذلها أعضاء اللجنة وحرصهم الموصول 
على تقديم االقتراحات واألفكار الخروج 
قمــة  توصيــات  مــع  تتوافــق  بمرئيــات 
الرياضــة التــي عقدتها الوزارة، وشــهدت 
حضــورا كبيــرا من قبل األســرة الشــبابية 
توصيــات  أن  الــى  مشــيرة  والرياضيــة، 
اللجنــة تعتبــر تنفيذا آخــر لتوصيات قمة 
الرياضة وانتهاء عمل لجنة قمة الرياضة 

لدراسة وتحفيز االنجاز عن طريق وضع 
آليــة لتوزيــع االعانــات الماليــة والمتبقية 

وتكريم المنجز. 
وفــي هــذا الصــدد قالــت جناحــي “بنــاء 
على التوصيــات التي رفعتها اللجنة فقد 
قــررت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة 
أن تكــون ميزانية اإلعانــات المالية للعام 
2019 هي نفسها للعام 2018 دون تغيير، 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة  وأن 

الوطنيــة  األنديــة  دعــم  علــى  حريصــة 
بينهــا؛  فيمــا  تنافســية  أكثــر  وجعلهــا 
تحقيقا ورغبة منها لرفع المســتوى الفني 
واإلداري فــي األنديــة الوطنيــة وجعلهــا 
منظومتهــا  تطويــر  أجــل  مــن  تتســابق؛ 
اإلداريــة والفنيــة، على أن تقــوم بمكافأة 
المنجــز والمخلــص فــي عملــة؛ بنــاء على 
توجيهــات ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
آل خليفة وإســتراتيجية الوزارة برئاســة 

أيمــن  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر 
المؤيد”. 

وأضافت جناحي “لن تغير وزارة شــؤون 
اإلعانــات  ميزانيــة  والرياضــة  الشــباب 
التوزيــع  آليــة  ســتغير  لكنهــا  الماليــة 

وتحقيقا للتنافســية وبناء على توصيات 
الماليــة  اإلعانــات  تنظيــم  إعــادة  فريــق 
لألندية الوطنية فإنها ســتقوم بتخفيض 
اإلعانــة المالية المقدمــة لألندية الوطنية 
المبلــغ  فيمــا ســيخصص   ،% 18 بنســبة 
الكيلــة  الماليــة  اإلعانــة  مــن  المتبقــي 
تحقــق  التــي  المنجــزة  األنديــة  لمكافــأة 
إنجازات ومراكز متقدمة على المســتوى 

المحلي والخارجي”. 
وبينت جناحي أن “وزارة شؤون الشباب 
والرياضــة تهــدف مــن وراء هــذا القــرار 
إلــى إدخــال روح التنافــس بيــن األنديــة 
الوطنيــة وجعلهــا أكثــر جديــة فــي رســم 
الخطــط والبرامج التــي توصلها لتحقيق 
المســتوى  علــى  المتميــزة  اإلنجــازات 
المحلي والخارجي على أن تقوم الوزارة 

بمكافأة األندية المنجزة”. 

شــرح  ســيتم  أنــه  جناحــي  واشــارت 
جلســة  فــي  الماليــة  االعانــات  تفاصيــل 

تعريفية لالندية الوطنية. 
تنظيــم  إعــادة  عمــل  فريــق  أن  يذكــر 
تــم  الوطنيــة  لألنديــة  الماليــة  اإلعانــات 
تشــكيله بقــرار من وزير شــؤون الشــباب 
والرياضة رقم 16 لسنة 2019 في مارس 
الماضــي برئاســة الوكيل المســاعد للدعم 
والمبــادرات، ويضم الفريق في عضويته 
كل مــن محمــد حمد فليفــل ممثال لوزارة 
مــروان  والرياضــة،  الشــباب  شــؤون 
للمجلــس  العامــة  لألمانــة  ممثــال  كمــال 
األعلــى للشــباب والرياضــة، ممثل اللجنة 
شــركة  ممثــل  البحرينيــة،  األولمبيــة 
التدقيــق والمحاســبة، عيســى الكــواري، 
وســلطان الغانــم إضافــة إلى مقــرر فريق 

العمل يوسف المحرقي.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

ايمان جناحي

حسن علي

سبورت

حسين العالي

خروج “حمداهلل” يثير ضجة بالمغرب
يخشــى هيرفــي رينــارد المديــر الفنــي للمنتخــب المغربــي، وباقــي العبي األســود مــن تأثير 
الحملــة التــي أطلقتهــا مجموعــة مــن الجماهيــر عبر مختلــف مواقــع التواصــل االجتماعي، 

للمطالبة برحيل فيصل فجر.

وطالبــت الجماهيــر عبــر “هاشــتاجات” عدة، 
تحــت عنــوان “فيصــل فجر ارحــل”، بمغادرة 
لمعســكر  الفرنســي،  كان  وســط  العــب 
المنتخــب، بعدمــا حملتــه مســؤولية الوضــع 
الحالي المحتقن، عقب دخوله في صراع مع 
عبدالــرزاق حمــدهللا، انتهــى بمغــادرة األخير 

للمعسكر التدريبي.
ولــم يقتصــر موقــف فيصل فجــر عند حدود 
ركلــة  بتســديد  لحمــدهللا  الســماح  رفضــه 
الجــزاء، في ودية جامبيــا األخيرة بمراكش، 
بــل تمــادى فــي رد فعله، ونشــر مقطع فيديو 
رفقة نبيل درار، يسخر فيه من رحيل هداف 

النصر السعودي.
ويستند جمهور األسود في مطالبهم بمغادرة 

الالعــب، إلــى تصرفــات ســابقة تســببت فــي 
بعض المشــاكل منها اصطدامــه مع الالعبين 
أيــوب الكعبــي وياســين بونــو، إضافــة إلــى 
داخــل  الفنــي  الجهــاز  تعليمــات  تجــاوزه 

المعسكرات بتصوير الحصص التدريبية.
وفي السياق نفســه، كشف المهاجم المغربي 
أيــوب الكعبــي، العــب فريق هيبــي الصيني، 
األول  أمــس  نشــرها  التــي  الصــورة  حقيقــة 
الســبت، والتــي أثــارت جــدال واســعا، خاصة 
أنهــا ُترجمت في ســياق الســخرية من زميله 
المســتبعد من المنتخب المغربي، عبدالرزاق 
حمــدهللا. ويظهــر الكعبــي في الصــورة، وهو 
المغربــي  المنتخــب  قائــد  رفقــة  يضحــك 
يبــدو حمــدهللا  وأمامهمــا  بنعطيــة،  المهــدي 

متجهما، خالل تدريبات أسود األطلس.
وقــال الكعبي عبر حســابه على موقع تويتر: 
“لــم يكــن للصورة أي بعــد، فقط لقطة عفوية 
فــي التدريــب... حمد هللا أخــي األكبر... هللا 

يهدي الجميع”.
أثــار جــدال كبيــرا، بعــد  وكان حمــد هللا قــد 

أن غــادر معســكر منتخــب المغــرب، ورفــض 
الكشــف عــن حقيقــة رحيلــه، فــي حيــن أكــد 
االتحــاد المغربــي فــي بيــان رســمي الحــق، 
إصابة هداف النصر الســعودي، إال أن األخير 
رد بفيديــو ظهــر خالله وهــو يجري تدريبات 

بدنية، ليؤكد أنه بحالة صحية جيدة.

شرارة المشكلة انطلقت من هذه اللحظة

وكاالت

وكاالت

أعلن االتحاد المصري لكرة القدم، أمس األحد، إجراء تعديل جديد على لوائح البطولة 
المحلية، بهدف “منع تكرار المأساة”، التي شهدها الدوري هذا الموسم.

ونقــل موقــع “مصــراوي” عن أحمد شــوبير، 
إن  قولــه  المصــري،  االتحــاد  رئيــس  نائــب 
اللجنــة التــي أعدت الئحة الموســم الجديد 
)2019 - 2020( وضعــت بنــدا جديــدا يمنــع 
مشــاركة أي نــاد مــن الــدوري المصــري فــي 

بطولتين خارجيتين.
بعنــف  اللجنــة  “تمســكت  شــوبير،  وذكــر 
أي  مشــاركة  عــدم  علــى  وأصــرت  وبشــدة 

فريق في البطولتين اإلفريقية والعربية”.
البطولتيــن  فــي  فريــق  “مشــاركة  وأضــاف 
لمــدة  الــدوري  الخارجيتيــن معنــاه توقــف 
شــهر، وإذا تعــارض هــذا األمــر فــي 3 أدوار 
ســيصل التوقــف إلــى 3 أشــهر، وبالتالــي ال 
نريــد تكــرار مأســاة هــذا الموســم مجــددا”. 
اســتعانت  اللجنــة  أن  شــوبير  وأوضــح 
وخــارج  داخــل  مــن  متخصصيــن  بخبــراء 
مصــر التخــاذ هــذا القــرار، حيــث تواصلــت 

الليغــا  رابطــة  فــي  المســؤولين  بعــض  مــع 
باالتحــاد  المســابقات  ولجنــة  اإلســبانية 
هــذا  أن  “أعتقــد  قائــال  وأردف  اإلماراتــي. 
األمــر يعتبــر بدايــة حقيقيــة لوضــع نظــام 
صــارم للمســابقة فــي المســتقبل، خاصة أن 

رابطة األندية ستعود للحياة”.
الــدوري  مســبوقة”  غيــر  “أزمــة  وضربــت 
ضغــط  بســبب  الموســم،  هــذا  المصــري، 
المباريــات وعــدم انتهــاء البطولــة بالتزامــع 
مــع تنظيــم منافســات كأس أمــم إفريقيــا، 
التــي تحتضنهــا البالد، فحدث انقســام بين 
أندية تطالب بإجــراء المباريات في وقتها، 
وأخرى تشــدد على ضــرورة تأجيلها إلى ما 

بعد نهاية “الكان”.
وقــرر االتحــاد المصــري تأجيــل المباريــات 
الــكأس  منافســات  نهايــة  بعــد  مــا  إلــى 

اإلفريقية في 19 يوليو المقبل.

تعديل ثوري بالدوري المصري



أعلــن االتحــاد الكولومبي لكــرة القدم، 
باقــي  عــن  مورييــل،  لويــس  غيــاب 
مباريــات المنتخب األول ببطولة كوبا 
أميــركا، بعدمــا تعــرض إلصابــة قويــة 

خالل مواجهة األرجنتين.
وفاز المنتخب الكولومبي على نظيره 
فــي  نظيفيــن،  بهدفيــن  األرجنتينــي، 
مباراة شــهدت إصابة لويس مورييل، 
 13 بعــد  وخروجــه  الفريــق  مهاجــم 

دقيقة فقط من انطالقها.
ميركاتــو  “توتــو  موقــع  وبحســب 
خيســورون،  رامــون  فــإن  ويــب”، 
أكــد  الكولومبــي،  االتحــاد  رئيــس 
معاناة مورييل من إصابة في الرباط 
الجانبــي للركبــة اليســرى، مؤكــدا أنه 
ســيغيب عــن باقــي منافســات كوبــا 

أميركا.
ولفت الموقع إلى أنه من  «

المتوقع أن يغيب مورييل لفترة 
تصل إلى شهرين على األقل 

بسبب اإلصابة.

تلقــى نــادي ريــال مدريــد اإلســباني أنبــاء 
ســيئة من معســكر منتخب البرازيل، الذي 
ضمــن  الثانيــة  مباراتــه  لخــوض  يســتعد 
منافســات المجموعــة األولــى، مــن بطولــة 

كوبا أميركا، أمام فنزويال.
وتعــرض المدافــع إيديــر ميليتــاو لإلصابة 
منتخــب  تدريبــات  فــي  مشــاركته  خــالل 
لــم  حيــن  فــي  الســبت،  مســاء  الســامبا، 
إلــى  حديثــا  المنتقــل  الالعــب  يســتطع 
ريــال مدريــد اإلســباني، اســتكمال الحصة 
التدريبيــة لبــالده بعد تعرضــه إلصابة في 
الفخــذ. وخضــع ميليتاو للفحــص من قبل 
الــذي  البرازيــل،  لمنتخــب  الطبــي  الجهــاز 

سيواصل متابعة حالة الالعب بدقة.

ولم يشارك ميليتاو في المباراة  «
االفتتاحية لكوبا أمريكا، التي 

فاز فيها منتخب البرازيل 3-0 
على بوليفيا، ضمن منافسات 

المجموعة األولى التي تضم 
إلى جانبهما منتخبي فنزويال، 

وبيرو.

