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سمو ولي العهد: البحرين محل ثقة 
في استقطاب الفعاليات اإلقليمية

ســـجل إحصاء نشـــرته وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة علـــى موقعهـــا اإللكترونـــي قيـــام 
3531 شـــركة ومؤسســـة فـــي مملكـــة البحرين 
بتوظيـــف بحرينييـــن فـــي النصـــف األول مـــن 

العام الجاري.
وأشـــارت إحصـــاءات الهيئـــة العامـــة للتأميـــن 
االجتماعـــي إلـــى أن نصيـــب البحرينييـــن مـــن 
وظائـــف القطـــاع الخاص في الربـــع الثاني من 
العـــام الجـــاري بلـــغ 2965 وظيفـــة، فيمـــا بلـــغ 
فيه عدد المســـتجدين األجانـــب 31 ألفا و293 
موظفـــا، بمعـــدل 8.6 % مـــن الوظائـــف التـــي 

أنتجها القطاع في تلك الفترة.

3351 شركة وظفت بحرينيين بالنصف األول

نصيب البحرينيين من وظائف القطاع الخاص في الربع الثاني بلغ 2965 وظيفة )08(

نـقــــابـــة عـمـــال الـــبـــا
ALBA LABOUR UNION

رئيس وأعضاء مجلس إدارة 

نـقـابــة عـمـال الـبـا 
وجميع العاملين في

شـركـة ألـمـنـيـوم الـبـحريـن )الـبـا(
ينعون الفقيد النقابي الراحل

بـا�سـم قـمـبـر كـويـتـان
قدم باسم كويتان زهرة شبابه إلى نقابته في البا وأتحاده الحر 

وعاش مناضال صلبا دافع عن عمال البحرين في كل المحافل العربية والدولية،
وقد خسرنا بفقده مناضال صلبا ورفيق درب قل وجود من هم بمثل خلقه

رحم اهلل الفقيد برحمته الواسعه وأسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان

»إّنا هلل وإّنا إليه راجعون« 

“األهلي المتحد” يحصد جائزة 
“معالجة المدفوعات”

عبدالرحمن جواهري: 
النجاح طريق 

)٢١(“جيبك” األمثل

)١١(

سيدعلي المحافظة

)03(سمو ولي العهد يرعى حفل ختام بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي
)02(



شـــهد عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، يرافقه النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
آل خليفـــة، أمس، ختام منافســـات بطولة 
الشـــرق األوســـط للرجل الحديـــدي، التي 
انطلقت في وقت ســـابق من صباح أمس 
بمشـــاركة 1500 متســـابق ومتســـابقة من 
90 دولـــة، إلـــى جانـــب مشـــاركة رياضيي 
مملكـــة البحريـــن ودول مجلـــس التعاون 

الخليجي.
ولـــدى وصـــول جاللـــة الملـــك إلـــى موقـــع 
الســـباق كان في االســـتقبال وزير شؤون 
الشـــباب والرياضة أيمن المؤيد وعدد من 

كبار منظمي السباق.
وتابع جاللة الملك بطولة الشرق األوسط 
علـــى  اشـــتملت  التـــي  الحديـــدي  للرجـــل 
الســـباحة، الدراجـــات الهوائيـــة، والجري، 
والمشـــاركين فـــي هـــذه الســـباقات الـــذي 
يمثلون نخبة من الرياضيين ذوي السمعة 

الطيبة والمستوى المعروف.
وفـــي ختـــام البطولة تـــوج جاللـــة الملك، 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
الذي قطع الســـباق في السباحة بزمن 29 
دقيقـــة و39 ثانية، وفـــي الدراجات بزمن 
ســـاعتين و20 ثانيـــة، وفي الجـــري بزمن 
ســـاعة و30 دقيقة و34 ثانيـــة وبمجموع 
4 ســـاعات و6 دقائق و51 ثانية، كما توج 
جاللـــة الملـــك الفائزيـــن المحترفيـــن فئـــة 
الرجـــال الفائـــز بالمركـــز األول النرويجـــي 
كرستيان بالمنفالت بزمن 3 ساعات و42 
دقيقـــة و20 ثانية، والفائـــز بالمركز الثاني 
الدنماركي دانيال باكيغار بزمن 3 ساعات 
و43 دقيقـــة و02 ثانيـــة، والفائـــز بالمركـــز 
الثالـــث النرويجي كاســـبر ســـتورنز بزمن 
3 ســـاعات 43 دقيقة و46 ثانية، كما توج 
جاللـــة الملـــك فئـــة الســـيدات، إذ حققـــت 
البطلة البريطانية هولي لورنس من فريق 

البحريـــن للتحمـــل المركـــز األول بزمـــن 3 
ســـاعات و52 دقيقة و35 ثانيـــة، والمركز 
الثاني البريطانية جودي ستمبوسن بزمن 
3 ساعات و55 دقيقة و29 ثانية، والمركز 
الثالـــث البريطانية كلير هان بزمن وقدره 

3 ساعات و55 دقيقة و51 ثانية.
والمتســـابقين  الفائزيـــن  جاللتـــه  وهنـــأ 
فـــي هـــذه البطولـــة، متمنًيا للجميـــع دوام 

التوفيق والسداد.
مـــع  األحاديـــث  جاللتـــه  تبـــادل  كمـــا 
الرياضييـــن المشـــاركين في هذا الســـباق 
الذيـــن أعربـــوا عـــن شـــكرهم وامتنانهـــم 
لمملكـــة البحرين على التنظيم الجيد لهذا 
التجمـــع الرياضي اإلقليمي وتقديرهم لما 
قدمته من تسهيالت وإمكانات إلنجاحه.

وهنأ صاحب الجاللة الملك، ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد، وســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد علـــى النجـــاح المميـــز الـــذي حققته 
بطولة الشـــرق األوســـط للرجل الحديدي 
وإظهارها بالصورة المشـــرفة التي تعكس 
الســـمعة الطيبة والمكانـــة المرموقة التي 
تحظى بها مملكـــة البحرين وقدرتها على 
تنظيم مثل هذه الرياضات الكبيرة بنجاح 
باهـــر واســـتقطاب أفضـــل الرياضيين من 

دول المنطقة والعالم.
وأثنـــى جاللتـــه على الجهـــد الكبيـــر الذي 
يقوم به سموهما لترسيخ مكانة البحرين 
الرياضيـــة  واألوســـاط  المنتديـــات  فـــي 
ووضـــع  والعالميـــة  والعربيـــة  اإلقليميـــة 
االرتقـــاء  بهـــدف  والبرامـــج؛  الخطـــط 
والنهـــوض بمختلـــف الرياضـــات وتوفيـــر 
كل الدعـــم والمســـاندة لشـــبابنا الرياضـــي 
لتحقيـــق مزيـــد مـــن اإلنجـــازات لوطننـــا 

العزيز.
ونوه جاللته بما تشهده الحركة الرياضية 
والشـــبابية في المملكة من ازدهار وتطور 
ومـــا يواصل الشـــباب البحرينـــي تحقيقه 
مـــن نجاحـــات متميزة في جميـــع األلعاب 
مكنتـــه من اعتـــالء منصـــات التتويج في 

مختلف المحافل.
كمـــا أشـــاد جاللتـــه بالمســـتويات الراقيـــة 
التـــي قدمها أعضاء الفريق البحريني في 
هـــذه البطولـــة، متمنيـــا لهـــم كل التوفيـــق 
والســـداد والمحافظة على هذه المكاسب 
الرياضيـــة مـــن خـــالل اســـتمرار التدريب 
لخـــوض  الجيـــد  واالســـتعداد  واإلعـــداد 

المنافسات المقبلة.
الحـــدث  هـــذا  أن  الملـــك  جاللـــة  وأكـــد 
وحضـــور  بمتابعـــة  حظـــي  الرياضـــي 
جماهيري كبير وعكس المنافسة الشريفة 
بـــأن  جاللتـــه  منوًهـــا  المتســـابقين،  بيـــن 
هذه اللقـــاءات والتجمعـــات الرياضة هي 
وســـيلة مهمة لزيادة التعـــارف والصداقة 
والتعـــاون وتعزيـــز الثقافات بين الشـــباب 
تقديـــره  عـــن  جاللتـــه  معربـــا  الرياضـــي، 
للطاقـــات والكفاءات الشـــبابية البحرينية 
التـــي أثبتـــت قدرتهـــا علـــى تنظيـــم مثـــل 
هذه البطـــوالت الكبيرة وإنجاحها؛ بفضل 
الخبرة العالية التي يمتلكها أبناء البحرين 

في كل المجاالت.
كمـــا تمنى جاللته لجميع المتســـابقين كل 

التوفيق واستمرار النجاح.

جاللته يشيد بالمستويات 
الراقية التي قدمها 

أعضاء الفريق البحريني 
في البطولة

المشاركون يعربون عن 
شكرهم للبحرين على 
التنظيم الجيد للتجمع 

الرياضي اإلقليمي
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المنامة - وزارة الخارجية

البحرين ترحب بإعالن أميركا 
والسودان تبادل السفراء

الواليات  بإعالن  الخارجية  وزارة  رحبت 
السودان  وجمهورية  األميركية،  المتحدة 
تبادل السفراء بينهما، في خطوة إيجابية 
ــمــشــتــركــة في  ومــهــمــة تــعــكــس الـــرغـــبـــة ال
ــدت  ــعــالقــات بــيــن الــبــلــديــن. وأكـ تــطــويــر ال
ــخــطــوة تــعــد دعـــًمـــا مــقــدًرا  الــــــوزارة أن ال
للحكومة االنتقالية في جمهورية السودان 
األمن  لتعزيز  الرامية  ولجهودها  الشقيقة 
واالستقرار، ورفع اسم جمهورية السودان 
وجميع  لإلرهاب  الراعية  الــدول  قائمة  من 
بــمــا سيسهم في  االقــتــصــاديــة  الــعــقــوبــات 
تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق 

في التنمية والتقدم والرخاء.

      جاللة الملك يشهد ختام منافسات بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي    

المنامة - بنا

جاللة الملك يشهد ختام منافسات بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي ويتوج ناصر بن حمد

التجمعات الرياضة وسيلة مهمة لزيادة التعارف والصداقة والتعاون وتعزيز الثقافات



أكـــد ولي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
أن نجـــاح مملكـــة البحريـــن فـــي اســـتقطاب 
الفعاليـــات اإلقليميـــة والعالميـــة في مختلف 
المجاالت أساســـه روح التنافس التي يتمتع 
بها أبناء البحرين وطموحهم المستمر لرفعة 
البحريـــن  مملكـــة  أصبحـــت  حتـــى  الوطـــن، 
التنظيميـــة  لقدرتهـــا  وتقديـــر  ثقـــة  محـــل 
العاليـــة وما يتبع هذا التنظيـــم من نجاحات 
متواليـــة خصوصا فـــي المحافـــل الرياضية، 
منوًها ســـموه بمـــا يحظى به قطاع الشـــباب 
والرياضـــة من دعم واهتمـــام من لدن عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة.
وقال ســـموه إن اســـتضافة البحريـــن بطولة 
الشـــرق األوســـط للرجل الحديدي لســـنوات 
متتاليـــة ونجاحهـــا فـــي تحقيـــق التميـــز في 
التنظيـــم دليل على ما تزخر بـــه المملكة من 

طاقـــات هدفها نجاح البحريـــن على الدوام، 
مؤكًدا ســـموه أن هؤالء الشـــباب المخلصين 
هـــم ثـــروة الوطن وعمـــاده الذيـــن نفخر بهم 
ونسعى دوًما لالستثمار فيهم وخلق الفرص 
أمامهم؛ مـــن أجل مواصلة اإلبـــداع والتميز.  

جـــاء ذلك لـــدى تفضل ســـموه أمـــس برعاية 
حفـــل ختـــام بطولة الشـــرق األوســـط للرجل 
الحديدي 70.3، إذ كان في اســـتقبال ســـموه 
لـــدى وصولـــه ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمن 

الوطنـــي رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 

خليفة وعدد من كبار المسؤولين.
الرجـــال  أبطـــال  بتكريـــم  ســـموه  وتفضـــل 
والســـيدات الحاصليـــن على المراكـــز األولى 

فـــي مختلف الفئـــات، كما تم تكريم ســـميرة 
البيطار ومحمد عيســـى عبـــدهللا بحصولهما 
فئـــة  فـــي  والرجـــال  الســـيدات  لقبـــي  علـــى 
البحرينييـــن. وأشـــاد صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء بجهود ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ومـــا يقدمـــه من 
الشـــباب  قطـــاع  لتطويـــر  واهتمـــام  رعايـــة 
الواضـــح  األثـــر  لـــه  والـــذي كان  والرياضـــة، 
في تحقيـــق اإلنجـــازات المتواليـــة بمختلف 
المحافـــل الرياضيـــة على األصعـــدة المحلية 
واإلقليميـــة والدولية. وتم فـــي الحفل الذي 
أقيـــم فـــي منطقـــة خليـــج البحريـــن تتويـــج 
الفائزيـــن فـــي الفئـــات المختلفة والشـــركات 

الراعية واللجنة المنظمة.

سمو ولي العهد يرعى حفل ختام بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي

المنامة - بنا

نجاح المملكة في استقطاب الفعاليات أساسه روح تنافس أبناء البحرين
طاقات من  المملكة  به  تزخر  ما  على  دليل  الحديدي  الرجل  بطولة  نجاح  العهد:  ولي  سمو 
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مجلس ا�دارة وا�دارة التنفيذية
 و جميع موظفي ومنتسبي 

تهنئ الوجيه 

فاروق بن يوسف المؤيد
رئيس مجلس ا�دارة لحصوله على جائزة

العام �نجازات العمر
لريادة ا�عمال لعام ٢٠١٩

بمملكة البحرين
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بحضور 2000 شخص... “بيان البحرين” تجدد العهد وتحتفل بالعيد الوطني وعيد الجلوس

جلـــوس  وعيـــد  المجيـــد  الوطنـــي  للعيـــد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفة في مدرســـة بيـــان البحرين زخم 
خاص، حيث تحرص المدرسة في كل عام 
على االحتفال بالذكرى الســـنوية بأســـلوب 

متفرد ومميز.
واحتفـــاال بالمناســـبة نظمت مدرســـة بيان 
البحريـــن أمـــس مهرجانهـــا الســـنوي الـــذي 
أطلق عليه هذا العام “استرو البيان”، بحرم 
المدرســـة فـــي المنطقـــة التعليميـــة. وقـــد 
حضـــر االحتفـــال البهيج قرابـــة 2000 فرد 

من طالب المدرسة وعوائلهم.
وبهـــذه المناســـبة، تقدمت إدارة المدرســـة 
الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  لعاهـــل  بالتهنئـــة 
الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، 
ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، وولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
المجلـــس  رئيســـة  الملـــك  جاللـــة  وقرينـــة 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة، 
وشـــعب البحريـــن الوفـــي، راجيـــة من هللا 
العلـــي القدير أن يمن علـــى البحرين بنعمة 
األمـــن واألمـــان واالســـتقرار والرخـــاء في 
ســـبيل تحقيق مزيد من التنمية على أرض 

البحرين العزيزة.
وتضمنـــت فعاليـــات المهرجـــان مجموعـــة 

مختـــارة مـــن األلعـــاب الشـــعبية المحببـــة، 
والتي تســـمح بمشاركة جميع أفراد العائلة 
لمـــا لهـــا من ذكريـــات خاصة في نفوســـهم. 
كما خصص المهرجان زوايا متعددة ضمت 
مجموعة من المطاعم والمقاهي الشـــهيرة 
إلضافة صبغة وطنية تعتز بالتراث الشعبي 
المتمثـــل في المأكوالت البحرينية اللذيذة، 
حيـــث حرصت المدرســـة على جلب نســـاء 
بحرينيـــات مختصات بصنـــع تلك األطباق. 
وأشادت رئيسة مجلس إدارة مدرسة بيان 
البحريـــن الشـــيخة مـــي العتيبـــي بالجهود 
التـــي يبذلهـــا القائمون علـــى المهرجان من 
أجل إظهاره بأفضل صورة ممكنة بالشـــكل 
الـــذي يليق بمكانـــة المناســـبتين العزيزتين 

على نفوس أهل البحرين.
وصفوفهـــا  المدرســـة  حوائـــط  وازدانـــت 
باألعـــالم الوطنيـــة واأللوان التـــي ترمز بها 
لمنـــح المهرجـــان طابعـــا مختلفـــا ومميـــزا، 
علـــى  وأهاليهـــم  الطـــالب  حـــرص  فيمـــا 
اختيار المالبس الشـــعبية لتدلل على مدى 
ارتباطهـــم بهـــذا الوطـــن العزيـــز وثقافتـــه 

المميزة.
مـــن جهتهـــا، عبرت رئيس مجلـــس األهالي 
بمدرســـة البيـــان ميعـــاد منصور بـــن رجب، 
عن “عمق هذه المناســـبة الوطنية وضرورة 
ترسيخها في نفوس الطالب من أجل حمل 
رســـالة الوطن خـــالل مســـيرتهم الحياتية، 
رغبًة في تعزيز نهضة هذا الوطن لســـنوات 

وسنوات”.