بداية محبطة
تركــزت اهتمامــات الصحــف األرجنتينيــة حــول تعثــر منتخــب التانجــو وهزيمتــه فــي 

مستهل مشواره بكوبا أميركا على يد كولومبيا )0-2(.

وخرجــت صحيفة “أوليــه” بعنوان: “ضربة قوية 
وبدايــة ســيئة”، وذلــك بعــد الصفعة التــي تلقاها 
رفــاق ليونيــل ميســي في بدايــة المشــوار بكوبا 
أميــركا. وســلطت صحيفــة كالريــن الضوء على 
خســارة راقصي التانجــو، واألفضلية التي باتت 

لدى كولومبيا بعد االنتصار في الجولة األولى.
وجاءت صحيفة ال ناسيون بعنوان: “ظهور أول 
مخيــب لآلمال”، وذلك بعد فشــل األرجنتين في 
إظهــار أفضــل ما لديها خــالل أول مباراة لها في 

كوبا أميركا.
بينمــا حمــل غــالف صحيفــة دي ال بالتــا عنوان: 
“كمــا هــو الحــال دائًمــا: عندمــا تشــعر باإلثــارة، 

ُيحبطك المنتخب الوطني”.
منتخــب  العــب  ســواريز،  ماتيــاس  وشــدد 
األرجنتيــن، علــى أن فريقه ال يزال أمامه طريق 
طويــل بكوبــا أميــركا، بالرغم من الخســارة أمام 
دور  بمرحلــة  مبارياتــه  أولــى  فــي  كولومبيــا، 
المجموعــات. وســقط منتخــب التانجو، في فخ 
الهزيمة بنتيجة )0-2(، في مباراة شــهدت غياب 

االنسجام وتفوق الجانب الكولومبي.
 ”TyC“ لقنــاة  تصريحــات  فــي  ســواريز  وقــال 
والمــدرب،  بالفريــق  نثــق  “نحــن  األرجنتينيــة: 
ال يــزال أمامنــا طريــق طويــل وعليــك أن ترفــع 

رأسك”.

وكاالت

وكاالت

وكاالت

وكاالت

وكاالت

 كولومبيا تخسر
مورييل

 إصابة 
ميليتاو

مينــو  أن  إيطالــي،  صحافــي  تقريــر  كشــف 
ســيحول  البــارز،  الالعبيــن  وكيــل  رايــوال، 
وجهــة الهولنــدي ماتيــاس دي ليخــت مدافع 
أياكس، والفرنســي بول بوجبا، العب وســط 
مانشستر يونايتد، خالل الميركاتو الصيفي.

ووفًقــا لصحيفــة “توتــو ميركاتــو” اإليطالية، 
فــي  رايــوال يخطــط لضربــة مزدوجــة  فــإن 
إلــى  وبوجبــا،  ليخــت  دي  بنقــل  الميركاتــو 

يوفنتوس قبل الموسم المقبل.
الصفقتيــن  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
لإليطالــي  المحتمــل  القــدوم  مــع  يتزامنــان 

مارويسيو ساري، لقيادة السيدة العجوز.
وكانت العديد من التقارير مؤخًرا، أكدت أن 
دي ليخت ينهي التفاصيل األخيرة، من أجل 
االنتقــال إلى صفــوف باريس ســان جيرمان 

الذي قدم له راتًبا يبلغ 15 مليون يورو.
أمــا بوجبا، فســبق أن ذكرت تقارير إســبانية 
أنــه ال يريــد ســوى االنتقال إلى ريــال مدريد 
خــالل الموســم المقبــل، للعمــل تحــت قيــادة 

مواطنه زين الدين زيدان.

ألمح بول بوجبا العب وسط مانشستر يونايتد إلى إمكانية مغادرة النادي المنافس في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم وأبلغ 
صحافيين في طوكيو بأن الوقت الحالي ”ربما يكون مناسبا لخوض تحديات جديدة في مكان آخر“.

بــأن  بريطانيــة  اعــالم  وســائل  وتكهنــت 
ريــال  إلــى  ينتقــل  قــد  الفرنســي  الالعــب 
مدريــد للعمل تحت قيادة مواطنه المدرب 
زين الدين زيدان أو قد يعود لناديه السابق 

يوفنتوس.
ولــم يظهــر بوجبــا بشــكل مميــز وثابت في 

فترته مع يونايتد.
وقــال بوجبــا )26 عامــا( خالل مناســبة في 
طوكيــو ”هناك الكثيــر من األقاويل والكثير 

من التفكير أيضا.
وقمــت  مانشســتر  فــي  أعــوام   3 ”قضيــت 
بعمــل رائــع. عشــت لحظــات جيــدة وأخرى 
ســيئة مثل أي شــخص وكما يحدث في أي 

مكان آخر“.
وأضاف ”بعد هذا الموســم وبعد كل شــيء 
حــدث خاللــه وهو أفضل موســم لي.. أفكر 
فــي أن الوقــت قــد يكــون مناســبا لخــوض 

تحد جديد في مكان آخر“.
وانتقــل بوجبــا إلى يونايتد مــن يوفنتوس 

اســترليني  جنيــه  مليــون   89.3 مقابــل 
)112.43 مليون دوالر( في أغسطس 2016 
فــي صفقة قياســية عالمية آنذاك وشــهدت 
فترتــه رحيــل جوزيــه مورينيو واســتبداله 

بالمدرب الحالي أولي جونار سولشار.

ورغــم عــدم ثبــات مســتواه ســجل الالعب 
 92 فــي  هدفــا   24 العالــم  بــكأس  الفائــز 
مباراة مع يونايتد واختير ضمن التشكيلة 
المثاليــة بالــدوري اإلنجليــزي في الموســم 

الماضي.

مينو رايوال

بول بوجبا

ضربة مزدوجة

بوجبا يلمح للرحيل

بقرار من المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي )كاس(، عاد المنتخب المغربي للمشاركة في بطوالت كأس األمم اإلفريقية من 
خالل النسخة الماضية التي استضافتها الجابون في 2017.

ويتطلــع منتخــب أســود األطلس إلــى الفوز 
بــكأس األمــم اإلفريقيــة 2019 فــي مصــر، 
األســابيع  خــالل  البطولــة  يخــوض  حيــث 
القليلة المقبلة، بعد معاناة حقيقية واجهتها 
األنديــة المغربيــة فــي البطــوالت اإلفريقية 

خالل الموسم المنقضي.
بطولــة  المغربــي  بــركان  نهضــة  وخســر 
الكونفدراليــة أمــام الزمالــك المصــري، فيما 
فاز الترجي التونسي على الوداد البيضاوي 
المغربــي، فــي نهائــي دوري األبطــال، لكــن 
األحداث التي شــهدتها مباراة إياب النهائي 
أثــارت الجــدل حــول مصيــر اللقــب القاري، 
بعــد قــرار االتحــاد اإلفريقــي )كاف(، بإعادة 

المباراة.
وعلــى وقــع ذلــك، أصبــح الفــوز بــكأس أمم 

تأخــر  بعدمــا  جماهيريــا،  مطلبــا  إفريقيــا 
التتويــج الثانــي للمغرب ألكثــر من 4 عقود، 
وبالتحديــد منــذ تحقيــق اللقــب األول فــي 

1976 بإثيوبيا.
وكان الــكاف قــرر قبــل أكثــر مــن 4 أعــوام 
حرمــان المنتخــب المغربــي مــن المشــاركة 
فــي نســختين متتاليتيــن بعد اعتــذار بالده 
التــي   ،2015 نســخة  اســتضافة  عــدم  عــن 
نقلــت قبل بدايتها بفتــرة قصيرة إلى غينيا 

االستوائية.
رفضــوا  المغــرب  فــي  المســؤولون  وكان 
اســتضافة البطولــة خوفــا مــن انتقــال وباء 
أو  الزائريــن  عبــر  بالدهــم  إلــى  اإليبــوال 
المشــجعين القادميــن مــن أنحــاء مختلفــة 
مــن  القادميــن  خاصــة  اإلفريقيــة،  بالقــارة 

مناطق تفشى فيها الوباء.
لكــن بعــد تفنيد قــرار “كاف” منحــت “كاس” 
إلــى  العــودة  فــي  الحــق  األطلــس  أســود 
مــن  بدايــة  اإلفريقيــة  بالبطولــة  المشــاركة 
نسخة 2017 بعدما غاب الفريق عن نسخة 

.2015
وودع منتخــب المغــرب النســخة الماضيــة 
ليكمــل  الثمانيــة،  دور  مــن  البطولــة،  مــن 
سلسلة الخروج المبكر والمهين، بعدما غادر 
المســابقة القاريــة مــن الــدور األول أعــوام 

2006 و2008 و2012 و2013.
وكان الفريــق قــد فشــل فــي بلــوغ نهائيــات 
2010 بأنجــوال، كما غــاب عن نهائيات كأس 

العالم أعوام 2006، و2010، و2014.
وبعد الغياب الطويل عن نهائيات البطوالت 

“أســود  شــمس  بــأن  اعتقــاد  ســاد  الكبــرى، 
األطلــس” قــد غابــت، لكــن وصــول الفريــق 
لــكأس العالــم 2018، وعروضــه القويــة في 
البطولة أمام إســبانيا والبرتغال، وخســارته 
بصعوبة بالغة أمام إيران، أكدت أن األسود 
ما زالت قادرة على افتراس منافسيها على 
الفريــق  تحلــي  بشــرط  اإلفريقيــة  الســاحة 

بمزيد من التركيز واإلصرار.
ســوى  المغــرب  منتخــب  أمــام  يعــد  ولــم 
القــارة  فــي  المفقــودة  هيبتــه  اســتعادة 
السمراء لتحقيق اللقب الثاني له في تاريخ 

مشاركاته بكأس األمم اإلفريقية.
ولــدى المغــرب تاريخ إفريقــي حافل، حيث 
يشــارك في نهائيات البطولة للمرة 17، لكنه 
لــم ينجح فــي إحراز اللقــب إال مرة واحدة، 
حصــل  وحينهــا   ،1976 عــام  إثيوبيــا  فــي 
األســود على اللقــب، بأكبر عدد مــن النقاط، 
بعدمــا أقيمت المنافســات بنظــام دوري من 

دور واحد.
وخــالل 23 بطولــة تالية علــى مدار 4 عقود 
مــن الزمــان، فشــل المنتخــب المغربــي فــي 
نهائيــات  إلــى  باللقــب رغــم وصولــه  الفــوز 

كأس العالــم أكثــر من مــرة، بينم كان أفضل 
إنجــاز له هــو الوصول للمبــاراة النهائية في 

بطولة إفريقيا لعام 2004 بتونس.
وفي باقي البطوالت اإلفريقية التي شــارك 
الخــروج  كان  المغربــي،  المنتخــب  فيهــا 
مــن الــدور األول هــو نصيــب الفريــق فــي 9 
ودع  بينمــا   ،2013 العــام  آخرهــا  بطــوالت 
نســختي  فــي  الثمانيــة  دور  مــن  البطولــة 
النهائــي  قبــل  مــن  وخــرج  و2017،   ،1998

أعوام 1980، و1986، و1988.
الفرنســي،  الفنــي  المديــر  أمــام  وســيكون 
هيرفــي رينــارد، الخبير بأجواء المنافســات 
يقــود  مــدرب  يعــد أول  اإلفريقيــة، والــذي 
فــي  اإلفريقــي،  للقــب  مختلفيــن  فريقيــن 
نسختي 2012، و2015، مع منتخبي زامبيا، 
وكوت ديفوار على الترتيب، مهمة استعادة 
بريق األسود في نسخة 2019، بعدما أخفق 
في محاولته األولى قبل عامين بالجابون.

وكاالت

حلم أسود األطلس

منتخب المغرب

وكاالت

وكاالت

تواصلــت المفاوضات بين بوروســيا دورتموند، وغريمه بايرن ميونخ 
بشأن انتقال المدافع األلماني ماتس هوميلز وعودته لملعب سيجنال 

إيدونا بارك هذا الصيف.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت 
بيلــد”، فــإنَّ دورتمونــد تقــدم بعرض 
يبلــغ 20 مليــون يــورو، إلــى جانــب 
حوافــز إضافيــة، مــن أجل اســتعادة 
العــرض  وقوبــل  الســابق،  العبــه 

بالموافقة.
وأكــدت الصحيفــة أن إدارة النــادي 
البافــاري أبلغــت المــدرب الكرواتــي 
المقــدم  بالعــرض  كوفاتــش  نيكــو 
لهوميلز، وأبدى المدير الفني للبايرن 
موافقتــه بشــكل مبدئي علــى رحيل 

الالعب.

ويتفــاوض دورتمونــد، مــع صاحــب 
الــذي  الراتــب،  حــول  عاًمــا،  الـــ30 
الصفقــة،  إتمــام  حــال  ســيتقاضاه 
حيــث يتحتم على الالعب تخفيض 
راتبــه مــن 12 إلــى 10 مليــون يــورو 
ألســود  العــودة  أجــل  مــن  ســنوًيا، 

الفيستيفال.
وانضم هوميلــز إلى دورتموند العام 
ميونــخ،  بايــرن  مــن  قادمــا   ،2008
ليســتمر بقميص أســود الفيســتيفال 
حتــى 2016، قبــل العــودة من جديد 

إلى النادي البافاري.

يتطلــع النجــم السويســري روجــر فيــدرر لكتابــة تاريــخ شــخصي هذا 
األســبوع، عندمــا يشــارك ببطولة هالــي فئة 500 نقطــة على المالعب 

العشبية، تلك البطولة التي توج بلقبها 9 مرات من قبل.

بلقــب  الفــوز  عــن  فيــدرر  ويبحــث 
البطولــة 10 مــرات للمــرة األولــى فــي 
مســيرته؛ حيــث يملــك فــي رصيده 9 
ألقــاب في كل من هالــي وبازل، وكان 
النجــم السويســري علــى مقربــة مــن 
الفــوز بلقبــه العاشــر فــي هالــي العــام 
الماضي، إال أنه خسر المباراة النهائية 
تشــوريتش،  بورنــا  الكرواتــي  أمــام 
محترفــي  رابطــة  موقــع  بحســب 

التنس.
وحقــق النجــم السويســري البالــغ مــن 
العمــر 37 عاًمــا، 63 انتصــار وتعــرض 
لـــ7 هزائــم طوال مســيرته فــي هالي، 
وآخــر مــرة فشــل فيهــا فــي الوصــول 
إلــى نصــف نهائــي البطولــة علــى أقل 

تقدير كان في العام 2001.
ويســتعد فيــدرر للمشــاركة فــي هالي 

للمــرة الـــ15 منذ ذلك الحين، وبشــكل 
عــام شــارك فــي البطولــة 16 مــرة من 
قبــل، وفــي كل مــرة يصــل إلــى ربــع 

النهائي على األقل.
ومــن الالعبيــن الســبعة الذيــن خســر 
 6 هنــاك  هالــي،  فــي  فيــدرر  أمامهــم 
بيــن  الدخــول  مــن  تمكنــوا  العبيــن 
المصنفين الخمسة األوائل عالمًيا في 

مسيرتهم االحترافية.
وبشــكل عام، يملك فيدرر أعلى نسبة 
العشــبية  المالعــب  علــى  انتصــارات 
 87.1 بنســبة  الحديــث،  العصــر  فــي 
%، محقًقــا علــى تلــك األرضيــة 176 
انتصــار وتعــرض لـــ26 هزيمــة، وتوج 
بـــ18 لقًبــا، أكثــر بـــ8 ألقــاب مــن بيــت 
ســامبراس، ثانــي أكثــر الالعبين فوًزا 

بالبطوالت على المالعب العشبية.

تضحية هوميلز

فيدرر يتطلع لرقم قياسي
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وصــف نواب وشــوريون إطالق خدمة اإلســعاف الوطني 
بتوجيهات من ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، بأنهــا الخطــوة األكثــر ريــادة 
علــى مســتوى المنطقــة وتكــرس مفهــوم الدولــة الحديثة 
الهادفــة لالرتقــاء بجــودة خدمــات اإلســعاف للمواطنيــن 
والمقيميــن، مؤكدين أنها ســتحدث تكامــال بين القطاعين 
الحكومــي والخــاص في الصحــة العامة، وربطهــا بالدفاع 
المدنــي والطــوارئ. وأكــدت عضــو مجلس الشــورى أمينة 
ســر جمعية المستشــفيات الخاصة ابتســام الــدالل، أهمية 
إطــالق خدمــة اإلســعاف الوطني وما ترســخه من مفهوم 
تكامــل الخدمــات الصحيــة بيــن المستشــفيات الحكومية 
أهميــة  تــرى  إنهــا  وقالــت  الخــاص،  الصحــي  والقطــاع 
التنســيق في هذا القطاع المهم وأثره على جودة الخدمة 
ومــا يمكــن أن تســهم به في إنقــاذ األرواح. كما نوهت إلى 
قرب إطالق برنامج الضمان الصحي، الذي ســيكون حتما 
مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بخدمة اإلســعاف الوطنــي ومكمال 

ألهدافه، وقالت: نؤيد تدشــين الخدمة ونشــيد بها. وقال 
عضــو مجلــس النواب إبراهيــم النفيعــي إن إطالق خدمة 
اإلســعاف الوطني يكرس مفهوم الدولــة الحديثة الهادفة 
لالرتقاء بجودة خدمات اإلســعاف للمواطنين، والمقيمين 
على حد سواء، بما يتماشى مع التحديات الطبية الراهنة، 

وطبيعة متغيراتها، وأسس وجودها.
وبين أن االهتمام الحكومي في ســبيل االرتقاء بمســتوى 
خدمات اإلســعاف، والتنسيق المستمر مع أقسام الطوارئ 
البشــرية  الكــوادر  وتوفيــر  الحكوميــة،  بالمستشــفيات 
الالزمــة، يقــدم الرؤيــة الوافــرة ألن تكــون البحريــن فــي 
طليعــة الــدول المتقدمــة فــي المنطقــة بخدمة اإلســعاف، 
وبعــدد 13 مركــز. وقــال النائب علي زايد إنهــا بادرة طيبة 
تلبــي حاجــة المواطنيــن الملحــة لوجــود إســعاف وطنــي 
بمراكــز متعددة تغطي جميع المناطق، خصوصا مع تطور 

الحياة ونمو التعداد السكاني للمملكة.
وأوضــح أن المبــادرة ربمــا تكــون غيــر مســبوقة فــي دول 
المنطقــة، مؤكدا أن ســمو ولي العهد له نظرة استشــرافية 
مستقبلية استطاعت أن تنقل البحرين إلى مصاف الدول 

المتقدمــة والمتطــورة. وأوضــح النائب عيســى الكوهجي 
أن المشــروع يمثــل خطــوة كبيــرة نحــو تطــور المنظومــة 
الصحيــة فــي المملكــة، وتوحيد خدمة إنقاذ أرواح البشــر 
علــى  قــادرة  وبســواعد  محكمــة،  أمنيــة  ضمانــات  وفــق 

تحقيق أعلى معايير المهنية في هذا المجال.
ولفت إلى أنه نادى بالمشــروع منذ قرابة العشــر ســنوات، 
وقال إن توجيهات ســمو ولي العهد مثلت تجســيدا لواقع 
الطــوارئ  قطــاع  خصوصــا  الصحيــة  المنظومــة  تطويــر 
بربطــه بالدفــاع المدنــي. وأوضح النائب أحمد الســلوم أن 
تنفيــذ اإلســعاف الوطني وإيــكال إدارته لــوزارة الداخلية 

إلــى  ووصولــه  القصــوى  الجهوزيــة  رفــع  فــي  ستســاهم 
المرضــى بأســرع وقــت ممكن عــن طريق مراكز اإلســعاف 
المنتشــرة علــى مناطــق المملكــة وأقســام الطــوارئ فــي 
مستشفيات السلمانية والعسكري والملك حمد الجامعي.

وقــال النائب محمد السيســي: الشــك أن تدشــين الخدمة 
يعــد نقلــة نوعيــة فــي خدمة اإلســعاف، واالرتقــاء باألداء 
وتوحيــد الجهــود فــي مركز عمليــات واحد بــدال من تعدد 
الخدمــة،  تقــدم  التــي  والمستشــفيات  اإلســعاف  مراكــز 
واستكماال للتطور والتقدم والتحديث الذي نراه عيانا من 
الحكومــة. وتوقــع أن تشــهد الخدمة الوطنية توســعة في 

المهــام وضم خبرات متنوعة وتنســيقا أكبــر مع الوزارات؛ 
مــن أجــل أن يكــون المركز هو مركز اإلنقــاذ والطوارئ في 

البحرين لكل حاالت الطوارئ والكوارث.
وقال عضو مجلس الشورى علي العرادي إن إطالق خدمة 
اإلســعاف الوطنــي يمثــل نقلة نوعية لرفع مســتوى جودة 

خدمة اإلسعاف للمواطنين والمقيمين في البحرين.
كمــا أكــد ثقتــه باالســتعداد والجهوزيــة العالية لــدى وزارة 
الداخلية وقدرتها على تقديم خدمات اإلســعاف بمستوى 
متقــدم، وجــودة رفيعــة، بما يســهم في إبــراز التقدم الذي 

بلغته البحرين في المجال الطبي.

المنامة - بنا المنامة - بنا

ولــي  بديــوان  اإلعــالم  شــؤون  مستشــار  أكــد 
النائــب  برنامــج  أن  الحمــادي  عيســى  العهــد 
األول لتنميــة الكــوادر الوطنيــة يجســد رؤيــة 
ســمو ولي العهد بأهمية االستثمار في الشباب 
وعلــى  المجــاالت  مختلــف  فــي  وتمكينهــم 
جميع المســتويات، وعلى الــدور الذي يقوم به 
البرنامــج فــي مواصلــة تعزيز مهــارات الكوادر 
الشابة وصقلها بما يسهم في تحقيق األهداف 

المنشودة منه.
مــع  النقاشــية  الجلســة  فــي  الحمــادي  وأشــار 
منتســبي الدفعــة الرابعــة مــن برنامــج النائــب 
األول لتنميــة الكــوادر الوطنية ضمن اللقاءات 
الدورية التي ينظمها البرنامج مع المســؤولين، 
أن  تدشــينه  منــذ  اســتطاع  البرنامــج  أن  إلــى 
الكفــاءات  اســتقطاب  فــي  أهميتــه  يبرهــن 
الوطنية بما يســهم في تنمية قدراتها القيادية 
واإلداريــة، منوهــا بمــا حققــه البرنامــج أيضــا 
مــن نتائــج إيجابية علــى صعيد تطويــر العمل 
الحكومــي وتحســين جودتــه وأدائــه وتعزيــز 

تنافسيته.
وقــال إن برنامــج النائــب األول لتنمية الكوادر 
الوطنية هو برنامج مميز وفريد من نوعه مما 
أتــاح الفرصــة أمام تلــك الكــوادر ليكونوا جزء 
مــن منظومة اتخاذ القرار في العمل الحكومي 
وأســهم فــي تطويــر خبراتهــم العمليــة. وتابــع 
بقوله إن الملتحقين في البرنامج هم جزء من 
فريق البحرين، وعليهم أن يستثمروا قدراتهم 
وما اكتسبوه من خبرات عملية ليواصلوا على 
ذات الجهد بما يسهم في بناء الوطن وتقدمه.

الممارســات  أفضــل  الحمــادي  واســتعرض 
اإلعــالم  دور  وأكــد  وعناصرهــا،  اإلعالميــة 
كشريك إستراتيجي في صناعة القرار وتنفيذ 
تنفيــذ  فــي  ويســاعد  الحكوميــة  المشــاريع 
برنامــج عملهــا بالطريقــة المثلــى والصحيحــة 
دور  لإلعــالم  أن  مؤكــدا  نجاحهــا،  ويضمــن 
كبيــر في تشــكيل الوعي والثقافــة المجتمعية 
اإليجابية، وتطرق إلى أهمية توظيف مختلف 
التقنيــة والتكنولوجيــة واالســتفادة  الوســائل 

منها في إعداد وتطوير العمل اإلعالمي.

المعلومــات  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  أشــاد 
والحكومــة اإللكترونيــة محمــد القائــد بنتائــج 
تــم  الــذي   2019 العالمــي  االســتثمار  تقريــر 
تدشــينه أمــس األول مــن قبل مجلــس التنمية 

االقتصادية.
وأكــد القائد في تصريح لوكالــة أنباء البحرين 
المعلومــات  هيئــة  توليــه  الــذي  الــدور  )بنــا( 
عاهــل  قيــادة  بدعــم  اإللكترونيــة  والحكومــة 
البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، وتوجيهــات وزيــر الداخلية الفريق 
خليفــة،  آل  عبــدهللا  بــن  راشــد  الشــيخ  أول 
لتطويــر الخدمات الحكوميــة وتعزيز فاعليتها 
بغيــة تســريع وتيــرة اإلنجــاز والمســاهمة فــي 

تحفيز وجذب فرص االستثمار بالمملكة.
العاميــن  فــي  لعبــت  الهيئــة  أن  إلــى  وأشــار 
المنصرميــن دوًرا محورًيــا في تنفيذ مجموعة 
من المبادرات الداعمة بشــكل مباشــر لخدمات 
المســتثمرين بالتعاون مع الجهــات الحكومية، 
أبرزها نظام “سجالت” و “بنايات” و “تصاريح” 

و “نظــام الفحــص الطبــي للعمالــة الوافــدة”، و 
“قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية”.