محنة العراق وموقف المرجعية
Û  مــن حيث المبدأ والقناعة واإليمان وبكل وضوح

فإننا نقف دائًما ضد تدخل المؤسسة الدينية في 
أمور السياسة وشؤون الحكم.

Û  ولكــن نظًرا للمحنة التي يعيشــها العراق الشــقيق
اليــوم، فــإن األمــر الواقــع يفــرض علينــا الوقــوف 
فــي  الشــيعية  المرجعيــة  مؤسســة  جانــب  إلــى 
بالــذات  المنعطــف  هــذا  عنــد  األشــرف  النجــف 
وفــي هــذه المرحلــة فقــط، وأن نقــف إلــى جانب 
مرجعهــا األعلــى الســيد علــي السيســتاني الــذي 
يواجــه ويقــاوم ضغوًطــا شــديدة ومتزايــدة مــن 
مرجعيــة قــم، أو باألحــرى مــن مرجعيــة طهــران، 
ومن أذرعها ومراكز نفوذها المتمددة في العراق، 
والتــي أصبحــت تمتلك قــدرات وإمكانات مادية 

وعسكرية وإعالمية هائلة.
Û  ألن النجــف؛  مرجعيــة  جانــب  إلــى  نقــف 

إلــى صــف  انحيــازه  أعلــن صراحــة  السيســتاني 
بتوفيــر  المطالبيــن  والمتظاهريــن  المحتجيــن 
أبســط المتطلبــات المعيشــية ووضــع حد للفســاد 
والهيمنــة  العــام  المــال  وســرقة  والمحســوبية 
األجنبيــة علــى مقــدرات الوطــن وتدخــل واليــة 
الفقيه في الشــؤون الداخلية للعراق، وألنه نصح 
السلطات األمنية في العراق باالستجابة لمطالب 
المتظاهرين وعدم اســتخدام القوة المفرطة في 
مواجهتهــم، بعــد أن أدركــت المرجعيــة أن شــيعة 
العــراق بشــكل خــاص والشــعب العراقــي عموًمــا 
قــد ضــاق ذرًعــا وطفح بــه الكيل فانتفــض وهبَّ 
مــن  وطنــه  وإنقــاذ  كرامتــه  وصــون  الســتعادة 
الهيمنة األجنبية ومن استباحة كرامته ومقدراته 
باســم الدين، واســتفاق من التنويم المغناطيسي 
لأليديولوجيــة السياســية التوســعية المصبوغــة 

بألوان مذهبية زاهية.
Û  نقــف إلــى جانــب السيســتاني؛ ألنه ُملــَزم وملتزم

الرافضــة  النجــف  مرجعيــة  وبعقيــدة  بتــراث 
مــن األســاس للتدخــل فــي الشــؤون السياســية 
واالنخــراط فــي النشــاط السياســي، والمناهضــة 
لنظريــة واليــة الفقيــه، ورغــم أنــه إيرانــي األصل 
والمولد فإنه ال يســتطيع أن يحيد عن هذا النهج 
الــذي اختطــه أســالفه مــن كبــار مراجــع مرجعية 
النجف، إلى جانب أنه شــخصًيا ومنذ البداية من 
المعارضيــن لهــذه النظريــة شــأنه فــي ذلــك شــأن 
الكثيــر مــن كبــار علمــاء الشــيعة حتى فــي إيران 
مناكفــة  النظريــة  هــذه  أن  يــرون  الذيــن  نفســها 

ومخالفة للمنطق والعقل وتعاليم الدين.
Û  لقــد وضــع مؤسســو وقــادة األمــة اإلســالمية من

الســلف الصالــح القواعــد األساســية لمبــدأ “والية 
األمــة علــى نفســها” وليــس “واليــة الفقيــه”؛ فهذا 
هــو الخليفــة األول أبوبكــر الصديــق رضــي هللا 
عنــه يخاطــب جماهيــر األمة بعــد تنصيبه خليفة 
للمســلمين قائــاًل “أمــا بعــد أيهــا النــاس فإنــي قــد 
أحســنت  فــإن  بخيركــم،  ولســت  عليكــم  وليــت 
فأعينونــي، وإن أســأت فقومونــي...” إلى أن قال 
“أطيعونــي مــا أطعت هللا ورســوله، فــإذا عصيت 

هللا ورسوله فال طاعة لي عليكم”.
Û  وقد وصف اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم

كيــف أنه تســلم زمــام الخالفة بــإرادة األمة حين 
قــال كمــا ورد في نهج البالغة “ثــم تداككتم علّي 
تــداك اإلبل الهيم علــى حياضها يوم وردها حتى 
انقطعــت النعــل وســقط الــرداء ووطــئ الضعيف 
وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها 

الصغير...”
Û  إن مرجعيــة النجــف ال تؤمــن بواليــة الفقيــه، بــل

تؤمــن بـــ “واليــة األمــة على نفســها”، وهــو موقف 
يخالف بشــكل حاد مفهوم الوالية المطلقة للولي 
الفقيه الذي أرساه اإلمام الخميني والذي يستمد 

مــن خالله الولي الفقيه الســلطة المطلقة من هللا 
نيابــة عن اإلمام الغائب، ما يجعله المســؤول عن 
رعاية أحوال المســلمين جميًعا وتدبير شــؤونهم 
وبموجــب  إلهــي  بتفويــض  والدنيويــة  الدينيــة 
ينــص  كمــا  اإلســالمية  لألمــة  زعيًمــا  وظيفتــه 
الدســتور اإليرانــي، فــي مقابــل ذلــك فقــد أعلــن 
السيســتاني فــي إحــدى خطــب الجمعــة مؤخــًرا 
“إن الحكومة إنما تســتمد شــرعيتها من الشــعب، 
وليــس هناك من يمنحها الشــرعية غيره، وتتمثل 
إرادة الشــعب فــي نتيجــة االقتــراع الســري العام 

إذا أجري بصورة عادلة ونزيهة”.
Û  تدخلهــا عــدم  كذلــك  النجــف  لمرجعيــة  وُيشــهد 

في شــؤون الشــيعة فــي مختلف أوطانهــم، وإنها 
جعلت عالقتها بهم محصورة في نطاقها الديني 
والروحي على خالف مرجعية طهران التي تجد 

نفسها مسؤولة عن شيعة العالم.
Û  إن موقف مرجعية النجف تجاه ممارسات الولي

بيــن  اختــالف صــارخ  مــن  أيًضــا  ينبثــق  الفقيــه 
رؤيتين أساســيتين في الفكر الشــيعي السياسي 
والدينــي الــذي انعكــس علــى شــكل صــراع خفي 
ومنافســة صامتــة بين المرجعيتيــن، إال أن الكفة 
فــي هــذا الصــراع وهــذه المنافســة ســتظل تميل 
لصالــح النجف التي تتمتع بمكانة رمزية متأصلة 
لدى الشــيعة وفــي وجدانهم أينمــا كانوا ال تتمتع 
والمــكان  للتاريــخ  إن  ثــم  قــم،  مرجعيــة  بمثلهــا 
إســقاطات ومدلوالت أخرى مؤثرة، فاإلمام علي 
اختــار الكوفــة بالعــراق عاصمــة لــه، وهــو يرقــد 
فــي النجــف وليــس فــي قــم أو غيرها مــن المدن 
اإليرانيــة، وأن أرض العــراق هــي التــي تشــربت 
بالدمــاء الطاهــرة ألحفــاد الرســول التــي أهرقــت 
وأســيلت عليهــا وليــس علــى أرض فــارس، وأن 
للعــراق منــذ فجــر اإلســالم قامــة مميــزة ومكانــة 

خاصــة فــي قلــوب المســلمين عموًمــا والشــيعة 
خصوصــا ال يمكــن أن تقــارن بمكانة بــالد فارس، 
كما أن الشــيعة يعتبرون العراق منبع التشــيع، أما 
إيران فلم يكن لها وجود محســوس في الســاحة 
الشــيعية قبل قيــام الدولة الصفويــة، إضافة إلى 
ذلــك فــإن الــوالء المذهبــي لشــيعة إيــران نفســها 
وقلوبهــم تهفــوا إلــى مرجعيــة النجــف أكثــر مــن 
مرجعيــة قم، ولذلك فــإن أكثر من نصف الُخمس 
إلــى مرجعيــة  يذهــب  اإليرانيــون  يدفعــه  الــذي 
النجــف كمــا أكد الكاتــب اإليراني المعــروف أمير 
طاهــري فــي مقــال لــه نشــر فــي صحيفة الشــرق 

األوسط األسبوع الماضي.
Û  وكمــا قلنا في بداية هــذا المقال، إنه نظًرا للمحنة

وكحالــة  اليــوم،  الشــقيق  العــراق  يعيشــها  التــي 
استثنائية، فإن األمر الواقع يفرض علينا الوقوف 
إلى جانب مؤسسة المرجعية الشيعية في النجف 
عند هذا المنعطف بالذات وفي هذه المرحلة فقط 
لألســباب التــي ذكرناهــا، ولذلــك فإننــا نتمنــى من 
صميــم قلوبنــا ونتضرع إلى هللا جلــت قدرته بأن 
تنقشــع الغمــة عن أرض الرافديــن العزيزة، ويعود 
االســتقرار إليهــا، وتســتتب األمــور فيهــا، وتنعتق 
من نير الهيمنة األجنبية، وتحظى بحكومة نزيهة 
مخلصة ومنتخبة؛ عندها على المرجعية أن تبادر 
باالنسحاب من الساحة السياسية وتترك السلطة 
بأوزارهــا وأثقالهــا فــي يــد السياســيين وتــدع مــا 

لقيصر لقيصر وما لله لله.
Û  وعليها أن تدرك أن عصر الحكم نيابة عن هللا قد

انتهى، وأســقطت الشــعوب نظام حكم الكنيســة، 
وولــى إلى غيــر رجعة نظام حكــم اآليديلوجيات 
بانهيار الحكم الشــيوعي في االتحاد الســوفيتي، 
باســتمرار  وتحدياتــه  العصــر  روح  تســمح  ولــن 

الحكم باسم الدين.
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“دراســـــات” يحتفـــل بـ “عقــد مــن التأسيـــس واإلنجـــــازات”
إعـــاء قيمـــة ومكانـــة البحـــث العلمـــي لخدمـــة المجتمـــع ورفاهيـــة المواطـــن

تحت رعايـــة كريمة من وزير الديوان 
الملكـــي الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد آل 
البحريـــن  مركـــز  يحتفـــل  خليفـــة، 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقة “دراســـات” يوم 14 ديســـمبر 
الجـــاري، بالذكرى العاشـــرة لتأســـيس 
وطنيـــة،  نخـــب  بحضـــور  المركـــز، 
وأجانـــب،  عـــرب  ودبلوماســـيين 
وممثلـــي وســـائل االعـــام، وعـــدد من 
قيـــادات مراكز البحـــوث في المنطقة، 
وذلـــك بالتزامـــن مع األعيـــاد الوطنية 

االحتفـــال  البحرين.ويشـــمل   لمملكـــة 
الـــذي يحمل شـــعار “مـــن الرؤية إلـــى الواقع” 
للمركـــز  تحققـــت  التـــي  للمنجـــزات  عرضـــا 
علـــى مـــدار األعـــوام العشـــرة الماضيـــة، مـــن 
فعاليـــات متنوعـــة، وإصـــدارات، ومؤتمرات 
ونـــدوات فكريـــة، وورش عمـــل متخصصة، 
واســـتطاعات للرأي، في العهد الزاهر لعاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
اإلصاحـــي  النهـــج  ظـــل  وفـــي  خليفـــة،  آل 
الشامل، ورؤية البحرين االقتصادية 2030.

مجلـــس  رئيـــس  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه 
األمناء الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل خليفة، 
عن بالـــغ تقديره وامتنانه ومركز “دراســـات” 

لتفضـــل وزير الديـــوان الملكي علـــى رعايته 
الكريمـــة الحتفالية المركز بمرور 10ســـنوات 
على تأسيســـه، بمـــا يجعلها تظاهـــرة متميزة 
ومشـــهودة، وتشـــريًفا كبيـــًرا للمركـــز وجميع 

منتسبيه.
وقـــال رئيس مجلس األمناء: إن “دراســـات”، 
الذي بـــات منارة للفكـــر والمعرفة في مملكة 
البحريـــن، ُيعـــد أحـــد الثمـــار الطيبـــة لحكمة 
ورعايـــة جالـــة الملـــك، حيث أطلـــق جالته 
إشـــارة البـــدء، وأعطـــى مباركتـــه الســـامية، 
لتأســـيس المركز، كي يسهم في دعم صناعة 
الوطنيـــة،  المكتســـبات  وتعميـــق  القـــرار، 
ويكـــون لبنة إضافية فـــي بناء صرح بحرين 

بمـــا  واعتـــزازه،  فخـــره  المســـتقبل. مبديا 
يحظـــى بـــه البحـــث العلمـــي واألكاديمي في 
البحرين من مكانة متقدمة، واهتمام وعناية 

فائقة من لدن عاهل الباد.
وأضاف الشـــيخ عبدهللا بن أحمد: إن جالة 
ص، بـــكل حكمة وبصيـــرة ثاقبة،  الملك شـــخَّ
الحاجة الملّحـــة لرفد عملية البناء الطموحة 
في المملكة، وفق قاعـــدة صلبة من المعرفة 
التي تســـتفيد من المســـتجدات والتطورات 
الـــرؤى،  لبلـــورة  العالمـــي  المســـتوى  علـــى 
ودراســـة المتغيـــرات، وتحديـــد األولويـــات، 
وبحث السياسات، وذلك من خال الندوات 
الفكرية وورش العمل البحثية، والمؤتمرات 

التي تقـــدم أفكاًرا وحلـــوالً ومعالجات لكثير 
من التحديات. 

وأوضـــح أن “دراســـات” تمكن من االضطاع 
بـــأدوار متجددة، لمواكبة رؤية جالة الملك، 

بشأن إعاء قيمة ومكانة البحث العلمي في 
خدمـــة قضايـــا المجتمع ورفاهيـــة المواطن، 
والمســـاهمة في اســـتتباب األمـــن اإلقليمي، 

ونشر قيم التسامح والتعايش. 

المنامة - مركز دراسات

قرينة العاهل تنيب الصالح الفتتاح المؤتمر الخليجي المشترك للسرطان
ـــدول العربيـــة ـــة ســـنويا فـــي ال ـــة إصاب ـــر مـــن 600 ألـــف حال تســـجيل أكث

أنابت قرينة عاهـــل الباد رئيس المجلس 
األميـــرة  الســـمو  للمـــرأة صاحبـــة  األعلـــى 
ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفة الرئيســـة 
لمكافحـــة  البحريـــن  لجمعيـــة  الفخريـــة 
الســـرطان، وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح 
المشـــترك  الخليجـــي  المؤتمـــر  الفتتـــاح 
تقيمـــه جمعيـــة  الـــذي  للســـرطان  الثالـــث 
البحريـــن لمكافحـــة الســـرطان فـــي الفترة 
من 7 وحتى 9 ديسمبر في فندق الخليج.