وأضــاف القائــد أن “الهيئــة لم تغفــل عن أهمية 
وجــود بيئــة تشــريعية مســاندة ومتناغمــة مع 
التطــورات، إذ عملــت علــى إصــدار مجموعــة 
تأكيــًدا  للمســتثمرين،  الداعمــة  القوانيــن  مــن 
لحرص الهيئة على مواكبة رؤية الحكومة عبر 
مواصلــة تعزيــز مقومــات البيئــة الداعمة للنمو 

االقتصادي”.

وقــال “مــن أبرز األنظمــة المطــورة التي تخدم 
نظــام  مباشــر،  بشــكل  االســتثماري  القطــاع 
)ســجالت( اإللكترونــي الــذي أطلــق فــي 2016 
والتجــارة  الصناعــة  وزارة  مــع  بالتنســيق 
والســياحة، واســتمراًرا لعمليــة التطويــر، جــار 
العمــل على إطالق النســخة الثانيــة من النظام 
)ســجالت 2( بالتعاون مع القطاع الخاص على 
أن تستكمل مراحله في أكتوبر العام الجاري”.

وأشــار القائــد إلى أنه في العــام الماضي أطلق 
المرحلــة األولى من مشــروع “بنايــات” إلصدار 
رخــص البنــاء الجديــد. وأضــاف “فــي فبرايــر 
2017 جرى تدشين المرحلة الثانية من النظام 
مشــاريع  طلبــات  إلدارة  )تصاريــح(  المركــزي 

وأعمال البنية التحتية في البحرين”.
وأوضــح أن مــن ضمــن المشــاريع اإللكترونيــة 
المهمة التي ســاهمت في نمو مؤشر االستثمار 
الوافــدة”.  للعمالــة  الطبــي  الفحــص  “نظــام 
الجغرافيــة  المعلومــات  قاعــدة  وأنشــئت 
الوطنيــة تقــدم خدماتهــا ألكثــر مــن 40 جهــة 

حكومية وخاصة.

الحمادي: برنامج النائب األول يجسد رؤية سمو ولي العهد القائد يشــيد بنتائــج تقريــر االســتثمار العالمي 2019

االستثمار في الشباب وتمكينهم على جميع المستويات تنفيذ مجموعة من المبادرات الداعمة لخدمات المستثمرين
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إبتسام الدالل محمد السيسيعيسى الكوهجيعلي زايدإبراهيم النفيعيعلي العرادي أحمد السلوم

تدشين الخط الكهربائي الرابع بين السيف ومدينة سلمان
ـــج ـــن والخلي ـــن البحري ـــاء بي ـــادل الكهرب ـــادة تب ـــم: زي ـــن إبراهي ـــواف ب ن

قــام الرئيــس التنفيــذي لهيئة الكهرباء والماء الشــيخ نواف بــن إبراهيم آل خليفة 
بتدشــين خط الكهرباء الحيوي الذي يربط بين محطتي ضاحية الســيف ومدينة 

األمير سلمان جهد 220 كيلوفولت وبطول 12 كيلومتًرا.

 وصــرح الشــيخ نواف بــن إبراهيم آل خليفة 
 220 جهــد  الحيــوي  الكهربائــي  الخــط  بــان 
كيلوفولــت يعتبــر المغــذي الرئيســي لمدينــة 
األميــر ســلمان لمــا لذلــك مــن أهميــة لزيــادة 
االعتماديــة وأمــان الشــبكة الكهربائية، حيث 
المحافظــة  تزويــد  فــي  المشــروع  يســاهم 
الشــمالية بشــكل عــام ومدينة األمير ســلمان 
المتعلقــة  المشــاريع  وكذلــك  خــاص  بشــكل 
المطلوبــة  بالطاقــة  الخاصيــن  بالمطوريــن 

وباعتمادية عالية. 
 وقــال إن الخــط الكهربائــي أتى ضمن حزمة 
مشــاريع أخــرى لربــط 15 محطــة جهــد 220 

كيلوفولــت وثمــان وأربعين محطــة جهد 66 
كيلوفولــت لتطوير شــبكة نقل الكهرباء جهد 
بكابــالت  كيلوفولــت  و66  كيلوفولــت   220
الجهــد العالــي والتــي بلغــت ميزانيتهــا نحــو 

473 مليون دينار.
 وقــال الرئيــس التنفيــذي للكهربــاء والمــاء: 
إن المشــروع يأتــي ضمــن الخطــة الرئيســية 
التــي وضعتها هيئة الكهربــاء والماء لتطوير 
وتوســعة شــبكات نقــل الكهرباء فــي مملكتنا 
الحبيبــة علــى ضــوء توجيهــات واهتمامــات 
رأســها عاهــل  الرشــيدة وعلــى  القيــادة  مــن 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 

آل خليفــة وحكومته الرشــيدة بقيادة رئيس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان ال خليفــة وبدعــم ومســاندة مــن 

ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب األول 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 

الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء أثناء تدشين خط الكهرباء الحيوي

المنامة - هيئة شؤون الكهرباء والماء

المنامة - وزارة الخارجية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين 
بهــا حركــة  قامــت  التــي  التفجيــرات 
الشــباب الصوماليــة اإلرهابية في كل 
الفيدراليــة  مــن جمهوريــة الصومــال 
عــن  وأســفرت  كينيــا،  وجمهوريــة 
مقتــل عــدد مــن األشــخاص وإصابــة 
التعــازي  بالــغ  عــن  معربــة  آخريــن، 
وذوي  ألســر  المواســاة  وصــادق 
الضحايــا وتمنياتهــا بالشــفاء العاجــل 
لجميــع المصابين جــراء هذه األعمال 

اإلجرامية اآلثمة.

 وأكــدت وزارة الخارجيــة فــي بيــان 
مــع  البحريــن  مملكــة  تضامــن  أمــس 
الفيدراليــة  الصومــال  جمهوريــة 
جهودهــم  فــي  كينيــا  وجمهوريــة 
واالســتقرار  األمــن  لحفــظ  الراميــة 
علــى أراضيهما، مشــددة علــى موقف 
لإلرهــاب  الرافــض  البحريــن  مملكــة 
بــكل صــوره وأشــكاله، والداعــي إلــى 
ضــرورة تكاتف كافــة الجهود الدولية 
بمــا يكفــل القضــاء علــى تلــك اآلفــة 

الخطيرة ومسبباتها.

“الخارجية” تدين التفجيرات 
اإلرهابية بالصومال وكينيا

من الجلسة النقاشية مع منتسبي الدفعة الرابعة برنامج النائب األول لتنمية الكوادر الوطنية

المنامة - بنا

نــواب وشــوريون: ســتحدث تكامال بيــن القطاعيــن الحكومي والخــاص في الصحــة العامة

“اإلسعاف الوطني” تمثل الخطوة األكثر ريادة على مستوى المنطقة

القضيبية - مجلس النواب

كشــف النائب خالد بوعنق لـ “البالد” عن أن رئيس مجلس النواب النائب 
فوزيــة زينــل ستســتقبل جمعيــة الصياديــن المحترفيــن؛ لالســتماع إلــى 

وجهة نظرهم ومطالبهم بشأن قرار منع صيد الروبيان بالكراف.

جاء ذلك خــالل اجتماع بوعنق مع 
رئيــس وأعضــاء جمعيــة الصيادين 
المحترفيــن، إذ تــم تبــادل الحديث 
عــن األعمــال التشــريعية والرقابيــة 
النــواب  مجلــس  بهــا  يقــوم  التــي 
والمواطنيــن  الوطــن  خدمــة  فــي 
بالصياديــن  يتعلــق  مــا  خصوصــا 

المحترفين.
كمــا اســتمع عضــو مجلــس النــواب 
إلــى مالحظــات وآراء الجمعية عما 
بــه مجلــس خــالل ممارســة  يقــوم 

أدواره التشريعية والرقابية.
وأكــد النائــب أنــه البــد مــن جانــب 
التواصــل  تعزيــز  فــي  المســاهمة 

المجتمعي مــع المواطنين بمختلف 
العمريــة،  ومراحلهــم  شــرائحهم 
بيــن  المشــتركة  العالقــة  وتنميــة 
جهــة،  مــن  التشــريعي  الجانبيــن 
والجانب الشعبي واألهلي من جهة 
أخــرى؛ للقيــام بمهامهــم وواجباتهم 
كفــاءة؛  وأكثــر  أفضــل  بطريقــة 
تحقيقــا لمبدأ الشــراكة المجتمعية، 
السياســية  المشــاركة  وتعزيــز 
وقيــاس اتجاهات الرأي العام تجاه 
أبــرز الموضوعــات والقضايــا، فضال 
النيابيــة  بالمســيرة  التعريــف  عــن 
والمنجــزات التي دشــنها المشــروع 

اإلصالحي لجاللة الملك.

نــددت هيئــة المكتــب فــي البرلمــان العربــي 
بالهجمــات اإلرهابيــة المتكــررة على ناقالت 
العربــي وخليــج  الخليــج  ميــاه  فــي  النفــط 
عمــان، فــي خطــوة تشــكل تصعيــًدا خطيــًرا 
لزعزعــة  الهادفــة  اإلرهابيــة  للممارســات 
االستقرار في المنطقة على جميع األصعدة، 
وإحداث توتر إقليمي يلقي بظالله الســلبية 

على العالم أجمع.
وفــي اجتماعهــا الــذي عقــد أمــس، بحضــور 
نائــب رئيــس البرلمــان العربــي النائــب عادل 
مــا  المكتــب  هيئــة  اســتنكرت  العســومي، 
تعــرض لــه مطار أبها الدولي بالســعودية من 
هجوم غاشــٍم مــن قبل المليشــيات الحوثية 
مــن  عــدد  إصابــة  عــن  وأســفر  اإلرهابيــة، 
المدنييــن، داعيــة إلــى ضــرورة إيجــاد وقفة 
صارمــة لوضــع حــٍد للــدور التخريبــي التــي 

تقوم به تلك الجماعة المتطرفة.
وأكــد العســومي موقف البحريــن المتضامن 
والثابــت مــع الســعودية إزاء مــا تعرضت له 

ناقــالت النفــط مــن تعــِد فــي وقــت ســابق، 
معلًنا عن شــجبه لما تعرض له مطار أبها من 

استهداف وتعد سافر.
المجتمــع  يقــوم  أن  ضــرورة  علــى  وشــدد 
لجميــع  التصــدي  فــي  بــدوره  الدولــي 
وإيقــاف  اإلرهابيــة  والحــركات  التنظيمــات 
تعدياتهــا التــي تهــدد الســلم األهلــي، وتمثل 
ضرًبــا للمســاعي الدولية في احترام ســيادة 
اإلنســان،  مبــادئ حقــوق  وترســيخ  الــدول، 

كمــا أنها تتنافي مع جميع الشــرائع واألديان 
السماوية.

اجتماعهــا  فــي  المكتــب  هيئــة  وبحثــت 
مشــروع قرار البرلمان العربي بشأن الهجوم 
بالمملكــة  مدنيــة  منشــآت  علــى  اإلرهابــي 
العربيــة الســعودية، وســفن تجاريــة بالميــاه 
اإلقليميــة لدولة اإلمــارات العربية المتحدة، 
إضافــة إلــى بحــث تطــورات األوضــاع فــي 
جمهورية الســودان والجمهوريــة الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية.
كمــا ناقــش المكتــب فــي اجتماعــه مشــروع 
مســتجدات  بشــأن  العربــي  البرلمــان  قــرار 
الوضــع فــي الجمهوريــة اليمنيــة، إلى جانب 
بحــث عدد مــن الموضوعات اإلســتراتيجية 
المرتبطــة  القوانيــن  ومشــاريع  المهمــة، 
العربــي،  العالــم  فــي  األميــة  بمكافحــة 
والتشــجيع على القــراءة في الوطن العربي، 
وكذلــك بحــث مشــروع قانــون استرشــادي 
للتعــاون العربي في مجــال الفضاء واألقمار 
الصناعية، إذ تمت إحالتها للجان المختصة.