وفي كلمة لها في افتتاح المؤتمر بحضور 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريق 
آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب 
خليفـــة، قالت الوزيـــرة الصالح إن المؤتمر 
للســـرطان  الثالـــث  المشـــترك  الخليجـــي 
يشكل تجمعا بارزا على المستوى الوطني 
والخليجي ويســـهم فـــي تطوير الخدمات 
الســـرطان،  لمرضـــى  المقدمـــة  الصحيـــة 
الصحيـــة  النظـــم  قـــدرات  لدعـــم  ويأتـــي 
المبكـــر  واالكتشـــاف  للوقايـــة  الخليجيـــة 

للمرض ورعاية البحوث.
وأضافـــت الوزيـــرة أن الوقايـــة والتصدي 
للســـرطان يتأتـــى عبـــر التوعيـــة المرتكزة 
على األدلـــة والبراهين والحقائـــق العلمية 
القـــادرة علـــى التأثيـــر اإليجابـــي والفعـــال 
خفـــض  أجـــل  مـــن  الجمهـــور  وعـــي  فـــي 
وتخفيـــف  بالســـرطان  االصابـــة  معـــدالت 
األعبـــاء المترتبة عليـــه والوفيات الناتجة 
عنـــه، إضافـــة إلى وضع خطـــط فاعلة في 
المؤسســـات الصحية الخليجية استجابة 
لهذه المؤشـــرات وترجمة تلـــك التحديات 
الصحيـــة  البرامـــج  فـــي  االســـتثمار  إلـــى 
الوقائية وبرامج الكشـــف المبكر والرعاية 
مراحلهـــا  بمختلـــف  المتكاملـــة  الصحيـــة 

األولية والثانوية والمتقدمة.
تطلـــع  عـــن  الصالـــح  الوزيـــرة  وأعربـــت 
لمناقشـــة  المؤتمـــر  خـــال  مـــن  البحريـــن 
التجارب الخليجيـــة واإلقليمية والعالمية 
المبكـــر  للكشـــف  الوطنيـــة  البرامـــج  فـــي 
عـــن الســـرطان، ومناقشـــة آراء المهتميـــن 
الســـرطان وصانعـــي  بتشـــخيص وعـــاج 
فـــي  االســـتمرار  حـــول  الصحـــي  القـــرار 

إطـــاق برامج لمكافحة مرض الســـرطان، 
والخـــروج بتوصيـــات مبنيـــة على أســـس 
علميـــة قابلـــة للتطبيـــق فـــي دول مجلس 

التعاون.
وقدمـــت ســـمو األميـــرة دينا مرعـــد وهي 
رئيسة االتحاد الدولي لمكافحة السرطان 
عرضـــا عن جهود االتحاد في نشـــر الوعي 
بمـــرض ســـرطان األطفـــال فـــي المنطقـــة 
والعالـــم، وأشـــارت فـــي عـــرض لهـــا خال 
افتتاح المؤتمر إلى تسجيل أكثر من 600 
ألـــف حالـــة إصابة بالســـرطان ســـنويا في 
الـــدول العربية، مؤكدة أهمية االبتعاد عن 
التدخيـــن بكل أنواعه واألكل غير الصحي 
إضافة إلـــى ممارســـة التماريـــن الرياضية 

في الوقاية من السرطان.
الخليجـــي  لاتحـــاد  العـــام  األميـــن  وأكـــد 
لمكافحـــة الســـرطان خالد الصالـــح أهمية 
لمكافحـــة  المشـــترك  الخليجـــي  المؤتمـــر 
والعامليـــن  لألطبـــاء  بالنســـبة  الســـرطان 
فـــي مجـــال الحقـــل الصحي فـــي مختلف 
دول  فـــي  الســـرطان  مكافحـــة  برامـــج 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، واالســـتفادة 
مـــن الخبـــرات العالميـــة في هـــذا الموضع، 
وتبـــادل المعلومـــات والخبـــرات، وتطوير 
السياســـات الصحيـــة الخاصـــة بمكافحـــة 
مرض السرطان في دول الخليج العربي.

فيمـــا اســـتعرض المديـــر التنفيـــذي للمركز 
علـــي  الســـرطان   لمكافحـــة  الخليجـــي 

الزهرانـــي جانبـــا مـــن الجهـــود الخليجيـــة 
المشـــتركة فـــي مجـــال أبحاث الســـرطان، 
مشـــيرا إلـــى أهميـــة التعـــاون فـــي مجـــال 
اإلحصائيـــات حول هذا المـــرض في دول 
الخليـــج العربي، وبما يســـاعد مؤسســـات 
األبحـــاث علـــى رصـــد تطوراتـــه وتعزيـــز 

جهود مكافحته.
رئيـــس رابطة التجميـــل البحرينية التابعة 
لجمعيـــة األطبـــاء البحرينية عبد الشـــهيد 
فضـــل  أوضـــح فـــي كلمـــة لـــه أن المؤتمـــر 
للســـرطان  المشـــترك  الثالـــث  الخليجـــي 
ســـيناقش أوراق عمـــل تتضمـــن آخـــر مـــا 
توصـــل اليـــه الطـــب فـــي جراحـــة ترميـــم 
الثدي، والعنق والرقبـــة، والتي من خالها 
يمكـــن اســـتعادة الوضـــع الطبيعـــي للجزء 

المصاب بعد استئصال الورم.
,أعـــرب رئيـــس اللجنـــة العلميـــة للمؤتمـــر 
الســـرطان  مكافحـــة  جمعيـــة  ورئيـــس 
عبدالرحمـــن فخـــرو عـــن شـــكره وتقديره 
لصاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة علـــى رعايتهـــا 
فـــي  المؤتمـــر، مســـتعرضا  لهـــذا  الكريمـــة 
كلمتـــه جانبـــا مـــن المبـــادرات والمشـــاريع 
مـــع  بالشـــراكة  الجمعيـــة  تنفذهـــا  التـــي 
مؤسســـات القطاعيـــن العـــام والخاص من 
أجـــل نشـــر الوعـــي بمـــرض الســـرطان في 
مملكـــة البحريـــن، إضافـــة إلـــى الفعاليـــات 
العلمية التي تهدف إلى اســـتعراض أفضل 
ســـبل المعالجة المتعـــارف عليها دوليا في 
األكاديميـــة  والمؤسســـات  المستشـــفيات 

رفيعة المستوى.

قرينة جاللة الملك تنيب وزيرة الصحة الفتتاح المؤتمر الخليجي المشترك الثالث للسرطان

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

مجلس الرئيس... فضيلة الرعاية

Û  رغــم فــراش التعافــي، وتحــدي المشــاغل، كانت عيــون الرئيــس القائد
لهــا جفــن حتــى يتأكــد مــن حســن أداء فعاليــات مؤثــرة،  ال يغمــض 
وتظاهرات لها صفة التداخل مع هموم الناس، واحتياجات الوطن. قد 
يمنعــه عارضــا طارئــا من الحضور، لكن ســموه ال يغمــض له جفن حتى 
ينيب عنه من يناسب الحدث، وال تهدأ نفسه إال عندما تأتي إلى سموه 
األخبــار بــأن األمــور كانــت علــى مــا يــرام، وإن الفعالية حققــت الهدف 
المرجــو منهــا. حــدث ذلــك عندمــا تكــرم بالموافقــة الســامية وأعطــى 
الضــوء األخضــر لحفيــده الوفــي محافــظ المحافظــة الجنوبيــة ســمو 
الشيخ خليفة بن علي بحضور الحفل الذي يرعاه لتخريج الفوج الرابع 
عشر من طلبة الجامعة األهلية، وحدث ذلك عندما كلف سموه حفظه 
هللا ورعاه نجله المعطاء نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي 
بن خليفة يحفظه هللا بحضور معرض الجواهر العربية، وها هو اليوم 
يرعى المؤتمر السنوي العالمي للمصارف االسامية ليخرج بالتظاهرة، 

وهي في أبهى صورها، وأزهى نسخهها، وأروع مرتجى منها. 
Û  إن رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان

شــفاه هللا وعفــاه يــدرك علــى مــر الزمــان أن فضيلــة الرعايــة تتحقــق 
عندمــا يكــون الوطــن فــي حاجــة ماســة لمن يأخــذ بيده، لمــن يثق في 
قدرتــه علــى حمل هموم الناس بين جوانحــه، وربط مفردات المجتمع 
بإمكانــات الدولــة الناهضــة، هي رؤية قائد يــدرك قبل غيره كيف تبنى 
األوطــان، وكيــف ترعــى األحــداث، وكيــف يتحقــق التكاتــف والتاحم 
بين أبناء الشــعب الواحد وقادته األوفياء. إنها ملحمة عمر، وفصاحة 
تعاطــي، وملحمــة وطنيــة ســتظل األجيال جيــا بعد اآلخر تتنــدر بها، 
تتناغم معها، وتنهل من نظرتها الثاقبة، وحنوها المتفاني لكي يتحقق 
التواصــل بيــن المفترقــات والتعايــش بيــن المترادفــات، والســام وهو 
يرفــرف فــوق هامــات الوطــن. أكاد أجــزم وأبصــم بالعشــرة أن األب 
الرئيس لم يترك شــاردة وال واردة من فعاليات باده ســواء تلك التي 
يتشرف مسئولوها برعاية سموه الكريمة لها أو التي تتعقد في رحاب 
الحاجــات الملحــة والتحديات الجســيمة إال وكان ســموه حاضرا فيها، 
متابعــا لســجاالتها، موجهــا ومحــاورا ألدق تفاصيلهــا وأهــم شــخوصها 
والذكريــات  نعيشــها،  التــي  الوطنيــة  األيــام  إن  متعاطيهــا.  وأقــرب 
المجيدة التي تجيش مشــاعرنا بالحب واللهفة على قائد من الصعب، 
بل ومن المستحيل أن يجود الزمان بمثله إنما تشير إلى عامات على 
طريــق مرســوم لوطن، ووطــن محفور في ضميــر كل مواطن، وضمير 
يحــرك كل مخــارج ألفاظنــا، وكل تفاصيل حياتنا؛ لتكــون بادنا أجمل، 
ومســتقبلنا أروع، وشــبابنا الطالع من رحم األجيال التي ســبقته أقوى 
وأبدع، هي ســنة الخالق عندما تتجلى في قائد ملهم ثم تنعكس على 

سلوك شعب مؤمن، يحفظ هللا قادتنا، يحفظ هللا الوطن.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

الشيخ خالد بن أحمد

علي الزهراني خالد الصالح عبدالشيهد فاضل عبدالرحمن فخرو جودي بوقي

الشيخ عبدالله بن أحمد

الصالح: االستثمار 
في البرامج الصحية 

الوقائية وبرامج 
الكشف المبكر

األميرة دينا: 
االبتعاد عن التدخين 
واألكل غير الصحي 

أهم طرق الوقاية

القضيبية - مجلس الشورى

لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  اختتمـــت 
الشـــورى، أمس األول برنامًجـــا تدريبًيا 
األمانـــة  ومســـؤولي  لقيـــادات  خاًصـــا 
دعـــم  آليـــات  تعزيـــز  بهـــدف  العامـــة، 
وتنفيـــذ  المجلـــس،  أعضـــاء  ومســـاندة 
التـــي  واإلســـتراتيجيات  الخطـــط 
تعتمدهـــا األمانـــة العامـــة، وفـــق طـــرق 
ووســـائل إبداعية وحديثة، تنسجم مع 
التقدم الذي تشهده السلطة التشريعية، 

لتطويـــر  تحققهـــا  التـــي  واإلنجـــازات 
الوطنيـــة.وكان  التشـــريعات  منظومـــة 
رئيـــس مجلس الشـــورى علـــي الصالح، 
أكد في الزيارة التي قام بها للمشاركين 
وبحضـــور  التدريبـــي،  البرنامـــج  فـــي 
األمين العام للمجلس أســـامة العصفور، 
أن عملية التدريب تمثل محورًا أساسيًا 
المجلـــس  اســـتراتيجية تطويـــر  ضمـــن 

واالرتقاء بدوره التشريعي.

الصالح: التدريب محور أساس باستراتيجية “الشورى” توطيد العالقات مع فرنسا بمجاالت الطاقة المستدامة
”Arverne“ ومشـــاريع  نشـــاطات  عـــن  لشـــرح  يســـتمع  ميـــرزا 

استقبل رئيس هيئة الطاقة المستدامة 
عبدالحســـين ميرزا بمكتبـــه وفدا رفيع 
المستوى من شركة Arverne الفرنسية 
الطاقـــة  مشـــاريع  فـــي  المتخصصـــة 
المتجـــددة، وخـــال اللقاء قـــدم  للوفد 
عرضـــا مرئيـــا عـــن الخطط والمشـــاريع 
التـــي تنفذهـــا هيئة الطاقة المســـتدامة 
والفـــرص  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
االستثمارية المتاحة للشركات العالمية 

للمساهمة في تلك المشاريع.
وقـــال ميـــرزا إننـــا نســـعى إلـــى تفعيـــل 
البحريـــن  بيـــن  المشـــتركة  العاقـــات 
وفرنســـا فـــي مجـــال الطاقـــة النظيفـــة 
التاريخيـــة  الزيـــارة  بعـــد  خصوصـــا 

الميمونـــة التـــي قـــام بهـــا عاهـــل الباد 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
الجمهوريـــة  إلـــى  خليفـــة  آل  عيســـى 
الفرنســـية وتوجيهاتـــه الســـامية بفتح 
المزيـــد مـــن آفـــاق التعـــاون للقطاعات 
الفرنســـية  والصناعيـــة  االقتصاديـــة 
لاســـتثمار فـــي البحرين، واالســـتفادة 

مـــن التجـــارب وتبـــادل الخبـــرات بيـــن 
البلدين الصديقين في شتى المجاالت 
خصوصـــا مجـــاالت الطاقـــة المتجددة 

وكفاءة الطاقة.
 Arverne واستمع ميرزا من وفد شركة
إلـــى نشـــاطاتهم ومشـــاريعهم في عدد 
الطاقـــة  تطبيقـــات  فـــي  البلـــدان  مـــن 

الشمسية وطاقة الرياح وتدقيق كفاءة 
الطاقة ومدى رغبتهم بتأســـيس عاقة 
مشـــتركة مع هيئة الطاقة المســـتدامة، 
وتعتبر شـــركة Arverne من الشـــركات 
الفرنســـية الرائدة في مجالها، وهي من 
الشـــركات التي أوصى بها سفير مملكة 
البحرين لدى باريس بدراســـة عروضها 
وإمـــكان التعـــاون معها؛ ســـعيا لتوطيد 

العاقات بين البلدين الصديقين.
مـــن جانبهـــم، عبـــر الوفد الفرنســـي عن 
بالغ سرورهم بزيارتهم لمملكة البحرين 
وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لرئيس 
هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة على حســـن 
والترحيـــب،  والحفـــاوة  االســـتقبال 
متمنيـــن للبحرين وشـــعبها دوام الرفعة 

والتقدم واالزدهار.

البسيتين- هيئة الطاقة المستدامة
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طــــرح تخصصـــات أكاديميـــة تواكب ســـوق العمـــل
بحــث األميــن العام لمجلس التعليم العالي عبد الغني الشــويخ مع رؤســاء 
مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة، عــدًدا مــن المحــاور المهمــة المرتبطة 
بأولويات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وسبل االرتقاء بأداء تلك 
المؤسســات، وذلــك خــال االجتمــاع الــدوري بمقــر األمانــة العامــة بوزارة 

التربية والتعليم.

واستعرض االجتماع التخصصات 
الجديـــدة التي تقدمها مؤسســـات 
والتخصصـــات  العالـــي،  التعليـــم 
الفتـــرة  فـــي  طرحهـــا  المقتـــرح 
مـــن  االســـتفادة  ومـــدى  المقبلـــة، 
خبـــرات الجامعـــات العالميـــة فـــي 
هـــذا المجال، بمـــا يلبـــي متطلبات 
وســـوق  االقتصاديـــة  التنميـــة 
العمـــل، إلى جانب مناقشـــة خطط 
المؤسســـات ومناهجها الدراســـية، 
والتأكيـــد علـــى ضـــرورة مواكبتها 

للتقـــدم التكنولوجي، مـــع ضرورة 
تحقيق التـــوازن بين التخصصات 
المطروحـــة،  والعلميـــة  اإلنســـانية 
إضافـــًة إلـــى االطالع علـــى جهود 
المؤسســـات فـــي توظيـــف الذكاء 
الثـــورة  وتقنيـــات  االصطناعـــي 
الصناعية الرابعة في التخصصات 
تشـــجيع  ومـــدى  األكاديميـــة، 
أســـاتذتها على إجـــراء بحوث في 

هذا المجال.
كما تم بحث ُســـبل تمكيـــن الطلبة 

من مهـــارات الحيـــاة المســـتقبلية، 
باعتبـــاره ضمـــن األهـــداف المهمة 
لالســـتراتيجية الوطنيـــة للتعليـــم 
العالي، لتعزيـــزه فرص الخريجين 
إلـــى  إضافـــًة  العمـــل،  ســـوق  فـــي 
مناقشة إجراءات المؤسسات في 
مجـــال تطبيـــق برنامـــج التدريـــب 

وتشـــجيعهم  للطلبـــة  الميدانـــي 
علـــى الريادة واالبتـــكار، وبحث ما 
يتعلـــق بالبحث العلمـــي الجامعي، 
تحقيًقا لما جاء في االستراتيجية 

الوطنية للبحث العلمي.
مـــا  كذلـــك  االجتمـــاع  وناقـــش 

يتعلـــق بتحســـين البنيـــة التحتية 
العالـــي،  التعليـــم  مؤسســـات  فـــي 
والمتمثلـــة في المرافق األكاديمية 
واإلداريـــة والخدمية، لتوفير بيئة 
جامعيـــة تعزز الخدمـــة التعليمية، 
إجـــراءات  بحـــث  إلـــى  إضافـــًة 

مؤسســـات التعليـــم العالـــي بشـــأن 
مقرر حقوق االنسان وآلية تدريسه 
في جميع التخصصات في مرحلة 
البكالوريوس من قبل أســـاتذة من 
ذوي االختصـــاص، وذلـــك لتعزيـــز 
روح االنتماء الوطني لدى الطلبة.
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التعليم العالي 
يناقش إجراءات 

المؤسسات في 
تطبيق برنامج 

التدريب الميداني 
للطلبة

16 فصال للمبنى اإلضافي بـ “إعدادية الرفاع للبنات”
ــدارس ــمـ ــاء الـ ــشـ ــر إلنـ ــم ــت ــس ــم ــب ال ــل ــط “األشـــــغـــــال”: مـــواكـــبـــة ال

تفقـــد وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون األشـــغال 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي أحمـــد  الخيـــاط 
مشـــروع انشـــاء مبنى أكاديمـــي اضافي 
بمدرسة الرفاع الغربي اإلعدادية للبنات، 
بحضور الوكيل المساعد لمشاريع البناء 
والصيانـــة المهندس الشـــيخ مشـــعل بن 
محمـــد آل خليفة ومدير إدارة مشـــاريع 
البناء مريم  أمين وعدد من المهندســـين 
القائمين على المشـــروع، وذلك لالطالع 
علـــى مراحل ســـير العمل في المشـــروع 
مـــن  األولـــى  مراحلـــه  فـــي  هـــو  والـــذي 

التنفيذ.
وخـــالل الزيـــارة اســـتمع وكيـــل الـــوزارة 
الى شـــرح عـــن تفاصيل المشـــروع الذي 
تنفيـــذه  علـــى  وتشـــرف  تصميمـــه  تـــم 
إدارة مشـــاريع البنـــاء بالـــوزارة لصالـــح 
وزارة التربيـــة والتعليـــم ضمـــن خطتهم 
لمواكبة الطلب المســـتمر إلنشـــاء العديد 
ـــع فـــي المدارس  من المدارس مع التوسُّ
الحاليـــة فـــي مختلـــف مناطـــق مملكـــة 

البحرين حسب األولويات، بهدف توفير 
المقعد الدراســـي لجميع الطلبة وتقريب 
الخدمات التعليمية من مناطق سكنهم.

المســـاعد  الوكيـــل  أشـــار  جانبـــه،  مـــن 
لمشـــاريع البناء والصيانة الى أن الوزارة 
راعـــت فـــي تصميـــم المبنـــى األكاديمي 
اإلضافـــي أن تتناســـب مـــع المتطلبـــات 
الحديثـــة لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم بما 

يواكـــب التطـــور التعليمي المســـتمر في 
المملكـــة وتوفيـــر بيئة مريحـــة وممتعة 
للتعليـــم، حيـــث يتم إنشـــاء المبنى على 
2238 متـــر مربـــع،  تبلـــغ  بنـــاء  مســـاحة 
طوابـــق  ثالثـــة  مـــن  المبنـــى  ويتكـــون 
متضمنًا 16 صفًا دراســـيًا مـــزودًا بجميع 
الوســـائل التعليميـــة الحديثـــة باإلضافة 
الـــى مختبـــر للتربيـــة اأُلســـرية ومرســـم 

ومرافق خدمية.
وأضـــاف   الشـــيخ مشـــعل آل خليفة أنه 
تـــم األخـــذ بعيـــن االعتبـــار فـــي تصميم 
المبنـــى االضافي متطلبـــات ومواصفات 
االســـتدامة والمباني الخضراء وتطبيق 
الطاقـــة  واســـتهالك  ترشـــيد  سياســـة 
للحفـــاظ على البيئة والمـــوارد الطبيعية 
كاستخدام كافة أساليب العزل الحراري 
لألســـطح والجدران واألسقف والزجاج 
العـــازل للحرارة مما يســـاعد على خفض 
تكاليف اســـتهالك الكهربـــاء والذي يمثل 

نظام التكييف الجزء األكبر فيها.
كمـــا روعـــي فـــي التصميـــم توفيـــر كافة 
الطالبـــات  وحركـــة  لتنقـــل  التســـهيالت 
االحتياجـــات  ذوي  مـــن  الموظفـــات  أو 
الخاصة والحوامل، حيث ســـيتم توفير 
المنحـــدرات عنـــد كافـــة مداخـــل المبنى 
األكاديمـــي باإلضافة إلـــى توفير مصعد 
كهربائـــي لضمـــان ســـهولة تنقلهـــم عبـــر 
الطوابق وتوفير دورات مياه ذات حجم 

يتناسب مع احتياجاتهم.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

جدول محاضراتنا يتعارض مع أوقات المقررات األخرى
ومنظمة أخـــرى  دراســيــة  فــصــول  بفتح  يــطــالــبــون  ــز”  ــزن ــب “ال طـــاب 

األعمـــال  إدارة  كليـــة  طـــالب  طالـــب 
اعتمـــاد  بتغييـــر  البحريـــن  بجامعـــة 
توقيـــت أوقات محاضراتهـــم  للفصل 
الدراســـي الثاني 2019 /2020، وذلك 
لتعارض غالبية المواد مع مواد أخرى 
بســـبب عدم توزيع التوقيت المناسب 

لمقرراتهم الدراسية.
وقالـــوا لـ”البـــالد” أن تســـجيل النظـــام 
اإللكترونـــي الجديـــد يوجـــد بـــه عـــدة 
مشاكل، ومنها االختيارات المحدودة 
باألوقـــات وفي حـــال ال تتوفر أوقات 
أخرى للمقررات نفســـها، يقوم الطالب 
للفصـــل  الدراســـي  المقـــرر  بتأجيـــل 

الدراسي اآلخر.
وبينـــوا أنه بحكم يـــوم الثالثاء إجازة 
فهنـــاك المواد المشـــتركة التي نظامها 

يختلـــف عن نظام إدارة األعمال، وهو 
مـــا يتعين علـــى طالـــب إدارة األعمال 
حضـــوره لمـــادة مشـــتركة واحدة في 

يوم الثالثاء.
وقالـــوا: “ال يمكننـــا أن نقـــوم بالتواجد 
الصبـــاح  مـــن  يوميـــًا  الجامعـــة  فـــي 

وحتى الخامسة مساًء لتعارض بعض 
المقـــررات مع مقـــررات أخـــرى للمواد 
نفسها”. وتســـاءلوا: يوجد في الفصل 
الواحـــد حوالـــي 120 طالـــب، وذلـــك 
يخلـــق صعوبـــة فـــي إيصـــال معلومة 
اإلكاديمـــي لتعليمهـــم فـــي حـــال عدم 

فتحهم لفصول أخرى.
تـــم  مـــا  نرفـــض  “أننـــا  وأضافـــوا: 
اعتمـــاده مـــن تغيير في توقيت ســـير 
يؤثـــر  ســـوف  والـــذي  المحاضـــرات، 
بالتأكيـــد علـــى طلبـــة  بشـــكل ســـلبي 
كليـــة إدارة األعمـــال، النظـــام الجديد 
اليخدم الطلبة بشـــكٍل إيجابي وهناك 
الكثيـــر مـــن الطلبة ســـتتأجل موادهم 
فـــي الفصل الدراســـي المقبل حســـب 

خطتهم الدراسية”.
الجديـــر بالذكـــر أن جامعـــة البحريـــن 
للتســـجيل  اعتمادهـــا  فتـــرة  حـــّددت 
للفصل الدراسي الثاني 2019 -  2020 
األولـــى  الجامعيـــة  المرحلـــة  لطلبـــة 
ـــا مـــن خالل  عبـــر التســـجيل إلكترونيًّ
رابـــط الجامعـــة، حيث قامـــت جامعة 
ا حسب  البحرين بالتســـجيل إلكترونيًّ

الساعات المجتازة.

حـــددت وزارة التربيـــة والتعليم جدول 
امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول 
للعـــام الدراســـي 2019 /2020 للمرحلـــة 
الثانويـــة للتعليم العـــام والديني، وذلك 
بـــدءًا مـــن يـــوم غـــد االثنيـــن الموافق 9 
ديســـمبر 2019، ومـــن المقـــرر أن يكون 
آخـــر يـــوم لالمتحـــان بتاريـــخ 7 ينايـــر 

.2020
وحســـب التعميـــم الـــذي وجهـــه مديـــر 
إدارة التعليـــم الثانويـــة بـــوزارة التربية 

والتعليـــم إبراهيـــم بورشـــيد إلى مدراء 
أكـــد  الثانويـــة،  المـــدارس  ومديـــرات 
الدراســـية  الخطـــط  تفعيـــل  ضـــرورة 
يـــوم  آخـــر  لغايـــة  الدراســـة  وانتظـــام 
دراســـي وهو يوم الخميس الموافق 19 

ديسمبر 2019.
وبيـــن التعميم الصادر من إدارة التعليم 
أن  والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة  العالـــي 
اإلمتحانات ســـتكون على 3 فترات من 
الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 2 مساًء.

7 يناير آخر يوم المتحانات “الثانوية”

ــًدا ــ ــراءة الـــعـــربـــي” لــلــكــتــاب غ ــ ــقـ ــ ــدي الـ ــ ــح ــ ــرض “ت ــعـ ــاح مـ ــتـ ــتـ افـ

تفتتـــح وزارة التربيـــة والتعليـــم، يـــوم غـــد 
األحـــد، فعاليـــات معـــرض “تحـــدي القـــراءة 
العمـــل  ميثـــاق  بصـــرح  للكتـــاب،  العربـــي” 
الوطنـــي، وذلـــك فـــي إطـــار تشـــجيع الطلبة 
على المشـــاركة في مســـابقة تحدي القراءة 

العربي في دورتها الجديدة.
 ويفتـــح المعرض أبوابـــه لغاية يوم األربعاء 
الموافـــق 11 ديســـمبر الجـــاري، مـــن الثامنة 
صباًحا وحتى الثانية ظهًرا، متضّمًنا سلسلة 
متنوعـــة مـــن الكتب بأســـعار مناســـبة، وفًقا 
لشروط ومعايير المسابقة للكتاب المقروء، 
بمشـــاركة عـــدة جهات مثـــل إدارة المكتبات 

العامة، ومركز رعاية الطلبة الموهوبين.

وفعاليـــات  أنشـــطة  المعـــرض  وتصاحـــب   
متنوعـــة مثـــل مســـرح العرائـــس، والفرقـــة 
الموســـيقية، ومســـابقة فن الخطابـــة باللغة 
العربية، وورشـــة فن األوريغامي، وفعاليات 
لتعزيز مهارات القـــراءة والتلخيص والخط 

العربـــي، واأللعـــاب الذهنيـــة، كما ســـتعرض 
فـــي  األوائـــل  الطلبـــة  مـــن  عـــدد  تجـــارب 

المسابقة.
كما سيشمل المعرض تفعيل مبادرة بالعربي 
مـــن خالل تنفيذ أنشـــطة تســـهم فـــي تعزيز 
اللغة العربية ومهارات التواصل اللغوية في 

مواقع التواصل االجتماعي.
والجدير بالذكر أن عدد الطلبة الذين سجلوا 
حتـــى اآلن فـــي تحـــدي القـــراءة العربي قد 
بلـــغ 108,522 ألـــف طالب وطالبة من جميع 
المراحل من 202 مدرسة حكومية وخاصة، 
كمـــا أن عدد الطلبة الذين أنهوا 50 كتاًبا بلغ 

4783، ومازال التسجيل مفتوًحا.
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الدقيقـــة  اآلالت  قســـم  نّظـــم 
البحريـــن  بمعهـــد  والكيميـــاء 
تحـــت  محاضـــرة  للتدريـــب 
علـــم  فـــي  “التطـــورات  عنـــوان 
وأحـــدث  النانـــو  وتكنولوجيـــا 
تطبيقاتها في المجتمع”، لفائدة 
مدربـــي القســـم باإلضافـــة إلـــى 
مدربي قســـم الصحة والسالمة 

المهنية.
أفـــادت  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
الدقيقـــة  اآلالت  قســـم  رئيـــس 
بومجيـــد  شـــيخة  والكيميـــاء 

تأتـــي  المحاضـــرة  هـــذه  أن 
يبذلهـــا  التـــي  الجهـــود  ضمـــن 
القســـم لتعريـــف مدربيـــه بآخـــر 
المستجدات المرتبطة بمجاالت 
إلـــى أن  تخصصاتهـــم، مشـــيرًة 
هـــذه المحاضرة تضمنـــت عدًدا 
مـــن المحـــاور التـــي تهـــدف إلى 
بالمـــواد  المشـــاركين  تعريـــف 
تحضيرهـــا  وطريقـــة  النانويـــة 
علـــى  والتعـــرف  وتوليفهـــا، 
خصائـــص هذه المـــواد وأحدث 

تطبيقاتها في الحياة اليومية.

محاضرة عن تطورات “النانو” 
لمدربي “البحرين للتدريب”

مروة خميس
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تتقدم أسرة دار »                       «

بأحر التعازي وصاِدِق المواساة  

إلى الزميل

علي الفردان
 لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

ابنة خاله
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها 
وذويها الصبر والسلوان

ال تتعاملوا مع مقاولين غير معتمدين لـ “مزايا” وال تدفعوا مقدما
مالكها وهرب  دينار  مليون  ربع  نصبت  شركة  قصة   ”^“ نشر  بعد  “اإلسكان” 

تحذيـــر  اإلســـكان  وزارة  جـــددت 
االســـتفادة  فـــي  الراغبيـــن  المواطنيـــن 
مـــن خدمة تمويـــل الســـكن االجتماعي 
“مزايـــا” مـــن التعامـــل مـــع المقاولين أو 
المطوريـــن العقارييـــن غيـــر المعتمدين 
لـــدى الـــوزارة أو غيـــر المســـجلين لـــدى 
الجهـــات الرســـمية بالمملكـــة للحصـــول 
على وحدات أو شقق سكنية عن طريق 
البرنامـــج، مؤكدة أن الوزارة ســـبق وأن 
أكـــدت عدم قبول طلبـــات الراغبين في 
االســـتفادة من وحدات سكنية مجهولة 
المصدر وغير مســـتوفاة لالشـــتراطات 

التأهيلية.
وأشـــارت الوزارة إلى أنه سبق وأن ورد 
إليها حـــاالت لمواطنيـــن يقومون بدفع 
مبالـــغ كمقـــدم لوحـــدات ســـكنية غيـــر 
مســـتوفاة للشـــروط التأهيليـــة والفنية 
المعتمـــدة ببرنامـــج “مزايـــا” لقبول تلك 
الوحـــدات، وقبـــل اســـتيفاء اجـــراءات 
االســـتفادة مـــن البرنامـــج، األمـــر الـــذي 
يترتـــب عليـــه خســـائر ماليـــة للمواطن 
فـــي حـــال عـــدم قبـــول طلبه، مشـــددة 
علـــى ضـــرورة عـــدم قيـــام المواطنيـــن 
بدفـــع أي مبالـــغ ماليـــة كمقـــدم إال بعـــد 
مـــن  االســـتفادة  إجـــراءات  اســـتيفاء 
البرنامج والتأكد من السالمة االنشائية 

والقانونية للوحدة السكنية المختارة.
وقالـــت الـــوزارة إن الـــدورة اإلجرائيـــة 
لالستفادة من “مزايا” تهدف إلى توفير 
األطـــراف  لجميـــع  والحمايـــة  الضمـــان 
وعلى رأسها المواطن، إذ يقوم المواطن 
بالتوجـــه إلـــى الـــوزارة للحصـــول علـــى 
شـــهادة تأهيل االســـتفادة من البرنامج 
ثم يتوجه إلـــى البنك الممول للحصول 
علـــى التمويـــل بعـــد أن يكـــون قـــد قام 
باختيار الوحدة السكنية؛ ليتم بعد ذلك 
معاينـــة الوحـــدة الســـكنية والتأكـــد من 

واالشـــتراطات  للمواصفات  مطابقاتهـــا 
الفنيـــة والهندســـية، علـــى أن تتـــم بعـــد 
ذلك عملية الشـــراء بعـــد الحصول على 

الموافقات من الوزارة والبنك الممول.
االشـــتراطات  أن  “اإلســـكان”  وبينـــت 
الوحـــدة  لشـــراء  ”مزايـــا”  لــــ  التأهيليـــة 
العقارييـــن  المطوريـــن  مـــن  الســـكنية 
الجاهـــزة وتتركز على ضرورة أن تكون 
الوحـــدة موثقـــة، وأن تكـــون موصولـــة 
فعلًيـــا بجميع خدمـــات البنيـــة التحتية 
كالكهربـــاء والماء، إضافـــة إلى ضرورة 
أن يكون ســـعر الوحدة السكنية مطابًقا 
لمعايير التثمين لدى الوزارة وال يتجاوز 
ســـعرها 120 ألف دينار، مفيدة بأنه في 

حـــال عـــدم توافر الشـــروط األساســـية 
ســـالفة الذكر فأنـــه ال يتم قبول الوحدة 

في “مزايا”.
االشـــتراطات  أن  الـــوزارة  وأضافـــت 
واإلجـــراءات التنظيميـــة التي وضعتها 
الســـكنية  الوحـــدات  مـــن  لالســـتفادة 
يعـــد أحـــد أهدافهـــا حمايـــة المواطنين 
واالحتيـــال  النصـــب  عمليـــات  مـــن 
إلـــى  منوهـــة  البعـــض،  يمارســـها  التـــي 
أن جميـــع المواطنيـــن الذيـــن يقومـــون 
لالســـتفادة  جديـــدة  بطلبـــات  بالتقـــدم 
مـــن “مزايا” يتم التنويـــه إليهم بضرورة 
اختيـــار وحـــدات تناســـب المواصفـــات 

واالشتراطات التي وضعتها الوزارة.