خالد بوعنق

عادل العسومي

زينل ستلتقي المتضررين من الصيد بـ “الكراف” العسومي: التعديات اإلرهابية تتطلب تحركا دوليا حازما
محرر الشؤون المحلية

بوعنق يعقد 
اجتماعا مع 
“الصيادين 

المحترفين”

محمد القائد



multaqa
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إعداد: هبة محسن

أعلــن البنك األهلي المتحــد مؤخرًا عن فوز 
السيدة البحرينية أسماء عيسى علي البزاز 
)متقاعــدة(، بجائزة برنامــج حصادي، حيث 
فازت بالجائزة األســبوعية وقيمتها 25 ألف 

دوالر .
وبهذه المناسبة، صرحت أسماء قائلة: “رغم 
أني حديثة االشــتراك في برنامج حصادي، 
إال أنتــي توقعــت أن يحالفنــي الحظ بالفوز 
بإحــدى الجوائــز؛ ألن حصــادي يقــدم عــددا 
كبيــرا مــن الجوائز الشــهرية واألســبوعية”. 
وأضافــت: “أنا عميلــة للبنك األهلي المتحد، 
واقتنين شــهادات حصادي منذ شــهر أبريل 
2019 فــي فــرع مدينــة عيســى، وكنت منذ 
وقــد  بالفــوز  مستبشــرة  األولــى  اللحظــة 

تحققت رغبتي ولله الحمد”. 
وأردفــت بالقــول: “شــعرت بســعادة كبيــرة 
بالفــوز  إلبالغــي  بــي  االتصــال  تــم  عندمــا 
ألــف دوالر،   25 البالغــة  الشــهرية  بالجائــزة 
كمــا أن كل العائلــة شــعرت بســعادة كبيــرة 
عمــا  أســماء  وبســؤال  المناســبة”.  بهــذه 
ســتفعله بقيمــة الجائزة، قالــت: “لقد جاءت 
الجائــزة فــي الوقــت المناســب، لــدي ابنتان 
جامعيتان، وأعتزم اســتغالل قيمة الجائزة 
في توفير المصروفات الالزمة لدراستهن”.

ضمن مســاعيها لتقديم أفضل الخدمات لعمالءها وبالتزامن مع موســم العطل واإلجازة الصيفية تقدم شــركة تســهيالت 
البحرين – شــركة التمويل الرائدة في مملكة البحرين – مختلف الخدمات المالية للمواطنين والمقيمين عبر حلول تمويل 

ميسرة ومتكاملة وفقًا لشعارها تمويل سريع وميسر.

وتتضمــن الخدمــات الماليــة المقدمــة: 
شــراء  تمويــل  الشــخصي،  التمويــل 
والمســتعملة،  الجديــدة  الســيارات 
بطاقات االئتمان باإلضافة إلى خدمات 

التأمين المتنوعة.
من جانبه صرح مدير فرع مدينة حمد 
– مجمع الريف – وحيد يوســف أنه مع 
اقتــراب العطلــة الصيفية، فإن الشــركة 
تدعــو زبائنها لالســتفادة مــن الخدمات 
المتنوعــة والتــي تســتهدف المواطنين 
والمقيمين في المملكة، سواء الراغبين 

فــي قضــاء العطلــة خــارج المملكــة أو 
فــي المملكــة لالســتفادة مــن الخدمات 
تســهل  التــي  المتنوعــة  والتســهيالت 
عليهم االســتمتاع بأوقاتهــم بكل راحة 

ويسر من غير أية قيود.
الشــخصي  التمويــل  أن  وحيــد  وأكــد   
يمتاز بسهولة اإلجراءات والمرونة في 
الســداد والتــي نســعد بتقديمهــا لكافــة 
الزبائن، باإلضافة إلى خدمات بطاقات 
أي  مــن  والخاليــة  المجانيــة  االئتمــان 
رســوم ســنوية، والتــي توفــر باقــة مــن 

المميــزات االســتثنائية والتــي بإمــكان 
المسافرين االســتفادة منها قبل وأثناء 
وبعد السفر، حيث أنها تقدم خصومات 
إلــى  الدخــول  الســفر،  علــى حجــوزات 
صاالت المطارات وأيضًا االستفادة من 
برنامــج الــوالء الــذي يقــدم نقاطا على 

جميع المشتريات بالبطاقة.
يوســف  وحيــد  الفــرع  مديــر  ويرحــب 
والمناطــق  حمــد  مدينــة  مــن  بالزبائــن 
المجاورة من يوم األحد لغاية الخميس 

من الساعة 10 صباحًا لغاية 6 مساء.

منــح خصومــات علــى الحجــوزات واالســتفادة مــن “الــوالء”

أسماء البزاز تفوز بـ 25 ألف دوالر من “حصادي”

“التسهيالت” تستعد لموسم العطلة والسفر
التجزئــة  بنــك  اإلثمــار،  بنــك  قــام 
البحريــن  مــن  يتخــذ  الــذي  اإلســالمي 
مقــرًا، بتوزيع قســائم مشــتريات ودعما 
المرخصــة  الخيريــة  للجمعيــات  ماليــا 
بمملكــة البحرين لمســاعدة األســر ذوي 
الدخــل المحــدود خــالل شــهر رمضــان 

المبارك. 
وقــد تعــاون بنــك اإلثمــار مــع أكثــر مــن 
100 جمعيــة خيريــة لضمــان مســاعدة 
أكبر عدد ممكن من األسر التي تستحق 

الدعم. 
وقــال الرئيــس التنفيــذي لبنــك اإلثمــار 
تجزئــة  كبنــك  عبدالرحيــم:”  أحمــد 
اإلثمــار  بنــك  يــدرك  رائــد،  إســالمي 
أهميــة مواصلــة الــدور الــذي يجــب أن 
يؤديــه تجــاه المجتمــع وأفــراده. وهــي 
مســؤولية نأخذهــا علــى محمــل الجــد 
والدعــم  التبرعــات  تقديــم  خــالل  مــن 
المالــي لمبادرات تركــز على نمو وتطور 
المجتمع. وكجزء من هذا االلتزام، فإن 
بنك اإلثمــار يقوم بتقديم الدعم المالي 
لألســر ذوي الدخــل المحــدود في شــهر 
رمضــان الكريــم مــن خالل المؤسســات 
الدعــم  هــذا  إن  حيــث  الخيريــة، 
مســتلزماتهم  شــراء  علــى  يســاعدهم 

األساسية خالل الشهر الفضيل”.
وأردف: “أن بنــك اإلثمــار يحــرص علــى 
الوفــاء بمســؤولياته نحــو المجتمع من 
خالل المشــاركة في مختلف المبادرات 
والصحيــة  والتعليميــة  الرياضيــة 
تهــدف  التــي  المبــادرات  مــن  وغيرهــا 
إلــى تحقيق التنميــة االجتماعية. ويتم 
التــي يشــارك فيهــا  المبــادرات  اختيــار 
البنــك حســب معاييــر محــددة مســبقًا 
مــن أجــل ضمــان توجيــه األمــوال التي 
ومبــادرات  قضايــا  نحــو  إنفاقهــا  يتــم 
مهمــة وفقــا الســتراتيجية المســؤولية 

االجتماعية التي يتبعها البنك”.

“اإلثمار” يقدم  الدعم للجمعيات الخيرية

وحيد يوسف

أحمد عبدالرحيم
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أقامت دار شــوبارد بالتعاون مع شــريكها مركز البحرين للمجوهرات حدثًا اســتثنائيًا في صالة عرض شــوبارد الواقعة 
فــي مــودا مــول البحريــن بتاريخ 12 يونيــو، بغية دعم “جمعية األحــالم” التي تعمل على تحقيق أحــالم األطفال الذين 

يعانون من األمراض المزمنة والمستعصية. 

تــدرك الرئيس الشــريك والمدير الفني 
شــوفوليه،   كاروليــن  شــوبارد  لــدار 
دارًا  باعتبارهــا  شــوبارد،  دور  أن 
مــن جيــل  عائليــة توارثتهــا األجيــال 
بيــع  علــى  يقتصــر  ال  جيــل،  إلــى 
اإلبداعــات االســتثنائية من الســاعات 
والمجوهــرات؛ بل يكمــن واجبها أيضًا 
فــي تكريــس النجــاح العائلــي وتأثيــر 
الشــركة لخدمة االلتزامات اإلنســانية، 
وهــو مــا عبــرت عنــه بقولهــا: “عندمــا 
تكون محظوظــًا لتعيش حياة منّعمة، 
فــال يصــح أن تتغاضــى عــن مســاعدة 
اآلخريــن ممــن يعيشــون حياتهــم في 

محنة”. 
تتمثــل القيــم األساســية التــي صاغت 

سمعة دار شوبارد السويسرية الالمعة 
والعطــاء؛  واإلحســان  اإلنســانية  فــي 
فكانــت هــذه القيــم األساســية تحكــم 
الجمالــي  الذائقــة  اإلبداعــي  النبــض 
المتأصلــة في ورشــات هذه الدار ذات 

الملكية العائلية. 
وإلــى جانــب مكانة شــكل القلب كرمز 
تســتحضر  العاشــقين،  لمشــاعر  مميــز 
باعتبــاره  القلــب  رمــز  أيضــًا  شــوبارد 
خــالل  مــن  وذلــك  للحيــاة،  مانحــًا 
لتكــون  ارتداؤهــا  يمكــن  إبداعــات 
دليــالً مرئيًا وملموســًا يعّبــر عن الحب 
والسعادة. وعلى هذا األساس كرست 
 Happy( مجموعــة  شــوبارد  دار 
بيــن  تحتضــن  أمــرأة  لــكل   )Hearts

ضلوعهــا “قلبــًا كبيــرًا” فياضــًا بالحــب 
أحــد  اختيــار  يعتبــر  لذلــك  والعطــاء. 
إبداعات المجوهرات دار شــوبارد أمر 
بغايــة األهميــة، فالمــرأة التــي تختــار 
أحــد إبداعات شــوبارد ترى في التزام 
الشــخصي  لعطائهــا  انعكاســًا  الــدار 
ومعاييرهــا األخالقيــة العاليــة. وتجد 
المــرأة صاحبــة القلــب الكبيــر مبتغاها 
في إبداعــات )Happy Hearts( وذلك 
عــن  تكشــف  التــي  الشــفافية  بفضــل 
وإحســاس  اإلبداعــات،  هــذه  أصــول 
نظــام  مــع  الحقيقــي  بالتناغــم  المــرأة 
القيــم الخاص بالمجموعة والمتداخل 

بشكل محكم مع رغبتها بالعطاء.

“شوبارد” تدعم األطفال المصابين باألمراض المزمنة

أب بحريني من مدينة عيسى يفوز بـ “الهيرات الكبرى”
ــار ــنـ ديـ ألـــــف   500 ــا  ــه ــت ــم ــي ق
يواصــل حســاب الهيــرات للتوفير المتميز مــن بنك البحرين والكويت توفير فرص اســتثنائية 
للزبائــن لتوظيــف مدخراتهــم للفوز بجوائز نقدية قّيمة. فقد أقــام البنك يوم الثالثاء الموافق 

11 من يونيو حفل تسليم جائزة النصف مليون دينار من الهيرات. 

فقــد فــاز فيصل هزيــم بجائزة النصــف مليون 
دينار بحريني و قد تم اصطحابه هو وعائلته 
فــي ســيارة فاخــرة إلــى موقــع االحتفــال فــي 
واســتقبله  البحريــن.  ســنتر  ســيتي  مجمــع 
البحريــن والكويــت  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس 
اإلدارة  مــن  أعضــاء  بحضــور  ســاتر،  ريــاض 

التنفيذية في البنك. 
ســعيد  “إننــي  ســاتر:  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
بتقديم جائزة النصف مليون دينار الهائلة من 
حساب الهيرات لفيصل هزيم! وأود أن أتوجه 
بالتهنئــة إلــى الفائــز بهذا الفوز الــذي نأمل بأن 
يغير مجرى حياته وحياة أوالده نحو األفضل 
ويمكنه من تحقيق أحالمه. في بنك البحرين 
والكويت نســعى لتقديم لزبائننا فرصة لتغيير 
حياتهــم مــن خــالل منحهــم جوائــز ذات قيمة 

ولهــذا  اإليجابــي  التحــول  هــذا  تمكــن  عاليــة 
فإننــا فخــورون بتقديــم جائــزة هائلــة بقيمــة 
500،000 دينار للمرة الثانية على التوالي هذا 

العام في شهر يونيو”.
تــم إجــراء الســحب علــى الجائزة فــي 6 مايو 
مــن  البلوشــي  شــفيع  إشــراف  تحــت   ،2019
الصناعــة  بــوزارة  المســتهلك  حمايــة  وحــدة 
اإلدارة  مــن  وأعضــاء  والســياحة،  والتجــارة 

التنفيذية في البنك. 
الجديــر بالذكــر ان فيصــل تلقــى مكالمــة مــن 
قبل الرئيس التنفيذي للبنك شــخصيًا مباشرة 
بعــد الســحب حيــث هنــأه وزف لــه خبــر فوزه 
بالجائــزة. وقــد صــرح فيصــل هزيــم بأنــه مــن 
زبائــن البنــك األوفيــاء وأنــه بــدأ باالدخــار في 

حساب الهيرات قبل بضع سنوات.
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تجنب األكالت الدسمة وذات السكريات الكثيرة.

يعدك هذا اليوم بحلول سريعة ويشير الى 
تبدالت.

تكون على موعد مهم أو تتحمل مسؤولية مهمة.

تعاني من أمراض بسبب تقلبات ظروف الطقس.

تتصرف بطريقة انفعالية، وهذا مؤثر جدا عليك.

من االفضل عدم التورط في مشاكل جانبية.

استثمر الوقت في شيء مفيد وال تهمل.

أنت مقبل على مشروع ناجح جدا ومضمون.

السعادة أمامك فحاول أن تجدها اليوم.

انجز عمل اليوم وال تتركه للغد.

النوم المبكر مفيد للجسم ويعطي النشاط.

تجد حوافز تمنحك الجرأة والعزيمة إلكمال 
خطواتك.
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أشــعر أن كتابتي تشــبه كثيــرا الروائي المعــروف أحمد مراد

آالء أسامة: القضية الفلسطينية كانت بدايتي

بنــت مدينــة القاهرة التي بــدأت الكتابة من 
ـتمرت فــي طريقهــا حتــى  عمــر ال12 واسـ
شــاركت فــي معــرض القاهــرة للكتــاب، آالء 
فــي  مــا  خــرج  وت رحلتهــا  تشــاركنا  أســامة 

جعبتها.

متى الحظت آالء شغفها  «
للكتابة؟

فــي  الصغيــرة  كتابتــي  مــن  البدايــة  كانــت 
المدرســة االبتدائيــة، كنــت هاويــة للقصص 
القصيــرة وقصص االبطــال الخارقين حتى 
القضيــة  أخبــار  متابعــة  بــدأت  الـــ12  عمــر 
الفلســطينية بجــوار أبي في التلفــاز، وكنت 
أشــعر بالحــزن لما يحــدث وما يعــرض على 
شاشــات التلفــاز واحيانــا كنــت ال اســتطيع 

التوقف عن البكاء.

متى قررت آالء كتابة رواية  «
جلسات سرية؟ وما الدافع وراء 

ذلك؟

قــررت ذلك فــي عمر الـــ14 وتراجعت كثيرا 
عن فكرة كتابتي للرواية، ولكن تشجيع أبي 
وأمــي وشــقيقتي األكبــر نانســي كان وراء 
اســتكمالي للرواية حتى بعد مشاركتي في 
معــرض القاهــرة للكتــاب، إذ كان عقلــي ال 
يســتوعب تلك اللحظة والعشــرات يطلبون 
منــي التوقيــع علــى النســخة الخاصــة بهــم 

القلــب ونقــاش  الــذي يفــرح  المــدح  وذلــك 
كبار الروائيين معي عن سطور الكتاب، لقد 
كانت لحظات جميلة ومشجعة لمستقبلي.

هل تشعر آالء بأنها مظلومة  «
إعالمًيا، هي والروائيين الشباب 

في العالم العربي؟

الدعــم  مــن  لمزيــد  نحتــاج  بالطبــع  نحــن 
المعنــوي واالعالمــي لكنــي ال اعتبــر نفســي 
مظلومــة النــي مــا زلــت صغيــرة والطريــق 
أمامي، والنجاح ال يأتي ســريعا، فأنا واثقة 
بــأن اإلعــالم ســيكون بجانبــي أنــا وزمالئي 
دائمــا ألننــا نمثــل قطاعــا كبيــرا من الشــباب 

العربي المثقف.

ما الصعوبات التي واجهتها  «
في الكتابة؟

كانت االراء السلبية معوقا بي لكني لم أكن 
اهتــم لذلــك كثيرا، كنت احاول االبتعاد عن 
االراء الســلبية ولكــن االفــادة الكبرى كانت 
مــن بعــض الكتــاب والروائييــن كانــت اراء 
جميلة ســاهمت في نجاح )جلســات سرية( 

في معرض القاهرة للكتاب.

لكل شخص ناجح قدوة ومثال  «
للنجاح فمن قدوة االء في 

النجاح؟

أحب كثيــرا روايات احمد 
المصــري  الروائــي  مــراد 
ان  واشــعر  المعــروف، 
مــا  كثيــرا  تشــبه  كتابتــي 
يســتهويني  فأنــا  يكتــب 
ذلك االسلوب الشيق الذي 
يستخدمه أحمد مراد في 
وايضــا  الروايــات  كتابــة 
محمد صــادق ومن الرواد 
بتأكيــد  محفــوظ  نجيــب 

هو ملهمي االول. 

ما الرواية  «
القادمة ومتى 
سيتم طرحها؟

بعنــوان  الروايــة 
األولــى  )المحاضــرة 
واألخيــرة( مــن المحتمــل 
االســم  بتغييــر  اقــوم  أن 
ولكــن إلــى يومنــا هــذا لــم 
أن  المقــرر  ومــن  اغيــره 

تطــرح الروايــة العام المقبــل ولكني اصارع 
الزمــن االن الكمــال الرويــة خصوصــا وانــي 
مازلــت طالبــة ولكنــي أحــب هــذا الشــعور 
والشــغف كثيــرا خصوصــا وانــا أعمــل عمال 

احبه كثيرا.

لقاء الطالب: مصطفى جمال
جامعة البحرين

اســتطاع فيلــم الرســوم المتحركــة والمغامــرات الشــهير “Toy Story 4” أن 
يحصــل علــى  تقييمــات ممتــازة مــن النقــاد، حيث وصف أحــد النقــاد أحداثه 
بالمشــاعر المختلطــة مؤكــدا: “فــي بعــض اللحظــات تفــرح، ولحظــات أخــرى 
تريــد أن تبكــي”، علــى أن يتــم عرض الفيلم للمرة األولى في صاالت الســينما 

البحرينية والعالمية االسبوع المقبل.
تــدور قصــة الفيلــم عندمــا تنضــم لعبــة جديــدة تدعــى )فوركي( إلــى )وودي( 
وفريقــه، تحــدث معهــم مغامــرة علــى جانــب الطريــق عندمــا يفــر )فوركــي(، 
فيكتشف كاًل من األصدقاء القدامى، والجدد كم من الممكن أن يصبح العالم 

كبيًرا جًدا على لعبة صغيرة.
يشــارك فــي بطولــة الفيلــم كل من النجوم تــوم هانكس وتيم أليــن وجوردي 

بينسون وآني بوتس.
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  القنصل الفرنسي في القاهرة يقترح على بالده احتالل مصر عسكرًيا.

 1800
الفرنسيون يعدمون سليمان الحلبي لقيامه باغتيال قائدهم الجنرال كليبر.

1944
استقالل آيسلندا عن الدنمارك.

1953
اندالع ثورة عمالية في ألمانيا الشرقية.

 1967
الصين تقوم بتجربتها النووية األولى وتفجر قنبلة هيدروجينية.
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كشفت المغنية ليلى الكندري عن أحدث مشاريعها الفنية، حيث 
تعكف اآلن على االنتهاء من تصوير أحدث أغانيها بعنوان “هال 
بيك هــال”، من كلماتها وألحان خالد بوصخر، وســيتم طرح 

الفيديو كليب خالل أيام عبر “يوتيوب”.
وقالت الكندري: إنها أوشكت على االنتهاء من كتابة مجموعة 

قصصيــة جديدة تضــم خواطرهــا، ليتم نشــرها عبر معرض 
الكتاب المقرر نوفمبر المقبل، موضحة أنه سيتم إصدار طبعات 

جديدة لروايتيها السابقتين “ُخلق الشعور لُيكتب” الصادرة في 2017.

انتهــى المطــرب مصطفى قمر من تســجيل أغانــي ألبومه 
الجديــد، إذ يعمل هــذه األيام على وضع اللمســات األخيرة 
والمكســاج مــن خالل وجــوده في أحــد االســتوديوهات، 
تمهيداً لطرحه في شــهر أغســطس المقبل، ولم يستقر 
على االســم النهائي له حتى اآلن. ويتعاون قمر في ألبومه 

الجديد مع عــدد كبير من الملحنين والشــعراء والموزعين، 
مــن ضمنهــم حميــد الشــاعري وأيمن بهجــت قمــر وعمرو 

مصطفى ومحمد الهادي ووليد سعد.

بدأ النجــم محمد هنيدي تصوير فيلمــه الجديد، الذي يحمل 
اســم “كينج ســايز”، والمرشح للمنافســة في موسم عيد 
األضحــى المقبل، حيث صور يوما واحــدا فقط من أحداث 
العمــل، ويجســد فيــه نجــم الكوميديا شــخصية “عقلة 
اإلصبــع”، باســتخدام أحــدث تقنيــات الجرافيكس، تحت 

إشــراف شــركات عالمية، وهو من تأليف عمــر طاهر، ومن 
المقرر الكشــف عن أبطال الفيلم خالل األيام المقبلة. يذكر أن 
النجم محمد هنيدي يواصل عرض مسرحية 3 أيام في الساحل.

كينج سايزجديد قمر“هال بيك هال”

تقييم ممتاز 
لفيلم

Toy Story



النحات خليل المدهون يمثل البحرين في سمبوزيوم تطوان

بعد خالف دام 5 سنوات أعلنت الفنانة العالمية كاتي بيري أنها  «
تصالحت مع زميلتها الفنانة تايلور سويفت عبر حسابها الخاص على 
أحد مواقع التواصل االجتماعي. وكانت تايلور قد أرسلت لكايتي صحنًا 

 ،»Peace at Last« من البسكويت أو رقائق الشوكوال، وكتبت عليه
أي »السالم في النهاية« فنشرت صورته كايتي وردت: »شعور جيد يا 

تايلور«!

سيشــارك النحــات البحريــن خليــل المدهــون ممثــا عــن مملكــة البحريــن فــي 
سمبوزيوم تطوان الدولي للنحت على الرخام في المغرب، الذي ينطلق اليوم 
في حدث عالمي بملتقى تطوان لفنون النحت على الرخام والذي يحمل شعار 
“ األرض “ هــذا العــام فــي للملتقــى الثاني لفن النحت علــى الرخام هناك، حيث 
للفنان حرية اختيار الموضوع الذي يناسب فكره وتوجهه ورسالته التي يريد 
نقلهــا لــكل انســان علــى هذا العالــم المادي، كمــا تحتضن هذه الــدورة 34 فنانا 
مــن 15 دولــة مختلفــة من حول العالــم، وهي األردن، البحرين، ســلطنة عمان، 
الكويــت، مصــر، تونــس، ماليزيــا، فرنســا، روســيا البيضــاء، كونغــو برازافيــل، 
إيطاليا، بلجيكا والصين، باإلضافة إلى مشاركات فنانين من المملكة المغربية.

وســيمثل باعمال مميزة هذا العام عن 
المملكــة الفنان التشــكيلي واالكاديمي 
يحمــل  الــذي،  المدهــون  خليــل 
ماجســتير تربيــة فنية- فنــون جميلة، 
معلــم ومــدرب لفنــون النحــت والخط 

والرسم.
مــن  النحــت  فــن  ان  ذكــره  الجديــر 
الفنون الســهلة المفهومــة عند الجميع 
كلغــة عالمية ال تحتاج لترجمة، متميز 
بخاماتــه وصعوبــة العمل عليــه، وهذا 
هــو الســبب الرئيســي لقلــة النحاتيــن 

تجســيد  علــى  يرتكــز  العالــم،  حــول 
األبعــاد،  ثالثــي  لمجســم  مــا  فكــرة 
أو  الصخــر،  فــي  النحــت  طريــق  عــن 
الخشــب، أو المعادن والمــواد األخرى، 
وهــو ما اشــتهرت به حضــارات قديمة 
واليونانيــة،  والرومانيــة  كالفرعونيــة 
حيــث اســتطاعوا أن يســجلوا العديــد 
مــن القصــص والحكايــات مــن خــالل 
منحوتــات أثريــة أكــدت مــدى التطور 
مجــال  فــي  يمتلكونــه  كانــوا  الــذي 

النحت.
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نقل الفنان حسن الماجد شكره وتحياته إلى الجمهور الذي حضر مسرحية “السحر األسود” التي 
عرضت خال أيام عيد الفطر المبارك بصالة الصقر الذهبي، وقال الماجد في حديث ل”الباد”: 
ال يمكن وصف شعور أي ممثل يصعد على خشبة المسرح وهو يشاهد جمهورا كبيرا أمامه جاء 
خصيصــا لــه، فمنــذ العرض األول والصالة “كانت مليانه” وهــذا كان أكبر حافز لنا بتقديم أفضل 

ما عندنا ولله الحمد تمكنا من تقديم عمل جميل نال إعجاب المشاهدين.