مســـؤوليتها  اإلســـكان  وزارة  وأخلـــت 
عـــن حاالت االحتيال التـــي يتعرض لها 
بعـــض المواطنيـــن من شـــركات وهمية 
وأشـــخاص مجهوليـــن يزعمـــون بيعهم 
لوحـــدات تناســـب اشـــتراطات برنامج 
تـــرد  الـــوزارة  أن  موضحـــة  “مزايـــا”، 
إليهـــا عشـــرات المشـــاريع التـــي يرغـــب 
بعـــد  “مزايـــا”  إدراجهـــا ضمـــن  مالكيهـــا 
تجـــاوز االشـــتراطات التأهيلية، وتقوم 
الـــوزارة بقبـــول فقط من تنطبـــق عليها 
االشـــتراطات وترفـــض اعتمـــاد ما دون 
ذلك، وأنه بإمكان المواطنين استشـــارة 
الـــوزارة قبـــل الشـــروع فـــي إجـــراءات 

شراء وحدات سكنية جديدة.

حملة لتعزيز الثقافة المرورية لمرتادي البر
ــة بــــن عــلــي ــف ــي ــل ــخ خ ــيـ ــشـ ــو الـ ــمـ تـــنـــفـــيـــذا لـــتـــوجـــيـــهـــات سـ

ضمــن توجيهــات محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علي آل 
خليفة لتعزيز التعاون والتنسيق األمني من خالل الشراكة المجتمعية 
بين المحافظة ومختلف األجهزة األمنية، نظمت المحافظة الجنوبية 
بالتنسيق مع مديرية شرطة المحافظة واإلدارة العامة للمرور، حملة 
تثقيفيــة في الشــأن األمني حــول الثقافة المرورية لموســم البر 2019 
- 2020، فــي مختلــف الطــرق الرئيســية والفرعيــة فــي منطقــة البــر، 
بحضــور عدد من المســؤولين وضابط االرتبــاط بالمحافظة وعدد من 

الضباط من المديرية واإلدارة العامة للمرور.

وخـــالل الحملة، أشـــار مدير إدارة 
الخدمـــات الهندســـية واالســـتثمار 
خالد حاجي، إلى توجيهات ســـمو 
الشـــيخ خليفة بن علـــي آل خليفة 
بإبراز الشـــراكة المجتمعية والدور 
مـــن خـــالل  والمجتمعـــي  األمنـــي 
الحمالت األمنيـــة والخدمية التي 
تؤكد على التعاون المثمر في هذا 
الموســـم وتقديم الســـبل الخدمية 
واألمنيـــة كافـــة الكفيلـــة بســـالمة 
مرتـــادي البر والمواطنيـــن، مؤكًدا 
إقبـــااًل  يشـــهد  الموســـم  هـــذا  أن 
غفيًرا من المواطنين وتجاوًبا إثر 
الحمالت والتواصل الميداني في 

مناطق البر.
مـــن جهتـــه، أكـــد ضابـــط االرتباط 
النقيـــب  الجنوبيـــة  بالمحافظـــة 
التنســـيق  دور  بوشـــليبي  محمـــد 

مديريـــة  مـــع  والمشـــترك  األمنـــي 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  شـــرطة 
واإلدارة العامة للمرور في الحفاظ 
علـــى ســـالمة مرتـــادي البر ونشـــر 
الوعي األمني وطرق السالمة من 
خالل تنظيم سلسلة من الحمالت 
المـــروري  المجـــال  فـــي  األمنيـــة 

والمجاالت األمنية المتعددة.
ومن جانب آخر، أكد رئيس قســـم 
الخدمـــات والبحـــوث بالمحافظـــة 
الـــذي  التميـــز  النعيمـــي،  محمـــد 
يحظى به هذا الموســـم والتفاعل 
األمنـــي  الوعـــي  مســـتوى  فـــي 
وتطبيق طريق السالمة والتعاون 
األمثـــل، مـــن خـــالل التواصل عبر 
مبادرة خّيم التـــي تؤكد التواصل 
العديـــد مـــن  المباشـــر فـــي تلقـــي 
بشـــأن  واالستفســـارات  اآلراء 

الموســـم، مشـــيًدا بالمبادرات التي 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  تتناولهـــا 
مـــع األجهـــزة األمنيـــة كالحمـــالت 
األمنية والطرق الحديثة في نشر 
الوعي األمني مع مختلف شـــرائح 

المواطنين ومرتادي البر.
وتضمنت الحملة، نشـــر التعليمات 

المروريـــة التوعويـــة على مرتادي 
البر بالطـــرق الحديثة، التي تحث 
ســـائقي الســـيارات علـــى االلتـــزام 
المروريـــة  واألنظمـــة  بالقواعـــد 
أرواحهـــم  ســـالمة  علـــى  حفاًظـــا 
الخاصـــة  الممارســـات  وتفعيـــل 

بسالمة الطريق.

عوالي - المحافظة الجنوبية

مكافحة الفكر الضال
Û  ،وقاية أم مكافحة أم مواجهة، صحيح أن الوقاية خير من العالج

لكــن علــى مــا يبــدو أننــا تأخرنــا كثيــًرا لــدرء المخاطــر؛ إلبعادهــا 
بالحســنى عــن ديارنــا، بتربيــة نشــئ ذي منعــة، وجيــل قــادر على 
المقاومة الذاتية من تلقاء نفسه، ويبدو أن زمن الوقاية قد ولى 

بالنسبة ألجيال نضجت، ولقوافل تحركت، ولحدود تداخلت.
Û  المواجهة أيًضا مازالت مبكرة وإن لم نســتبعد ســاعة الصفر، ولم

نلــِغ أنفســنا مــن دوائــر الصــدام المباشــر، فالجيــل الذي لــم يذهب 
حتــى اللحظــة مع الريح يحتاج للخيار الثالث، أال وهو المكافحة، 
أي المقاومــة، أي التدريــب والتوجيــه، اســتخدام القــوى الناعمــة، 
وآليــات البواعــث الوطنيــة واإلنســانية، االندمــاج فــي المجتمــع 

المتوازن، المتعادل، الموضوعي، والمتصالح مع نفسه.
Û  ،وطنيــة مؤتمــرات  وعمــل  واإلعــالم  التعليــم  توجيــه  إعــادة 

تجمــع منظومــة التأثيــر، واألطــراف جميعهــا، شــباب وأكادمييــن 
وإعالميين، ورجال سياسة واقتصاد، ومسئولين.

Û  هنــا يمكــن أن يكتمــل العقد، وتتواصــل الحلقات، وإعــادة ترتيب
األوراق مــن داخــل المجلــد المعتمــد، والتوصيــة بأن يكــون الفكر 
المواجــه للفكــر الضــال هدًفــا، وأن يكــون القصــد مــن المكافحــة 

المصافحة، والغاية من السالم، التوافق واالنسجام.
Û  ،بالدنا تتعرض لهجمة إلكترونية شرســة، أبشــع من حرب النجوم

وأكثر خطورة على العقل الجمعي لألمة، المواجهة سابقة ألوانها، 
والوقايــة فــات أوانها، حيــث الفضاءات المفتوحــة والتكنولوجيا 
الحــدود،  قبــل  للنفــوس  المخترقــة  للمجــرات، والتقنيــة  العابــرة 
وللموروث قبل المســتقبل، وللتاريخ قبل المتبقي من أطالل هذا 

الزمان.
Û  إن الفكر الضال غالًبا ما يتسلل إلى مجتمعاتنا متخفًيا في إسوة

حســنة، أو رافًعا شــعاًرا إنســانًيا براًقا، أو الفتة دينية محل جدل، 
وغالًبا ما يتخلل حياتنا العادية، ربما في مأكلنا وملبسنا ومشربنا، 
ومختلــف تفاصيــل أيامنــا والمتعثــر مــن خطواتنا والمتشــابه مع 

عادات اآلخرين.
Û  إن الفكــر الضــال يحتــاج دائًما لتعريف، هل هو الســلوك المنحرف

عن ثوابت اعتادت عليها جموع الشعب في مكان وزمن محدد؟ 
أم إنــه الخليــة الصامتــة التــي تنام طوياًل وتســكن تحــت جلودنا 
ثم تصحو فجأًة وتنفض عن نفســها غبار الســنين وتبدأ فوًرا في 

التكشير عن أنيابها، واالعتداء على سالم اآلخر وقناعاته؟
Û  هل هو هذا أو ذاك أم إنه التغييب المبرمج لعقول تائهة، وألجيال

ال أمل لها في المستقبل، وال هدف لها من الحياة؟، هل هي العتمة 
بمفهومهــا المظهــري الشــكلي الرومانســي البديــع؟ أم إنها الضالل 
الــذي يشــجع علــى االستســالم للخرافة، واالستبســال في ســبيل 
الدفــاع عنهــا، واالنصياع ألوامرهــا وبدعها، ومن ثــم الدفاع عنها 
بــكل مــا يملكه المرتكــب للفكر الظالمي من حماقــات وانحرافات 

وانكسارات.
Û  ربمــا يكــون الفكــر الضــال جــزًءا ال يتجــزأ مــن هــذه األوصــاف

والمظاهــر، وربمــا يكــون محل دراســة وتحليل مــن مفكرين أكثر 
تجربــة واســتنارة، ومتطوعيــن أكثر وطنية وإنســانية وشــفافية 
مــن  مســبًقا  مرفــوض  فكــر  هــو  األحــوال،  جميــع  فــي  ومهــارة، 
المجتمعــات المتقدمة، ودخيــل بكل تأكيد على أمم مازالت تعيد 

ترتيب بيوتها من الداخل.

عادل المرزوق
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3351 شركة وظفت بحرينيين حتى منتصف 2019
“الــعــمــل” شـــواغـــر  مـــخـــزون  ــي  ــق ــب ــت م وظــيــفــة  آالف   6.6

ســـجل إحصـــاء نشـــرته وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة علـــى موقعها 
شـــركة   3531 قيـــام  اإللكترونـــي 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  ومؤسســـة 
بتوظيـــف بحرينييـــن خـــال النصف 

األول من العام الجاري.
يأتـــي ذلـــك في وقـــت بلغ فيـــه عدد 
الخـــاص  القطـــاع  فـــي  البحرينييـــن 
فـــي النصف األول مـــن العام الجاري 
العامـــة  الهيئـــة  إحصـــاءات  حســـب 
للتأميـــن االجتماعـــي 94 ألًفا و601، 
مقابل 481 ألًفا و393 موظًفا أجنبًيا 

في ذات القطاع.
وأشـــارت إحصـــاءات الهيئـــة إلى أن 
وظائـــف  مـــن  البحرينييـــن  نصيـــب 
القطـــاع الخـــاص خال الربـــع الثاني 
من العام الجـــاري بلغ 2965 وظيفة، 
المســـتجدين  عـــدد  فيـــه  بلـــغ  فيمـــا 

موظًفـــا،  و293  ألًفـــا   31 األجانـــب 
بمعـــدل 8.6 % مـــن الوظائـــف التـــي 

أنتجها القطاع خال تلك الفترة.
وبلـــغ عـــدد حـــاالت التوظيـــف التـــي 
شـــهدتها ســـوق العمل فـــي البحرين 
خال النصف األول من العام الجاري 
العمـــل  وزارة  إلحصـــاءات  ووفًقـــا 
والتنميـــة االجتماعيـــة 11 ألًفا و649 
عمليـــة توظيف، منهـــم 3459 داخًا 

جديـــًدا فـــي ســـوق العمـــل، و8190 
عملية توظيف لمن سبق لهم العمل.

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  وأعلـــن 
االجتماعية جميل حميدان قبل أيام 
عن وجود أكثر من 6659 وظيفة في 
والمؤهـــات  التخصصـــات  مختلـــف 
الدراسية ضمن بنك شواغر الوزارة، 
منهـــا 19 وظيفـــة لحملـــة الدكتوراه، 
الماجســـتير،  لحملـــة  وظيفـــة  و22 

و2484 وظيفة لحملة البكالوريوس، 
لحملـــة  وظيفـــة   848 إلـــى  إضافـــة 
وظيفـــة   2986 وأخيـــًرا  الدبلـــوم، 

لحملة الشهادة الثانوية وما دونها.
وبلغ عدد الوظائف المعروضة ضمن 
بنك شـــواغر الوزارة منذ بداية العام 
وحتى الشـــهر الحالي حوالي 17 ألًفا 
و662 وظيفـــة في جميـــع القطاعات 

اإلنتاجية في سوق العمل.

البدء في إجراءات شراء أصول صيادي الروبيان
ــاس والــصــالــح ــب الــتــنــســيــق الــمــشــتــرك مــع آل ع ــح يــبــحــث  ــت ــف ــوال أب

قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي نبيـــل أبوالفتـــح إن هنـــاك لجنة 
مختصـــة تواصـــل تثميـــن أصـــول صيادي 
الروبيـــان؛ تنفيـــًذا لقـــرار مجلـــس الوزراء 
الـــذي نـــص علـــى شـــراء أصـــول صيـــادي 
الروبيـــان مـــن بوانيـــش الصيـــد لمن رغب 
منهـــم فـــي ذلـــك أو تحويـــل رخـــص صيد 
الروبيان إلى رخص صيد األسماك وشراء 
عـــدة الصيـــد منهـــم؛ انطاًقا مـــن الحرص 
علـــى تحســـين أوضـــاع صيـــادي الروبيان 
خصوصا بعد حظر صيده بواسطة الكراف 
للحفـــاظ علـــى البيئـــة والثـــروة البحريـــة 

وحمايتها وتوفير الظروف الازمة للحياة 
الطبيعية لألحياء البحرية.

جـــاء ذلك خال لقـــاء أبوالفتح مع النائب 
عمار آل عبـــاس، والنائب ممدوح الصالح، 
وبحضـــور جمعية الصياديـــن المحترفين، 
بمبنـــى الوكالـــة فـــي البديـــع. وتـــم خـــال 
الخطـــوات  بخصـــوص  التباحـــث  اللقـــاء 
المتخـــذة لتنفيذ قـــرارات مجلس الوزراء، 
لضمـــان تعويضـــات الصياديـــن. وتحـــدث 
النائبـــان آل عبـــاس والصالح عـــن ضرورة 
أن تكـــون آليـــة تعويض صيـــادي الروبيان 
وفـــق رؤيـــة واضحـــة، بمـــا يعـــود بالنفـــع 
علـــى الصيادين الذين تشـــكل هذه المهنة 

مصـــدًرا رئيًســـا لرزقهـــم. مـــن جهتـــه، أكد 
وكيل الزراعة والثروة البحرية أن الوكالة 
تضـــع نصب عينهـــا أن تكـــون التعويضات 
للبحارة مجزية؛ حفًظا لحقوقهم ولضمان 

عدم تضرر مصدر رزقهم. 

كمـــا بحـــث أبوالفتـــح مـــع النـــواب الســـبل 
الكفيلة بالنهوض بقطاع الثروة الســـمكية 
فـــي مملكـــة البحريـــن، كونه عنصـــًرا مهًما 
في تحقيـــق أمن غذائي مســـتدام بمملكة 

البحرين.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“الجمارك العالمية” تناقش دليل إستراتيجيات االتصال الجمركية
سيول في  العامة  السياسات  لجنة  عمل  مجموعة  يترأس  الجمارك  رئيس 

تـــرأس رئيس الجمـــارك نائب رئيس منظمة 
الجمارك العالمية والممثل اإلقليمي لمنطقة 
أحمـــد  الشـــيخ  واألوســـط  األدنـــى  الشـــرق 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، مجموعة عمـــل تضم 
للجمـــارك  عاميـــن  ومديريـــن  رؤســـاء   10
بدول العالم؛ لمناقشـــة مشـــروع وضع دليل 
اســـتراتيجيات االتصـــال الجمركية لمنظمة 
الجمارك العالمية، الذي تهدف منه المنظمة 
إلى دعم الـــدول األعضاء لتحديد أولويات 
التواصل الرئيسة على المستويين الوطني 
والدولـــي. وســـترفع المجموعـــة، توصياتها 
بمنظمـــة  السياســـات  لجنـــة  اجتمـــاع  إلـــى 
الجمـــارك العالميـــة لتضمينهـــا فـــي التقريـــر 
الختامي للجنة. كما قدمت جمارك البحرين 
فيلـــم “عمر يجرب ضابط جمـــارك” كنموذج 
في االتصال مع المجتمع من خال وســـائل 
التواصـــل االجتماعي، والقـــى الفيلم صدى 

كبيرا وإعجابا لدى المجتمعين.
جـــاء ذلـــك خـــال تـــرؤس رئيـــس الجمارك 
وفـــد مملكـــة البحرين فـــي الجلســـة الثانية 
والثمانين للجنة السياســـات العامة بمنظمة 
الجمارك العالمية، التي عقدت في العاصمة 
الكوريـــة ســـيول خـــال الفترة مـــن 3 إلى 5 

ديسمبر الجاري.
تقريـــر  السياســـات  لجنـــة  واســـتعرضت 
األميـــن العـــام للمنظمـــة عن التقـــدم المحرز 
فـــي تنفيذ الخطـــة اإلســـتراتيجية لألعوام 
أشـــهر   6 مـــرور  بمناســـبة   ،2022    -  2019
علـــى إطاقهـــا، والتي تـــم إنجاز مـــا يعادل 
48 % مـــن برامجها في الخطة التشـــغيلية 
الســـنوية، وكانـــت أهـــم مبادراتهـــا موضوع 
اســـتخدام  لتعزيـــز  القـــدرات  بنـــاء  دعـــم 
التكنولوجيـــا وتحليـــل البيانـــات الجمركية، 
إذ أوصت اللجنة بأن تقوم المنظمة بإنشاء 

إطار شـــامل عن البيانات الضخمة وتحليل 
البيانـــات واســـتخدام نتائج البحـــث باكودا 
مـــن  المنظمـــة  أجرتـــه  الـــذي   ،)BACUDA(
خـــال مجموعـــة خبـــراء في علـــوم تحليل 
البيانات بمعهد العلوم األساسية بجمهورية 
كوريـــا. كما تم مناقشـــة موضوع المســـاواة 
بيـــن الجنســـين في الجمـــارك، إذ أكد رئيس 

الجمارك أن المرأة تحتل في وقتنا الحاضر 
ما نســـبته 26 % مـــن المناصب اإلشـــرافية 

بالجمارك.
يذكـــر أن جمـــارك البحريـــن عضـــو في هذه 
اللجنـــة، التـــي تضـــم 30 دولـــة منتخبة من 

أصل 183 دولة من أعضاء المنظمة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة- وزارة األشغال

صـــرح وكيل الوزارة لشـــؤون األشـــغال 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي أحمـــد الخيـــاط 
بأن الـــوزارة انتهت من تنفيذ مشـــروع 
إنشـــاء الطابق اإلضافي لمركز التعاون 
حفـــص  جـــد  بمنطقـــة  االجتماعـــي 
إلـــى  ويهـــدف  العاصمـــة،  بمحافظـــة 
تقديم الخدمات المتعلقة بالمساعدات 
االجتماعيـــة ورعاية األســـرة والطفولة 
والمســـنين، كمـــا يهتـــم بإعـــداد وتقديم 
والمحاضـــرات  التوعيـــة  برامـــج 
والـــدورات التدريبيـــة للفئـــات العمريـــة 
المختلفة، وتقوم بإعدادها واإلشـــراف 
عليهـــا مختلـــف اإلدارات التابعة لوزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة؛ تعزيـــزا 

للشراكة المجتمعية.

وزار وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون األشـــغال 
علـــى  لاطـــاع  االجتماعـــي؛  المركـــز 
تنفيـــذه  تـــم  الـــذي  اإلضافـــي  الطابـــق 
األعمـــال  جميـــع  انتهـــاء  مـــن  والتأكـــد 
فيه، يرافقه الوكيل المســـاعد لمشـــاريع 
بـــن  الشـــيخ مشـــعل  البنـــاء والصيانـــة 
محمد آل خليفة، ومدير إدارة مشـــاريع 

البنـــاء مريم عبـــدهللا أميـــن، وعدد من 
المهندسين القائمين على المشروع.

وأشار الوكيل المســـاعد لمشاريع البناء 
والصيانـــة إلـــى أنـــه تـــم إنشـــاء الطابق 
اإلضافـــي للمبنـــى علـــى مســـاحة 650 
مترا مربعا من إجمالي مســـطح المبنى 

الحالي، ويتسع لـ 100 شخص.

شخص  100 لـــ  ويتسع  ديــنــار  ــف  أل  343 بكلفة 
إنجاز الطابق اإلضافي بمركز جد حفص االجتماعي

المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  لـــإدارة  العـــام  المديـــر  أكـــد 
عبدالرحمـــن  الشـــيخ  العميـــد  للمـــرور 
ضـــرورة  خليفـــة  آل  عبدالوهـــاب  بـــن 
عناصـــر  الطريـــق،  مســـتخدمي  اتبـــاع 
الســـامة المروريـــة خـــال االحتفاالت 
شـــهر  خـــال  الوطنيـــة  والمناســـبات 
ديســـمبر الجاري، مشيًرا إلى أن اإلدارة 
العامـــة للمـــرور حريصـــة علـــى ضمـــان 
انسياب الحركة والحفاظ على السامة 
العامة بالتنســـيق والتعاون مع الجهات 
المعنيـــة؛ إلبراز مظاهر الفـــرح والبهجة 
عبـــر إنجـــاح الحركة المروريـــة الكثيفة 
فـــي  المقامـــة  واألنشـــطة  للفعاليـــات 

مختلف أرجاء المملكة.
وأعرب عن ثقته وتطلعاته في أن يأخذ 
أوليـــاء األمور دورهم الرئيس والمكمل 

لجهود اإلدارة عبر حث أبنائهم الشباب 
لالتـــزام باألنظمة والقوانيـــن المرورية 
وعـــدم التعـــدي على حريـــات اآلخرين، 
أو  الطريـــق  مســـتخدمي  مـــن  ســـواء 
قاطنـــي األحياء الســـكنية خصوصا مع 
رصد عدد من المخالفات لبعض الشباب 
وإصـــدار  واالســـتعراض  كالتفحيـــط 

األصـــوات المزعجـــة من عادم الســـيارة 
إخـــراج  جانـــب  إلـــى  الصـــوت(،  )دبـــة 
الجســـم مـــن المركبـــة وعـــدم االلتـــزام 
مـــن قبـــل بعض أوليـــاء األمـــور بحماية 
ســـامة الطفل ســـواء داخل المركبة أو 
خارجهـــا، األمر الذي يؤدي إلى اإلخال 
بســـامتهم وســـامة اآلخريـــن وتكـــون 
الحركـــة  تعطيـــل  فـــي  مباشـــًرا  ســـبًبا 

المرورية وخلق االزدحامات.
وأعرب المدير العام للمرور عن أمله في 
عدم وقوع ما يعكر صفو هذه األجواء 
السعيدة وغيرها، فسامة الجميع غاية 
تســـعى إليها دوًما اإلدارة العامة للمرور 
من خال تعاون وتجاوب مســـتخدمي 
الطريـــق الـــذي له األثر البالـــغ في نجاح 

الخطط المرورية الموضوعة.

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب

ــاالت والــمــنــاســبــات الــوطــنــيــة ــفـ ــتـ ــال االحـ ــ خ
“المرور” يدعو لاللتزام باألنظمة والقواعد المرورية

لبنان والعراق بحاجة إلى مْخلص 
وليس إلى “مخ” لص

Û  .عندما يصرخ الرغيف تســكت المســبحة وتخجل ربطة العنق
الــدول األوربيــة؛  العالــم حتــى فــي  صرخــة مدويــة فــي كل 
ألجــل التمســك بأقــل مــا بقى مــن رداء من حقوق. في فرنســا 
مظاهــرات عارمــة ضــد محاولــة تعديــل نظــام التقاعــد حيــث 
وطأة النظام الرأســمالي غير المأنســن، حيث حريرية معيشــة 
األغنيــاء وبــؤس المهمشــين، وكذلــك الحــال في إيطاليــا التي 
أتنبــأ مســتقبا بانــدالع مظاهراتهــا مــن جمــوع جائعــة؛ إذ يئن 
اقتصادهــا تحــت وطــأة الديــون، وال تعلــم مــاذا يفعــل وزراء 
االقتصــاد فيهــا غير التاعب باألرقــام المخدرة، هذا فضًا عن 
إســبانيا واليونــان والبرتغــال وحيــث تراجع النمــو االقتصادي 
فــي عمــاق االقتصــاد األوروبــي، ألمانيــا. كل مقــوالت اإلمــام 
علــي )ع( فــي خطــورة تحميــل النــاس ضرائــب أخطــاء أنظمة 
االقتصاد التي تستثني الفساد واإلصرار بمشاريع فاشلة يدفع 
ضريبتهــا النــاس الفقــراء أو الحديــث عــن ظلــم التوزيــع الذي 
تحــدث عنــه أناس عظمــاء كفكتــور هوجو او دوستويفســكي 
أو تشــارلز ديكنز في رواياتهم توضح خطر الجشــع. فالجشــع 
خطيــر. يقــول اإلمام علي )ع( “ويأتي زمــان ال بالقليل يقنعون 
وال بالكثيــر يشــبعون”. أكثــر النــاس خطرا هم الذيــن يفصلون 
هــذه الــدول عــن حقيقــة الوجــع اليومــي بترويج أن “كل شــي 
بخيــر، والنــاس في بحبوحــة من العيش”. ينطبــق عليهم قول 
كذابــون..  أنهــم  ويعلمــون  كذابــون..  إنهــم  نجيــب محفــوظ: 
ويعلمون أننا نعلم أنهم كذابون.. ومع ذلك فهم يكذبون بأعلى 

صوت.. ويتصدرون القافلة”.
Û  الحــب فــوق هضبــة الهرم، هــؤالء ال يحبون الدولــة ويكرهون

النــاس؛ ألنهــم يجعلــون الدولــة تعيــش فــي عالــم افتراضــي، 
ويــزورون حقيقــة تّشــكل اإلعصار، ويســتغلون صمت األرض، 
وهــي تغلــي مــن البركان تمامــا كما يحــدث في العــراق ولبنان 
الذيــن يقتربــان إلــى درجــة االنهيــار علــى جميــع المســتويات. 
شــعبان جائعــان ومصــرف لبنــان ممتلــئ بـــ 175 مليــار دوالر 
أكثرها لزعماء الطوائف. المثقف الصادق أو المسؤول الصادق 
هــو مــن يطــرح الحقيقــة، يتحــدث عــن اإلنجــازات ويطــرح 
األخطــاء بصــدق بحثــا عن حلــول كما فعل لي كــوان يو وباك. 
الزعيــم الكــوري “بــاك” حــرر كوريــا الجنوبيــة بشــعار “األولوية 
يــوزع  العــراق  للســماء.  كوريــا  فوصلــت  الجائعــة”،  للبطــون 
شــهداءه علــى األرصفة باكًيا، وأصبــح االنفجار هذه المرة في 
المناطق الشــيعية بشــكل أكبر؛ ألن الجماهير اكتشفت أن هذه 
الحكومــات التجــأت إلى العقيدة كفخ الســتغال الناس تحت 
سياســة “جوعــوا انتــم ودعــوا الدولــة لنــا”. إنــه التخديــر الذي 
مارســه أصحاب اإلســام السياســي وبقية األحزاب المنتفعة، 
لكــن العراقييــن اكتشــفوا هــذه الحكومات، والتســلل اإليراني، 
فبــان المكشــوف. األمــر ذاته فــي لبنان، خدروا النــاس طائفًيا، 
وقســموها إلى كانتونات حزبية، وفصلــوا الدولة عن محيطها 
العربــي، وهــم وأوالدهــم تقاســموا المليــارات باســم الناطقيــن 
باســم الطائفة. ال شــيء ينقذ الوضع إال دائرة واحدة بحكومة 
توكنوقــراط بدمــاء شــبابية متصالحة مع مصالــح الناس ومع 
العصــر. هــؤالء ال يريــدون عدالــة اجتماعيــة، فقــد كفــروا بهــا، 
ولكــن يطلبــون مســاواة فــي الظلم تحــت مقولة “لم نعــد ُنريد 

العدل؛ ألنُه ُمستحيل
Û  .”!وكل مــا ُنطالــب بــه هــو توزيــع الظلــم بطريقــة عادلــة فقــط

فمثــل هــذه. الــدول غيــر عادلــة حتــى فــي توزيــع الظلــم. مــا 
هــو أخطــر مــن الحكومــات الشــمولية والحكومات الشــيوعية 
والبعثيــة والديكتاتوريــة هي الحكومات الدينية؛ ألنها قبل أن 
تقتــل النــاس تدعــي أن الســكينة تلقتهــا من الســماء وبمباركة 
مــن المائكــة. الحظــوا أن أكثــر األحــزاب شراســة ضــد حقوق 
العراقيين واللبنانيين اليوم هم من لعشــرات الســنين يرفعون 
شــعارات حقوق العدالة، ووجع الناس ولغة الرغيف. الحقيقة 
السوسيولوجية المؤلمة، إن البشر يستخدمون كل شي ألجل 
نظــام مصالحهــم، نعــم تختلف األغطيــة، ولكن الجســد واحد. 
أقول: لبنان والعراق بحاجة إلى ُمْخلص وليس إلى “ُمخ” ِلص. 
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مـعـــا ضـــد الـتـنـمـــر
حدثنــي قبــل أيــام عــدة أحــد األصدقاء عن مبادرة شــبابية جديدة أسســتها مجموعــة من المحاميين الشــبان مع 
الشــباب الواعــي الطمــوح وتحــت شــعار “معــا ضد التنمر”. ولشــدة ما جذبني الشــعار ولشــدة مــا أعجبتني فحوى 

الموضوع، حتما آن اآلوان لتسليط الضوء على هذه القضية الموجودة على الواقع منذ األزل..

وكما أســـلفت، فإن قضية التنمر ليســـت 
وليـــدة اللحظة، إنما هـــي موجودة منذ 
مطلـــع الخليقة، ومن وجهة نظري حتى 
قتـــل قابيـــل أخـــاه هابيل وتركـــه جثته 
في العراء فريسة للحيوانات المفترسة 
والوحـــوش الكاســـرة يعتبـــر نوعـــا مـــن 
أنواع التنمـــر.. لذا اعتبر التنمر موجودا 
فكـــري  وحســـب  الخلـــق..  بدايـــة  منـــذ 
المتواضـــع لـــو بحثـــت عـــن أصـــل كلمة 
التنمر في اللغة لوجدته مشتقا من اسم 
حيوان “النمر”، فهو حيوان قوي يفترس 
الحيـــوان األقل قوة منه كظاهرة التنمر 
تماما عندما يســـتقوي القـــوي “المتنِمر” 
فـــي  ويثيـــر  “المتنَمـــر”  الضحيـــة  علـــى 
قلبـــه الذعر والخوف والشـــعور باإلذالل 

والضعـــف.. والتنمـــر قد يكـــون من فرد 
قـــوي على فرد ضعيف، أو حتى جماعة 
تتمثل القوة بوحدتهم واتحادهم للنيل 
من الشـــخص الضعيف.. والتنمر أنواع، 
قـــد يكـــون لفظيـــا بمجـــرد الكلمـــة عـــن 
طريق السب أو القذف أو الكالم الجارح 
والتهديد والتعييب، وقد يكون جسديا 
كالضـــرب والدفـــع والـــركل، وقـــد يكون 
جنســـيا كالتحرش الجنســـي بأي شـــكل 
مـــن األشـــكال، وأيضـــا هناك تنمـــر على 
اإلنترنت وأحد أمثلته البســـيطة القذف 
يوجههـــا  التـــي  الجارحـــة  والتعليقـــات 
فـــي  المشـــاهير  علـــى  العاهـــات  بعـــض 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، وكذلك 
التنمر االجتماعي وهو إيذاء الشـــخص 

فـــي حياتـــه االجتماعيـــة وذلـــك إطالق 
الشـــائعات وتشـــويه ســـمعته وإحراجه. 
وعـــن أوســـاط التنمـــر، فهو مـــن الممكن 
حدوثه بجميع األوساط بالحياة ابتداء 
من المنزل والحياة الدراسية بالمدرسة 
والجامعة وأوســـاط العمل.. إال أن ومن 
وجهة نظري المنزل هو األســـاس، فعلى 
الوالديـــن زرع الثقـــة فـــي أبنائهـــم منـــذ 
الصغر وعـــدم هزها من خـــالل التوبيخ 
أو الضرب أو النهر أمام الغرباء بل حتى 
التلفظ عليهم بكلمات مسيئة “كالسمين 
أو الغبي وما شـــابه ذلـــك، كما قد يكون 
مـــن  كشـــكل  ســـلبي  ســـلوك  للوالديـــن 
أشـــكال التنمـــر على الطفل كمـــا ذكرت، 
فيجـــب أن يكون لهمـــا دور إيجابي عن 

الطفـــل  إشـــراك  طريـــق 
في مـــدارس تعليـــم فنون 

القتال كالكراتيه والتايكوندو، 
فـــي  مهـــم  دور  الفنـــون  فلهـــذه 

بنـــاء القوة الجســـدية والنفســـية 
مـــن  القـــوة  وإبـــراز  واحـــد  بـــآن 
خـــالل نظرة العيـــن.. أضف لذلك 
أنه مـــن ابـــرز الحلـــول لمكافحة 

التنمـــر هي نشـــر ثقافـــة المثل 
الشـــعبي الشهير “ما انحطت 

الســـالطين إال للشياطين”، 
وبمـــا معنـــاه علـــى المتنمر 
اللجـــوء للجهـــات المعنيـــة 

التنمـــر  حالـــة  عـــن  لإلبـــالغ 
الواقعة عليه كاللجوء إلدارة المدرســـة 
أو إدارة العمل أو حتى لمراكز الشـــرطة 
والقضاء ليتم ردع المتنمر وإنهاء حالة 

التنمر..