مســرحية  موضــوع  “كان  الماجــد  وأضــاف 
“الســحر األســود” مختلــف نوعــا ما عــن بقية 
ويحمــل  فانتازيــا  كان  فالعمــل  العــروض، 
مضاميــن عديــدة، وتطلب مــن الجميع جهدا 
مضاعفا، وطوال فترة البروفات عملنا بشكل 
جدي مع المخرج على الثامر حتى تمكنا من 
التحكــم فــي أدواتنــا وبالتالــي خرجنــا بهــذه 

النتيجة. 
أمــا عن دخولــه في تقديم المســرحيات ذات 
الطابــع الفانتــازي قــال الماجــد: كانــت تجربة 
جديــدة مــن كل الجوانــب، فقــد أعتدت على 
والشــخصيات  الجــادة  المســرحيات  تقديــم 

العادية، ولكن في مســرحية “السحر األسود” 
أختلــف الوضــع، حيــث كان مطلوبــا منــي أن 
واإليقــاع  الحركــة  “شــغلة”،  مــن  أكثــر  أتقــن 
وردة الفعل مع الموســيقى وغيرها، وكما هو 
معــروف فــي عالم المســرح أن األعمــال ذات 
الطابــع االســتعراضي والفانتــازي دائما تكون 
أصعــب مــن العــروض العاديــة، ألنهــا تتطلب 

عدة اشياء ذكرتها سابقا.
وعودة على المشــاركة فــي األعمال الدرامية 
أجــاب: ال يوجــد أي عــرض حاليــا، ومتــى مــا 
جاء العرض ســأقوم بقراءة النص وبعد ذلك 
ســأقرر، والجديــد هــو هدفــي، بمعنى اســعى 

بتقديم شــخصية جديدة لم أقدمها من قبل، 
فطمــوح أي فنــان هو الظهــور بقالب مختلف 

في كل عمله يشارك به.
الفنيــة  المواهــب  حــول  ســؤال  علــى  وردا 
مليئــة  البحريــن  الماجــد:  قــال  الصاعــدة 
فنيــة  طاقــات  وهنــاك  الصاعــدة  بالمواهــب 
رائعــة ومبدعــة، بشــرط االســتمرارية وعــدم 
التوقــف، ألن التوقــف يعنــي اختفــاء الفنان، 

فــي  الوحيــدة  المشــكلة  هــي  هــذه  وربمــا 
قلــة  وهــي  البحريــن،  فــي  الفنيــة  الســاحة 
األعمــال، فالفنــان الصاعد يحتاج إلى الصقل 
والتدريــب والتجربــة، واألعمــال المتالحقــة 
هــي الميدان األمثل للتجربة، ولكن إذا كانت 
األعمال قليلة فبالتأكيد ســينعكس ذلك على 
المواهب ومن ثم ستجدهم يتركون التمثيل 
شــيئا فشــيئا، ورغم ذلك أقــول لهم أن الصبر 

والمثابــرة واألهــم حــب الفــن وعــدم الجــري 
وراء المادة. 

وتابــع “نتمنــى أن نــرى الســاحة الفنيــة فــي 
البحريــن مليئة باألعمال مثل دول الجوار، ال 
أعني المسرح ولكني أعني األعمال الدرامية، 
فنحن مقلون جدا في الدراما وجميع األخوة 
الزمــالء تحدثــوا في هــذا األمر مــن قبل في 
مختلــف وســائل اإلعالم، ونأمل فــي القريب 
أن تعــود الســاحة الفنية فــي البحرين الغالية 

إلى عنفوانها وقوتها كما في السابق”.

كما تحدث الفنان حسن الماجد عن رأيه في 
األعمــال الخليجيــة التــي عرضــت فــي شــهر 
رمضــان قائال: ..ال شــك أن الجميع قد اجتهد 
وأراد تقديم عمل ناجح، وشاهدنا مسلسالت 
طرحت الكثير من القضايا التي تهم وتناقش 
همــوم المواطــن الخليجي، ولكــن عاب بعض 
هــذه  وربمــا  والتمطيــط”،  “التكــرار  األعمــال 
فبعــض  عــام،  كل  فــي  نالحظهــا  إشــكالية 
المسلســالت قصصها متشــابهة إلى حد كبير، 
وربما هذه المالحظة الوحيدة المتفق عليها.

الماجد في مشهد من مسرحية السحر األسود

ــة ــرب ــج ــت ــب وال ــدريـ ــتـ ــل والـ ــق ــص ــاج إلــــى ال ــت ــح الـــفـــنـــان الـــصـــاعـــد ي
حسن الماجد: أتمنى عودة الساحة الفنية في البحرين إلى عنفوانها

محرر مسافات

خاص

مع الفنانة نيفينحسن الماجد

نفى الفنان عبدهللا الرويشد أنه يخشى الوقوف على خشبة المسرح، بعد ما حدث في 
مســرح مركــز جابــر األحمد وســقوطه على الخشــبة، وقــال تعقيبا علــى تعليقات لبعض 
المغرديــن علــى جلوســه فــي حفــالت روتانــا فــي عيــد الفطــر: هــذا الحفل كان جلســات 
صورناهــا مــن قبــل، والحفــل الذي أحييته في الرياض لم ينقل على الهواء، فما شــاهده 
الجمهــور العزيــز كان جلســات مصــورة، وأنت تعرف بــأن طابع الجلســات مختلف تماما 
عن الحفالت الغنائية، وهذا شيء يعرفه الجمهور جيدا، من الطبيعي أن جمهورك يتابع 

كل خطواتك. 
الحمدللــه الــذي رزقنــي هذا الحــب والمتابعة منهــم، وأنا أطمئنهم بأننــي بخير وحفالت 
العيد لروتانا صورناها قبل شهر رمضان، ومعها بعض األغنيات المباشرة وال أخفي عنك 

بأنني كنت أشعر ببعض األلم ولكن جمهوري يستحق التضحية والتقدير.

الرويشد: ال أخشى الوقوف على المسرح

يكرم مهرجان الموســيقى الدولي ال22، بالكويت الملحن القدير أنور عبدهللا، 
ويقيم المجلس الوطني الدورة الجديدة من المهرجان من 23 إلى 28 الجاري، 

على مسرح عبدالحسين عبدالرضا.

الوطنــي  المجلــس  ويحــرص 
علــى  واآلداب  والفنــون  للثقافــة 
إقامــة مهرجان الموســيقى الدولي 
فــي يونيــو مــن كل عــام، تزامنا مع 
االحتفال بيوم الموسيقى العالمي، 
إلبــراز التراث الموســيقي الكويتي 
والمحافظة عليه في ذاكرة الجيل 
الجديــد، وكذلك عــرض اإلبداعات 
واألجنبيــة،  العربيــة  الموســيقية 
عــام  األول  المهرجــان  أقيــم  وقــد 

1998
العــام  هــذا  المهرجــان  وســيفتتح 
يونيــو   23 طربيــة  غنائيــة  بليلــة 
علــى خشــبة مســرح عبدالحســين 
المايســترو  بقيــادة  عبدالرضــا، 

أحمــد حمــدان، ومشــاركة عدد من 
المطربين الشباب، الذين سيتغنون 
أنــور  القديــر  ألحــان  مــن  بأعمــال 

عبدهللا.
ومــن هــذه األعمــال “يكفيــك انــك 
شــفتها” كلمــات الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم، وأغنيــة “غيــب 
وأنــا غيــب” كلمات الشــهيد الشــيخ 
فهد األحمد، و”يا نور عيني” كلمات 
الشــاعر طــالل الســعيد، و”محــال” 
عنــي”  و”قــول  الســاعة”  و”تناظــر 
كلمات الشــاعر عبداللطيــف البناي، 
و”وش ذكــرك” كلمات الشــاعر خالد 
البــذال، و”يجــي منك اكثــر” كلمات 
وســيتم  المريخــي.  خالــد  الشــاعر 

عــرض فيلم تســجيلي عــن الملحن 
حفــل  فقــرات  خــالل  المخضــرم 
االفتتــاح، الــذي تتصــدى لتقديمــه 
عبــدهللا،  امــل  القديــرة  اإلعالميــة 
لتسليط الضوء على أهم المحطات 

انــه  فــي مشــوار عبــدهللا، الســيما 
أحــد أهم صناع األغنيــة الكويتية، 
وقــدم للمشــهد الفنــي العديــد مــن 
األعمال المميزة والمواهب الشــابة 

ومازال حريصا على ذلك.

الكويت تكرم الملحن القدير أنور عبداهلل
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الموسيقى قد تخّفف آالم مرضى السرطان
خلــص بحــث علمــي أجــري فــي تايــوان إلى 
أن االســتماع للموســيقى فــي المنــزل يمكن 
أن يخفف آالم مرضى الســرطان وشعورهم 
باإلعياء، ويحد من أعراض المرض كفقدان 

الشهية وصعوبة التركيز.
األوروبيــة  الدوريــة  فــي  باحثــون  وكتــب   
“يوروبيــان  الســرطان  مرضــى  لرعايــة 
األعــراض  كيــر”:  كانســر  أوف  جورنــال 
الجانبيــة للســرطان خفــت “بشــكل ملحوظ” 
لدى مريضات بســرطان الثدي اســتمعن إلى 
الموسيقى لمدة 30 دقيقة 5 مرات أسبوعيا 
على مدى 24 أســبوًعا. ونقلت “رويترز” عن 
المريضــات أن الموســيقى جعلــت صحتهــن 
صرفــت  ألنهــا  أحســن  والبدنيــة  النفســية 
المرتبطــة  الســلبية  األفــكار  عــن  انتباههــن 
بالســرطان. وقالت الباحثــة البارزة كوي-رو 
تشــو، المشــاركة فــي الدراســة مــن جامعــة 
مريــح  بالموســيقى  “العــاج  الطبيــة  تايبــه 
وال ينطــوي علــى إجراءات مزعجــة ويمكن 
للناس اســتخدامه وسط وسائل الراحة في 
منازلهــم”.  وأضافت “يمكن أيًضا اســتخدام 
لقــد  تكلفــة...  دون  بالموســيقى  التدخــل 

صــارت خدمات الرعاية الصحية مكلفة في 
الوقت الحالي”.

وعكــف الباحثــون علــى دراســة حــاالت 60 
مريضــة بســرطان الثــدي اختــاروا نصفهــن 
فــي  الموســيقى  إلــى  لاســتماع  ا  عشــوائيًّ
المنــزل.  ووفــر لهــن فريق البحث مشــغات 
مــن  ومجموعــة  ثــري”،  بــي  “إم  موســيقى 
الكاســيكية  الموســيقية  المقطوعــات 
وموســيقى الصــاالت والموســيقى الشــعبية 

والتايوانية والدينية لاختيار من بينها.
وبعــد  للجراحــة  النســاء  خضــوع  وقبــل   
ســتة و12 و24 أســبوًعا مــن االســتماع إلــى 
الموســيقى، بدأن في تقييم حدة 25 عرًضا 

درجــات،   5 مــن  مقيــاس  علــى  ا  جســمانيًّ
مــن اإلعيــاء  فئــات  وكذلــك تقييــم خمــس 
علــى مقياس آخــر من 5 درجات، ومســتوى 
األلم الذي يشــعرن به على مقياس من 100 
درجة. وأوضحت الدراسة أن متوسط حدة 
لــدى المجموعــة التــي اســتمعت  األعــراض 
إلــى الموســيقى تراجــع 5 نقــاط خــال أول 
خــال  درجــات   7 انخفــض  ثــم  أســابيع،   6
12 أســبوًعا، ثــم قرابــة تســع درجــات بعــد 
24 أســبوًعا، كمــا تراجــع اإلحســاس باأللــم 
واإلعيــاء العــام. وتراجــع شــعور المريضات 
باإلعيــاء  الموســيقى  إلــى  اســتمعن  الاتــي 

الجسماني والعقلي بعد 6 أسابيع وحسب.