وأخيـــرا وليـــس آخـــرا أتمنـــى أن تنتهي 
هـــذه الظاهرة من مجتمعنـــا؛ لما لها من 
أثـــر ســـلبي علـــى النفـــوس، وأتمنـــى أن 
يعـــم األمـــن واألمـــان على الجميـــع.. مع 
تمنياتي التوفيق لشباب حملة معا ضد 

التنمر، التـــي لها أهداف نبيلة وســـامية 
وتـــدل على ثقافة ووعي أبناء الشـــعب 

البحريني. 

خالد خليل جناحي

ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع 

االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى 
البريد اإللكتروني أدناه 

متضمنة االسم والعنوان 
ورقم الهاتف.

أرملة تناشد إليجاد سكن لها وبناتها الخمس
الفقري بالعمود  وآالم  المفاصل  التهاب  من  وتعاني  صغيرة  بشقة  تعيش 

قبـــل مـــا ينتقـــل زوجهـــا الشـــاب إلـــى 
الرفيـــق األعلى إثر حادث ســـير مؤلم 
فـــي إحدى الـــدول الخليجية، كان قد 
تقدم بطلبه لقرض بناء الى اإلســـكان، 
حيث وعـــده إخوانـــه بإهدائـــه قطعة 
أرض مـــن بيـــت والـــده وكان ذلك في 
العام 2002. لكن مع األســـف الشـــديد 
لـــم يتـــم االتفـــاق مـــع إخـــوة المرحوم 
ولـــم يحصل على ما وعد بذلك، حتى 
قامـــوا باســـتبدال قـــرض البنـــاء إلـــى 
وحـــدة ســـكنية وكان ذلـــك فـــي العام 
األرملـــة  هـــذه  أحســـت  ولمـــا   .2010
المؤمنـــة المكافحـــة بتقـــدم بناتها في 
العمـــر، إذ إن بعضهـــن وصلن الجامعة 
والثانويـــة العامـــة واإلعداديـــة وبـــدأ 
الســـكن يضيق عليهن رغم استفادتها 
مـــن عالوة بـــدل الســـكن، إال أن المبلغ 
لم يـــف بإيجار بيت مالئـــم لها وأفراد 

أســـرتها مـــن حيث التوســـعة، ســـكنت 
فـــي شـــقة صغيـــرة جـــدا تقـــع بالـــدور 
الثانـــي، وهـــي اٱلن تعاني مـــن التهاب 

واحتـــكاك المفاصـــل، إضافـــة إلى آالم 
بالعمود الفقري من فعل ركوب السلَّم. 
وبعـــد هـــذا كلـــه طرقـــت كل األبـــواب 

علـــى أمل إيجاد المســـاعدة، لكن دون 
جدوى واســـتمرت بمراجعة اإلســـكان 

دواليك أيضا الحل لم ير النور بعد!! 
امرأة أرملة قسا عليها الزمن بضوائقه 
وصروفـــه بنوائبـــه، وأخذ منهـــا العون 
والســـند، وهو عمـــود الخيمـــة زوجها. 
وهي تشـــكو األمرين مر ضيق السكن 
والثاني إطالة أمد الطلب اإلسكاني. 

نناشد المعنيين في اإلسكان وكل من 
عنـــده نخـــوة وحمية ولـــه صيت نبيل 
فـــي هـــذه المملكـــة الفتيـــة أن يمد يد 
العون والمساعدة النتشال هده المرأة 
الصابـــرة وبناتهـــا مـــن وحـــل وعـــذاب 
طلبهـــا  يحـــرك  وأن  المســـكن،  ضيـــق 

اإلسكاني.

مصطفى الخوخي

سيدة عربية تنشد استعادة حقها المسلوب
مطلقة أنني  يدعون  زوجي  بأوالد  وفوجئت  سنة   15 من  ألكثر  زوجة  عشت 

أرفع ندائي وخطابي هذا إلى الجهات 
المعنية، إذ إنني سيدة عربية تزوجت 
من مواطن بحرينـــي منذ العام 1994 
آســـيوية  ســـيدة  مـــن  متزوجـــا  وكان 
ورزق منها بخمســـة أوالد واكتشـــفت 
أنـــه كان متزوجا من ابنة عمه ويعول 
منهـــا 7 أوالد أيضـــا رغـــم عـــدم علمي 

بذلك.
وقامـــت الســـيدة اآلســـيوية بهجـــران 
بتربيتهـــم  وقمـــت  وأوالدهـــا،  الـــزوج 
قـــام  ســـنوات   10 وبعـــد  هللا،  لوجـــه 
زوجـــي بتطليقـــي وعـــدت إلـــى بلدي، 
ولكـــن بعـــد فترة عـــدت إلـــى البحرين 
في زيارة على كفالة أحد األشـــخاص 
البحرينيين الطيبين، وتزوجت لفترة 
قصيرة بمواطن بحريني آخر، وحدث 
لـــي  الطـــالق لعـــدم وفائـــه بتعهداتـــه 

بتوفير شقة سكنية.

الشـــرعية  العـــدة  فتـــرة  مـــرور  وبعـــد 
بـــردي  األول  زوجـــي  طلـــب  للطـــالق 
إلـــى عصمتـــه، فوافقـــت، وكان ذلـــك 

فـــي العـــام 2003، وعشـــنا معـــا كزوج 
وزوجة حتى وفاته في يوليو 2018، 
وبعد الوفاة فوجئت بأن أوالده قاموا 

ذكـــر  دون  مـــن  فريضـــة  باســـتخراج 
لحالي، مدعين أنني مطلقة من أبيهم 

منذ العام 2005.
حاولـــت تقديـــم دعـــوى أمـــام محكمة 
األســـرة، ولكنهـــا رفضـــت بدعـــوى أن 
زوجـــي طلقنـــي، كيـــف يتم ذلـــك وأنا 
ال أدري، ورغـــم أن كل المقيميـــن فـــي 
المنطقـــة يدركون أننـــي كنت زوجته، 
بـــل إنه جدد لـــي اإلقامة علـــى كفالته 

كزوجة حتى 2022.
إنني امرأة مسنة ال يوجد لي أحد في 
بلـــدي األصلـــي بعـــد أن فقـــدت األهل، 
وليس لي غير البحرين؛ لذا أناشـــدكم 
حقوقـــي  اســـتعادة  فـــي  مســـاعدتي 
المســـلوبة وتوفيـــر األمـــن واألمان لي 

في مملكة األمان.

البيانات لدى المحرر

تعرضـــت لفصل تعســـفي من 
المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق 
مايـــو   1 بتاريـــخ  اإلنســـان 
2015. وصـــدر حكـــم قضائي 
باإللغـــاء قرار الفصل والعودة 
جميـــع  وصـــرف  العمـــل  إلـــى 
حقوقـــي الوظيفيـــة مـــن قبل 
بإنهـــاء  اإلدارة  قـــرار  إصـــدار 

المؤسســـة  أن  إال  خدمتـــي، 
لـــم تنفـــذ الحكـــم الصـــادر من 
محاكـــم التمييـــز، ولم تكترث 
لألحـــكام الصادرة من محاكم 
أوراق  وجميـــع  التنفيـــذ، 

الثبوتية متوافرة.

البيانات لدى المحرر

تعرضت لفصل تعسفي

بشـــكل دوري أو سنوي، أرى العديد 
مـــن أوليـــاء األمـــور يتشـــّكون مـــن 
مـــدى ثقـــل حقائب أبنائهـــم الطلبة؛ 
بســـبب كثرة الكتـــب أو وزن الكتب 
ثقيـــل على الطلبـــة، خصوصا طلبة 
المرحلـــة االبتدائية حســـب ما يتم 

تداوله بين الفترات.
لذلك أقترح أن يتم تقســـيم الكتب 
حســـب الفصول، وذلـــك قبل بداية 
كل عـــام. للتوضيـــح، يتـــم إعطـــاء 
كتـــاب واحد خـــاص للفصـــل األول 
شامالً الدروس المطلوبة لكل مادة، 
ومن ثـــم للفصل الثانـــي كتاب آخر 

منفصـــل مـــن األول. ذلـــك ســـينتج 
تقليـــل وزن الكتـــاب ما يـــؤدي لقلة 

تعب الطلبة في حمل الحقائب.
بـــوزارة  المســـؤولين  مـــن  أرجـــو 
التربية والتعليـــم مراجعة المقترح 
ومناقشـــته ورفعه لسعادة الدكتور 
وزيـــر  النعيمـــي  علـــي  بـــن  ماجـــد 
التربيـــة والتعليـــم؛ ألنـــه قـــد يحـــل 
تتـــداول  نراهـــا  ســـنوية  مشـــكله 

بوسائل التواصل االجتماعي.

عبدالرحمن جليل الشيخ

تقسيم الكتب يخّفف وزن الحقيبة

ناشد أهالي شارع 2125 مجمع 
740 بمنطقـــة جدعلـــي الجهات 
الشـــارع،  بصيانـــة  المختصـــة 
حيـــث توجد حفـــرة أمام إحدى 

العمارات السكنية.
وقال األهالي إن الحفرة ناتجة 

عن مرور سيارات النقل الثقيل، 
وتزداد عمقا مع موسم األمطار. 
المســـؤولين  األهالـــي  وناشـــد 
واألشـــغال  البلـــدي  بالمجلـــس 
صيانـــة الطريق في أقرب وقت 

ممكن.

أهالي مجمع 740 بجدعلي 
يناشدون لصيانة شارع 2125
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المنامة - مباشر للسياحة

تســتضيف البحريــن فــي الفتــرة مــن 23 إلــى 25 ينايــر 2020، أول 
ملتقــى للســياحة الفاخــرة، إذ يجمــع عــدد كبيــر مــن صنــاع القــرار 
الســياحي فــي كبريــات الشــركات الســياحية والفندقيــة فــي العالم 

التي تشكل ركيزة أساسا للسياحة الفاخرة في العالم.

لشـــركة  العـــام  المديـــر  وأوضـــح 
مباشـــر الدولية للسياحة والسفر 
المنظمة للملتقى، أحمد حمزاوي، 
أن وفًدا من الشركة زار البحرين 
في األيام الماضية، والتقى بعدد 
من المسؤولين في المملكة وفى 
التنفيـــذي  الرئيـــس  مقدمتهـــم 
لهيئة الســـياحة والمعـــارض نادر 
المؤيـــد، كما تواصـــل الوفد بعدد 
من الجهـــات الرســـمية والخاصة 
في إطار الترتيبـــات التحضيرية 
للملتقى، إذ وجد مشروع الملتقى 

ترحيبا كل تلك األطراف.
وأشـــار إلى أن الحـــدث فريد من 
نوعـــه ويتـــم فـــي إطـــاره تنظيم 
تجمـــع  تقليديـــة  غيـــر  لقـــاءات 

التنفيذييـــن  وكبـــار  مســـتثمرين 
في سلسلة فنادق عالمية شهيرة 
من عـــدد بلدان العالـــم، خصوصا 
فـــي الواليـــات المتحدة وفرنســـا 
المتحـــدة  والمملكـــة  وألمانيـــا 
واليونـــان  وتركيـــا  وقبـــرص 
ومصـــر والهنـــد ودولـــة اإلمارات 
إضافـــة إلـــى البحريـــن، ومن بين 
الحضـــور ممثلـــون عـــن عالمـــات 
فندقيـــة عالميـــة شـــهيرة ومنهـــا 
على سبيل المثال الفور سيزونز، 
وبوليجـــارى  كارلتـــون،  والريتـــز 
هوتيلـــز  وجريكـــو  وريكســـوس، 
اليونـــان، وفنـــدق جرانـــد بريتان 
الـــى  باالضافـــة  بأثينـــا،  الفخـــم 

كريستال كروز العالمية.

انطالق ملتقى السياحة 
الفاخرة يناير 2020

برنامج حديث بريادة األعمال... والتسجيل حتى 31 يناير 2020

“تمكين” يطلق النسخة السادسة لجائزة “مشروعي”

أعلن صندوق العمل )تمكين( عن إطالق النســخة السادســة من جائزة األعمال الشــبابية “مشــروعي” للعام 2020 - 2019. وتتميز نســخة هذا العام 
بتقديــم برنامــج حديــث ومطــّور يركز على االبتكار في ريادة األعمال، وذلك انطالًقا من مســاعي “تمكين” الّرامية إلى نشــر وتعزيز ثقافة اإلبداع 

وتشجيع ريادة األعمال بين الشباب البحريني، إضافة لتوفير الدعم المالئم لهم؛ ليتمكنوا من تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية ناجحة. 

وتســـتقبل جائزة األعمال الشبابية 
التقديـــم  طلبـــات  “مشـــروعي” 
اعتبارا من يـــوم األحد، الموافق 1 
ديسمبر 2019 وحتى يوم الجمعة، 
الموافـــق 31 ينايـــر، 2020، حيـــث 
ُيفتح المجال للمشاركة أمام الِفَرق 
المكّونة من  2-3 من الشباب ضمن 
الفئـــة العمريـــة بيـــن 18-35 عاًمـــا، 
حيث ســـتتنافس الفرق المشـــاركة 
األولـــى  الثالثـــة  المراكـــز  علـــى 

للجائزة.
 9 مشـــروعي  برنامـــج  ويشـــمل 
جوائـــز، هـــي: جائزة العـــام ألفضل 
أفضـــل  وجائـــزة  مشـــروع،  خطـــة 
نمـــوذج عمـــل، وجائـــزة التســـويق 
إضافـــة  والترويـــج،  والمبيعـــات 
ذي  للمشـــروع  العـــام  جائـــزة  إلـــى 
المســـؤولية االجتماعيـــة، وجائـــزة 
العـــام لرائد العمل المؤثـــر، وجائزة 
اإلبـــداع، وجائـــزة العام للمشـــروع 
أفضـــل  وجائـــزة  اإللكترونـــي، 
التواصـــل  لشـــبكات  اســـتخدام 
االجتماعـــي، وأخيًرا جائزة اختيار 

الجمهور. 

تطويرات صعيد   

 مجاالت الجائزة

وفـــي هـــذا الصـــدد، أكـــد الرئيـــس 
التنفيذي لصنـــدوق العمل “تمكين” 
هـــذه  أهميـــة  جناحـــي  إبراهيـــم 
الجائـــزة في دعم فئة الشـــباب في 
األعمـــال، موضحـــا  ريـــادة  مجـــال 
أن نســـخة هـــذا العـــام مـــن جائـــزة 
“مشـــروعي”  الشـــبابية  األعمـــال 
شهدت تطويرات مهمة على صعيد 
مجـــاالت تركيزهـــا، وذلك تماشـــيا 

مع متطلبات السوق المتنامية وما 
يشـــهده قطـــاع ريـــادة األعمال من 
مستجدات على المستوى المحلي 

والدولي. 
وأشـــار إلى أن النســـخة السادســـة 
من الجائزة  ال تقتصر في تركيزها 
األعمـــال  خطـــط  إعـــداد  علـــى 
وتطبيقهـــا، والتـــي تمثـــل بدورهـــا 
جانبـــا مهمـــا مـــن اإلعـــداد لدخـــول 
األعمـــال، بل تتعدى ذلك إلى نشـــر 
فكر االبتكار من خالل بناء النماذج 
األوليـــة لمشـــاريع طموحـــة تســـهم 
فـــي االرتقـــاء بتصنيـــف البحريـــن 
مثـــل  الدوليـــة،  المؤشـــرات  علـــى 

مؤشـــر االبتـــكار العالمي والمؤشـــر 
العالمـــي لريـــادة األعمال، خصوصا 
الحكومـــة  توليهـــا  قطاعـــات  فـــي 
أهمية كبرى، كالذكاء االصطناعي، 
المالية، والروبوتات  والتكنولوجيا 

وغيرها. 
كما تم في النسخة الجديدة  زيادة 
مساحة الفئة المستهدفة من خالل 
رفع سقف ســـن المشاركين من 18 
إلـــى 35 عامـــا، إضافـــة إلـــى تمديد 
فترة التسجيل إلى شهرين إلتاحة 
الفرصة لشـــريحة أكبر من الشباب 
الراغـــب فـــي خـــوض غمـــار ريـــادة 

األعمال للمشاركة في المسابقة.