لقــي 49 شــخًصا حتفهــم خــال الـــ24 
بيهــار  واليــة  فــي  األخيــرة  ســاعة 
شــمال الهنــد، التــي تشــهد منــذ أكثــر 
مــن أســبوعين درجــات حــرارة عالية، 
أمــس  الســلطات  أعلنــت  مــا  وفــق 
األحــد. ويتحــدر الضحايا مــن منطقة 
مغــاذ التــي تعانــي الجفــاف ودرجــات 
الحــرارة التي تبلغ خال النهار حوالي 
قمــر،  فيجــاي  وبحســب  درجــة.    45
المســؤول في الصحة العامة، فإن 49 
شــخًصا توفوا في ثاثة أقاليم. وقال 
قمــر: “حــدث تطــور مفاجــئ بعــد ظهر 
الســبت. نقل مصابون بضربات شمس 
إلــى المستشــفيات، وتوفــي معظمهــم 
مســاء الســبت والبعــض اآلخــر صباح 
األحد”. وهناك 40 شــخًصا آخرون في 

المستشفيات.

ومعظم الضحايا تفوق أعمارهم  «
50 عاًما. ويشهد قسم كبير من 

شمال الهند منذ أكثر من أسبوعين 
موجة حر خانق مع درجات حرارة 

تفوق 50 درجة في راجستان.

الحر يحصد 49 
قتياًل شمال الهند تمّكنــت الجهــات األمنية في األردن من توقيف شــخص ظهــر في مقطع فيديو وهو يعتدي على 

ابن شقيقته ويعنفه بوحشية ويقوم بإهانته بهدف محاولة تهذيب سلوكه، حسب زعمه.

 وتمكنــت كــوادر حمايــة األســرة مــن تحديــد 
معــه.  ظهــر  الــذي  والشــخص  الطفــل  هويــة 
وتــم إخضــاع الطفــل )8 ســنوات(، وهــو يتيــم 
بحالــة  أنــه  وتبيــن  طبــي  فحــص  إلــى  األب، 
جيــدة وأودع قســم حماية األســرة في مدينة 

الجرش.
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  رواد  وكان    
باألردن تداولوا مقطع فيديو تم تصويره قبل 

عــدة أشــهر فــي منطقة جــرش بــاألردن، يظهر 
فيــه رجــل )خال الطفــل( وهو يعاملــه بطريقة 
والســباب  الشــتائم  لــه  ويكيــل  إنســانية  غيــر 

ويجبره على اإلمساك بالحذاء بأسنانه. 

وتسّبب المقطع في حالة من الجدل  «
والغضب، دفعت السلطات األردنية 

للتحرّك بحًثا عن المتورط في تعنيف 
الطفل.

أحبطت الجمارك التونسية، عملية تهريب 4 أشبال من فصيلة النمر األبيض باتجاه 
ليبيا عبر معبر حدودي جنوب البالد.

أن  بيــان  فــي  التونســية  الجمــارك  وذكــرت 
جديــر  بــرأس  الحــدودي  “بالمعبــر  وحداتهــا 
تمكنــت مــن إحبــاط محاولة تهريب 4 أشــبال 
مــن  وهــي  األشــبال  وكانــت  بيضــاء”.  نمــور 
الفصيلة النادرة “مخفية داخل سيارة مواطن 
اتجــاه  فــي  للمغــادرة  اســتعداده  أثنــاء  ليبــي 
القطــر الليبــي” وفــق ما أعلنــت الجمــارك التي 

نشــرت صــور الحيوانــات الـــ4. ولــم يعــد هناك 
سوى بضع مئات من النمور واألسود البيضاء، 

التي يعود لونها إلى وجود جينة متنحية.

وبحسب تقديرات الصندوق العالمي  «
للطبيعة، تراجع عدد النمور البرية 

من 100 ألف في عام 1990 إلى حوالى 
ا. 3900 حاليًّ

فيديو “طفل جرش” يفجر غضًبا في األردن

تونس تحبط عملية تهريب “أشبال نمور”

امرأة تمأل قنينة من نافورة برشلونة في بيازا دي 
سبانا في المركز التاريخي للعاصمة اإليطالية روما، 
حيث تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية )أ 

ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

متحدث ممتاز

جــاء مقطــع فيديــو نشــرته “الباد” 
في حاســبها على اإلنستغرام تحت 
وســم #اختيارنــا، يتحــدث فيه آمر 
كليــة تدريــب الضبــاط باألكاديمية 
عمــار  العقيــد  للشــرطة  الملكيــة 
مصطفــى الســيد عــن التعميم على 
الــوزارات إلطــاق مبادرات ترســخ 
قيــم المواطنــة، ضمــن المنشــورات 
اليوميــن  فــي  تفاعــا  األعلــى 
al-  الماضيين. وقالت المســتخدمة
jowzabeauty@ “متحدث ممتاز”.

واليــة  ضــد  ــا  قضائيًّ زوجــان  تحــرك 
أريزونــا مــن أجــل المطالبــة بتعويــض 
كبيــر علــى األضــرار التي لحقــت بهما، 
بعــد أن حاصرتهمــا قوة من الشــرطة، 
بداعي أن طفلتهما الصغيرة “ســرقت” 
ا  دميــة.  وأظهر شــريط فيديو شــرطيًّ
وهو يشــهر مسدًســا في وجــه االثنين 
ويطلــب  نابيــة،  بكلمــات  ويصــرخ 
الشــرطي منهمــا الخروج من الســيارة 

رافعين أيديهما.
ولــم يلق الشــرطي باال لحديــث المرأة 
عــن وجــود طفلة تبلغ 4 ســنوات معه، 
وتحمــل فــي أحشــائها جنينــا، بــل رد 

أيًضا بكلمات نابية.

وذكر محامي العائلة أن دمية صغيرة  «
ال يتجاوز ثمنها 5 دوالرات، لكن ردة 

الفعل المبالغ فيها تسببت في وقوع 
أهوال بين أفراد العائلة. ولفت إلى أن 
العائلة ستطلب تعويًضا يصل إلى 10 

ماليين دوالر أميركي.

أثــار ســائق ســيارة مــن طــراز تســا الذعر 
والرعــب فــي نفــوس الســائقين اآلخريــن، 
وذلــك بعدمــا غّط فــي النوم أثنــاء القيادة 
علــى الطريــق الســريع فــي منطقــة خليــج 
كاليفورنيــا،  بواليــة  فرانسيســكو  ســان 
أثنــاء ســاعة الــذروة، الجمعــة. ولــم تنجح 
كل محــاوالت الســائقين اآلخرين اليائســة 
إليقــاظ الســائق النائــم فــي الســيارة، التي 
تحتوي على ســائق آلي. وســجلت لقطات 
فيديــو الســائق، وهــو يقــود ســيارة تســا 
فــي  الســائق  يغــط  فيمــا  اللــون،  بيضــاء 
النــوم ورأســه مائل نحو النافــذة الجانبية، 
والســيارة تســير بســرعة ثابتة، بحسب ما 
ذكرت صحيفة “ميل أوناين” البريطانية.

الجدير بالذكر أنه على الرغم من توافر  «
السائق اآللي في سيارات تسال، إال 

أن الرئيس التنفيذي للشركة إيلون 
ماسك قال في فبراير الماضي “إن 

السيارات لن تكون قادرة على القيادة 
اآللية قبل نهاية العام الجاري”.

زوجان يطلبان 
الماليين من والية 

أميركية

يغط في نومه 
أثناء القيادة و “ذعر 

على الطريق”
حضر العديد من مشاهير كرة القدم الدوليين حفل زفاف قائد منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد، 
ســيرجيو رامــوس، علــى صديقته مقدمــة البرامج بيال روبيو، الســبت، في إشــبيلية. وقال الثنائي 

“نعم” في كاتدرائية إشبيلية بحضور أكثر من 400 شخص لم يقتصروا على عالم كرة القدم.

الذيــن  الفضولييــن،  مــن  المئــات  وتمكــن 
اقتربوا من الكاتدرائية من مشاهدة العبين 
غــوردي  مودريتــش،  لــوكا  الكرواتــي  مثــل 
ألبــا أو اإلنجليــزي المعتــزل، ديفيــد بيكهــام، 
ريــال  نــادي  ورئيــس  فيكتوريــا  وزوجتــه 
مدريــد، فلورنتينــو بيريــز، فيمــا غــاب زميل 
راموس السابق في الفريق الملكي البرتغالي 

كريســتيانو رونالــدو المنتقــل فــي الموســم 
الماضــي إلــى يوفنتــوس اإليطالــي، والقائــد 

السابق للفريق الملكي، إيكر كاسياس.

ووصل راموس )33 عاًما( ممسًكا  «
بذراع والدته ثم أتى دور روبيو )41 عاًما( 

بثيابها البيضاء مع والدها، وبدأت عالقة 
راموس وروبيو عام 2012 ولهما 3 أبناء.

زفاف المشاهير لراموس وروبيو.. ونجمان غائبان

الممثلة األميركية ليندسي مورغان خال مشاركتها في مهرجان مونت 
كارلو الـ 59 في موناكو )أ ف ب(

توجه الزوجان مع الضيوف إلى مزرعة راموس الفسيحة “ال أليغريا أس آر 4” في بوليوليوس دي ال ميتاسيون 
القريبة من إشبيلية، بعد ترك هواتفهم المحمولة عند المدخل لخصوصية الحفل
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أحمد البحر

Û  ،بادرنــي أحدهــم قائــًا: أنــا أعانــي مــن مشــكلة التواصــل مع رئيســي المباشــر
صدقني بأني ال أبالغ في استخدامي لعبارة أعاني، فأنا فعًا أعاني، فالمشكلة 
بدأت تؤثر سلًبا على مستوى أدائي لمهام وظيفتي وعلى ثقة العاملين تحت 
إمرتــي اإلداريــة. وقــد نتــج عــن هــذا تدنــي فــي مســتوى الخدمــات المقدمــة 
للعمــاء بعــد أن ســيطرت حالــة مــن اليــأس واإلحبــاط علــى الجميع والســبب 
وراء ذلــك كلــه يعــود إلى عدم تقبل الرئيس لشــخصي وبالتالــي عدم ارتياحه 
للتواصــل معــي، وقــد وصــل هــذا إلى رفضــه المســتمر للمعامات التي ترســل 
إليه من قبلي أو حبســها في أدراجه أو تجاوزي والتعامل مباشــرة مع رؤســاء 

األقسام في إدارتي. 
Û  تابــع محدثــي قائــًا: حاولت االجتماع معه والتعرف على األســباب ولكني لم 

أنجح في ذلك، فاتخذت قراًرا بتجاوزه والتعامل مباشرة مع السلطة اإلدارية 
األعلــى منــه ونجحــت فــي ذلــك وســارت األمــور بساســة، إال أن ذلــك النجاح 
لــم يــدم طويــًا فقد تدخلــت اإلدارة التنفيذية وأوقفت ذلــك التجاوز وطلبت 
مني االلتزام بالتسلسل التنظيمي. هذه هي مشكلتي مع رئيسي المباشر الذي 

بدأت العمل معه قبل عام تقريًبا ما رأيك.
Û  قلــت لمحدثــي: دعنــا أواًل نعيــد ترتيــب العبــارة لتكــون: عــدم تقبــل الرئيــس

ألســلوب تواصلــي معــه والــذي أدى إلــى عدم تقبله لشــخصي‘‘ وليــس العكس 
كمــا ذكــرت أنــت. فأســلوب تواصلنا مــع اآلخرين هــو مفتاح تقبلهم لشــخصنا. 
ثم دعني أســألك: لماذا نجح زماؤك في التعامل مع هذا الشــخص ولم تنجح 
أنــت؟ وكيــف نجحت أنت في التعامل مع الســلطة األعلى من ســلطة رئيســك 
ولــم تنجــح معــه؟ هل أخــذت الوقت الكافي والتركيز على شــخصية رئيســك 
وإيجــاد مفاتيحهــا وتعديل أســلوبك على ضوء ذلك؟ ال تحــاول تجاوزه فهذا 
يعني تجاهل وجوده ولن يرضى عن ذلك أبًدا سواء إن كان رئيسك أو غيره.

Û  فــي هذا الســياق يقول محمد الرطيان: ’’لــكل باب مفتاحه، المختلف عن بقية
المفاتيــح، الحمقــى هم الذين يكســرون األبــواب، األذكياء هــم الذين يبحثون 

عن المفاتيح، سلسلة المفاتيح هي عقلك‘‘ ما رأيك سيدي القارئ؟!

دعنا نبحث 
عن المفتاح!
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االثنين
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االستماع للموسيقى تصرف انتباه المرضى عن األفكار السلبية
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