كيفية تقديم الطلبات 

يمكـــن للراغبيـــن بالتســـجيل زيارة 
www.tam- اإللكترونـــي  الموقـــع 
لمعرفـــة   mashroo3i /keen.bh
جائـــزة  فـــي  المشـــاركة  معاييـــر 
“مشـــروعي”،  الشـــبابية  األعمـــال 
وتقديـــم الطلبـــات من خـــالل ملء 
علـــى  الطلـــب واإلجابـــة  اســـتمارة 
األســـئلة، وتســـليم مقطـــع فيديـــو 
اختيـــاري يشـــرح فكرة المشـــروع 

الُمقدم. 

تحفيز االبتكار وريادة األعمال 

يذكر أن جائزة مشـــروعي لألعمال 
الشـــبابية انطلقت في العام 2012 
كمنصـــٍة تدريب وتطبيـــق متكاملة 
تســـعى لتحفيـــز االبتـــكار وريـــادة 
األعمـــال لـــدى الشـــباب البحريني، 
ومنحهـــم الدعم والتوجيـــه الالزم 
مشـــاريع  إلـــى  أفكارهـــم  لتحويـــل 
تجاريـــة ناجحـــة، والمســـاهمة في 
تعزيز حركة االقتصاد الوطني في 
إطـــار رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 
2030، حيـــث تعـــّزز هـــذه الجائـــزة 
ريـــادة  ومبـــادئ  ثقافـــة  الشـــبابية 
دعـــم  أجـــل  مـــن  وذلـــك  األعمـــال 
لعمـــل  وتوجيههـــم  المشـــاركين 
أوليـــة  ونمـــاذج  جـــدوى،  دراســـة 
متميـــزة. كما يحتفي هذا البرنامج 
الوطني برّواد األعمال البحرينيين 
المبدعيـــن الذيـــن يمتلكـــون أفكاًرا 
روح  ويغـــذي  مبتكـــرة،  تجاريـــًة 
المشـــاركين  لـــدى  األعمـــال  ريـــادة 
ليواصلوا مسارهم المهني في هذا 

المجال.

المنامة - تمكين

إبراهيم جناحي

دبي - العربية.نت

اكتتاب “أرامكو” 
سيتجاوز 

تريليوَني دوالر

األمير  السعودي  الطاقة  وزيــر  قــال 
ـــ “الــعــربــيــة”  عــبــدالــعــزيــز بــن ســلــمــان ل
يــؤكــد قيمة  “أرامـــكـــو”  اكــتــتــاب  إن 
ــزز الــمــنــهــج  ــعـ ــة، ويـ ــ ــدول ــ اقــتــصــاد ال
االقتصادي للسعودية. وتوقع األمير 
عبدالعزيز أن تتجاوز قيمة “أرامكو” 
التي  دوالر،  تريليوني  األرجــح  على 
يــســتــهــدفــهــا ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 

األمير محمد بن سلمان.

المجالي: كلفة األعمال بالبحرين أقل 40 % من باقي الدول
جمعيـــة  رئيـــس  األعمـــال  رجـــل  أكـــد 
البحريـــن  فـــي  األجانـــب  المســـتثمرين 
فـــادي المجالي، أن المملكـــة تنعم ببيئة 
ومناخ اســـتثماري مزدهـــر، إذ إن حجم 
كلفـــة إنشـــاء األعمـــال وتشـــغيلها فـــي 
البحريـــن أقـــل بنســـبة 40 % مـــن باقي 
توافـــر  إلـــى  إضافـــة  المنطقـــة،  دول 
األيدي العاملـــة المتخصصة والكفاءات 
البحرينية التي تتميز بدرجة عالية من 
االحترافيـــة وهـــذه فرصـــة ذهبيـــة ألي 
مســـتثمر، مشيرا إلى أن البحرين تتمتع 
االســـتثمارية  التشـــريعات  باســـتقرار 
جـــاء  االقتصـــاد.  ازدهـــار  يـــؤدي  ممـــا 
ذلـــك في لقـــاء مفتـــوح نظمتـــه جمعية 
البحريـــن لتنميـــة المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة تحت عنوان “دور اإلعالم 
وتأثيره علـــى المنظومـــة االقتصادية - 

وجهة نظر المســـتثمرين”، ضمن برنامج 
صنـــاع القـــرار االقتصـــادي الثانـــي الذي 
تنظمـــه الجمعيـــة خـــالل الفتـــرة من 21 
ســـبتمبر إلى 20 ديســـمبر تحـــت عنوان 
“دور اإلعـــالم وأثـــره في صناعـــة القرار 

االقتصادي”.
وقـــال المجالي إنه بالرغم من الضرائب 
التي فرضت أخيرا ال تزال البحرين من 
أفضـــل دول العالـــم القـــادرة على جذب 
المســـتثمر األجنبي، مشيرا إلى أن قرار 
الضرائب متوافق عليه خليجيا، وليس 
لـــه تأثيـــر كبيـــر علـــى جاذبيـــة البحرين 
االســـتثمار  أن  مؤكـــدا  االســـتثمارية، 
األجنبي المباشر بات محل تنافس كبير 
مـــن جميع دول العالـــم لجذبه إليها؛ ألن 
االســـتثمار يعني مزيد من فرص العمل 
والوظائـــف ألبناء البحرين، مشـــيرا في 

هـــذا الصدد إلـــى أن المملكـــة تمنح هذا 
التوجـــه زخما كبيـــرا، بـــل إن كيانا مثل 
مهمتـــه  االقتصاديـــة  التنميـــة  مجلـــس 
التخطيـــط  هـــي  واألساســـية  األولـــى 
لجذب هذه االســـتثمارات، فأي مشـــكك 
فـــي قيمـــة ونفـــع جـــذب االســـتثمارات 

األجنبية يغرد خارج السرب تماما.
وأثنـــى المجالي علـــى األداء اإلعالمي 
”اإلعـــالم  بــــ  ووصفـــه  البحريـــن  فـــي 
فـــي ازدهـــار  الـــذي أســـهم  المتـــوازن” 
وانتعـــاش  البحرينـــي  االقتصـــاد 
استثماراته. وتابع “قد يساهم اإلعالم 

بشكل ســـلبي في خسارة المستثمرين 
عـــن طريق نقل أخبـــار كاذبـــة وعارية 
عن الصحـــة فيبني المســـتثمر خططه 
علـــى هذا الخبر، وعلـــى الصعيد اآلخر 
يســـاهم بشـــكل إيجابـــي فـــي تقريـــب 
وجهة نظر المســـتثمرين االقتصاديين 

الصادقـــة  األخبـــار  نقـــل  خـــالل  مـــن 
والدقيقة”.

جمعيـــة  رئيـــس  تقـــدم  جهتـــه،  مـــن 
البحريـــن لتنميـــة المؤسســـات الصغيرة 
والمتوسطة النائب أحمد صباح السلوم، 
بخالـــص الشـــكر للمجالي على تشـــريفه 
مشـــيدا  اللقـــاء،  وحضـــوره  البرنامـــج 
بالتعاون الدائم والمستمر بين الجانبين 
لمـــا فيـــه مصلحـــة القطـــاع االقتصـــادي 
وقـــال  البحرينـــي،  التجـــاري  والشـــارع 
النائـــب الســـلوم إن برنامج صناع القرار 
االقتصـــادي هو برنامج توعوي تثقيفي 
يهـــدف إلى تبنـــي أفكار الشـــباب ورواد 
األعمـــال البحرينييـــن وصقـــل مواهبهم 
ومهاراتهـــم، ومســـاعدتهم على تحقيق 
عالـــم  فـــي  وتطلعاتهـــم  طموحاتهـــم 

األعمال.

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

 المجالي متحدثا في اللقاء المفتوح

الـبـقـالــي: “ألـبــا” تـعـــود للربـحـيـــة بـنـهـايـــة 2019
2020 ــي  ف الــمــتــوقــع  ــيــوم  ــمــن األل ســعــر  دوالر   1800

أكد الرئيس التنفيذي باإلنابة لشــركة ألمنيوم البحرين )ألبا( علي البقالي، أن الشــركة ســتعود 
للربحية بنهاية العام الجاري، وفًقا للخطة الموضوعة لذلك.

وصـــرح البقالي للصحافييـــن أخيرا بأنه ليس 
هنـــاك رؤيـــة واضحـــة ألســـعار األلمنيـــوم في 
الفتـــرة المقبلـــة، إال أن بعـــض المحلليـــن فـــي 
 1700 بيـــن  تتـــراوح  أن  يتوقعـــون  الســـوق 
فـــي  تعـــدل  و1800 دوالر، مشـــيًرا “الحظنـــا 
األسعار إلى 1750 دوالرا وتجاوزت ذلك منذ 
أســـبوعين، واعتقد أن األسعار ستتراوح بين 

1750 و1800 دوالر العام المقبل”.
وبســـؤاله عما اذا كان ارتفاع أسعار األلمنيوم 
سيســـاعد “ألبـــا” في العـــودة للربحيـــة، أجاب 
“إن شـــاء هللا”، مضيًفـــا “كلمـــا ارتفعت أســـعار 

األلمنيوم فذلك أفضل”.
خـــام  مـــادة  أســـعار  انخفـــاض  أن  وأوضـــح 

األلومينـــا ألقـــل مـــن 300 دوالر يعطـــي ميزة 
تنافسية، إذ “منينا بخسائر في العام الماضي 
بســـبب ارتفـــاع ســـعر المـــواد الخـــام إلى 700 
دوالر، حيـــث نحـــن بحاجـــة إلـــى طنيـــن مـــن 
األلومنيـــا إلنتاج طن من األلمنيوم، مما يعني 
أن كلفـــة إنتـــاج الطـــن الواحـــد مـــن األلمنيوم 
فإنهـــا  اآلن  أمـــا  دوالر،   1400 إلـــى  وصلـــت 
انخفضـــت، إذ أصبـــح األلومينا بــــ 280 دوالرا 
أي نحـــو 500 دوالر تقريًبـــا ســـعر كلفـــة طـــن 

األلمنيوم”.
وفيمـــا يتعلـــق بنجاح “ألبا” في إعـــادة تمويل 
دوالر  مليـــار   1.5 بقيمـــة  المشـــترك  القـــرض 
البقالـــي  أوضـــح  منخفـــض،  فائـــدة  بهامـــش 

المشـــترك  القـــرض  تمويـــل  إعـــادة  اكتمـــال 
الســـادس  الصهـــر  خـــط  بمشـــروع  المرتبـــط 
للتوســـعة، مشـــيًرا إلى الحصول على هامش 
فائدة تنافســـية تبلـــغ 3 % إضافة إلى األيدي 
العاملة على أن يتم تســـديد هذه التسهيالت 
الجديدة على مدى 8 سنوات، في حين كانت 
نســـبة الفائـــدة علـــى التمويـــل األصلـــي 3.25 
% مـــع األيـــدي العاملة ويســـدد علـــى مدى 7 
ســـنوات، موضحا أن إعادة التمويل سيسمح 
للشـــركة لتصبـــح فـــي موقـــع أفضل لتســـديد 
الديون عليها بكل يســـر وســـهولة في األعوام 

المقبلة.
وعن توزيع أرباح لمساهمي الشركة في العام 
2019، أوضـــح البقالـــي أن األمـــر يعتمد على 
مجلـــس اإلدارة، موضًحـــا “أن الشـــركة حتـــى 
نهاية سبتمبر منيت بخسائر 12 مليون دوالر، 

وفي انتظار النتائج الختامية بنهاية ديسمبر 
وإذا كانت هناك أرباح فإن قرار توزيع نســـبة 
مـــن األرباح على المســـاهمين يتم اتخاذ قرار 
مـــن مجلـــس اإلدارة والجمعيـــة  بخصوصـــه 
العموميـــة. وأعـــرب عن تمنياتـــه التحول من 
الخسارة إلى الربحية، إذ صرح رئيس مجلس 
اإلدارة الشـــيخ دعيج بن ســـلمان أن خطة قد 

وضعـــت لكيفيـــة تحويـــل الشـــركة للربحيـــة، 
ونحن نســـير وفقها وكل شـــيء سليم، ولدينا 
تعـــود  ســـوف  الشـــركة  أن  موثوقـــة  تقاريـــر 

للربحية من جديد بنهاية العام الجاري”.
أما بالنســـبة إلى المنتجات الجديدة للشـــركة، 
فأوضـــح البقالـــي أنـــه تـــم البـــدء ببيـــع بعض 

الكميات التجريبية للزبائن.

البقالي متحدًثا للصحافيين

جناحي: نشر 
فكر االبتكار 

من خالل 
نماذج لمشاريع 

طموحة

برنامج مشروعي 
يشمل  9 جوائز 

في شتى 
مجاالت ريادة 

األعمال

أمل الحامد من عسكر
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رئيس جديد لالستثمار والخزينة بـ“الخليج الدولي”
ــواق ــ األسـ ــي  فـ عـــامـــا  ــرة 15  ــب ــخ ب تــتــمــتــع  عـــبـــدالـــهـــادي  ــارة  ــ سـ

ســـارة  الدولـــي  الخليـــج  بنـــك  عّيـــن 
االســـتثمار  إلدارة  رئيًســـا  عبدالهـــادي 
وتتمتـــع  للمجموعـــة.  والخزينـــة 
 15 علـــى  تزيـــد  بخبـــرة  عبدالهـــادي 
عاًمـــا في نشـــاطات األســـواق العالمية، 
االســـتثمارات  فـــي  واســـعة  وخلفيـــة 
وتـــداول  المشـــتقة  الماليـــة  واألدوات 
الســـيولة  وإدارة  األجنبيـــة  العمـــات 

والتمويل. 
قـــال  التعييـــن،  هـــذا  علـــى  وتعليًقـــا 
بنـــك  لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الخليـــج الدولي، عبد العزيز الحليســـي 
اإلدارة  عمـــل  فريـــق  تعزيـــز  “نواصـــل 
لدينـــا بمختصيـــن متمرســـين يتمتعون 
بخبرة مصرفية عالية، ودراية واســـعة 
بقطـــاع األعمال واألســـواق اإلقليمية”، 
مضيًفا “تتســـم تجربة سارة عبدالهادي 

وســـجلها االســـتثنائي الحافـــل في هذا 
المجال، بما في ذلك السوق السعودية، 
بأهمية كبيرة لدى بنك الخليج الدولي، 

تطويـــر  فـــي  مســـاعدتنا  شـــأنها  ومـــن 
وإدارة هـــذا المجال المهم مـــن أعمالنا، 
ومواصلـــة دعـــم اســـتراتيجيتنا للنمـــو 

المســـتدام، وتعزيز مركزنا كبنك عالمي 
رائـــد في منطقـــة دول مجلس التعاون 

الخليجي”.
بدأت عبدالهادي مســـيرتها المهنية في 
)ســـاب(؛  البريطانـــي  الســـعودي  البنـــك 
حيـــث شـــغلت العديـــد مـــن المناصـــب 
العليـــا في البنـــك من بينهـــا نائب مدير 
الميزانيـــة  إدارة  ورئيـــس  الخزينـــة 
العمومية واالســـتثمار، وكبير وســـطاء 
استثمارات الخزينة، ومدير التخطيط 
عبدالهـــادي  وتحمـــل  االســـتراتيجي. 
درجة الماجســـتير في إدارة االستثمار 
فـــي  األعمـــال  إلدارة  كاس  كليـــة  مـــن 
جامعة سيتي بلندن، كما تحمل شهادة 
البكالوريوس في المحاسبة من جامعة 

الملك سعود في الرياض”.

المنامة - بنك الخليج الدولي

واشنطن - رويترز

قالـــت وزارة العـــدل األميركيـــة إن 
شركة اتصاالت الهواتف المحمولة 
وافقـــت  إريكســـون  الســـويدية 
علـــى دفع مـــا يتجاوز مليـــار دوالر 
يشـــمل  فســـاد  تحقيـــق  لتســـوية 
تقديم رشـــا لمســـؤولين حكوميين 
فـــي دول من بينها الصين وفيتنام 
االتهامـــات  وتشـــمل  وجيبوتـــي. 
دفع عقوبة جنائيـــة بأكثر من 520 
 540 إلـــى  إضافـــة  دوالر  مليـــون 
مليون دوالر تســـدد للجنة األوراق 
الماليـــة والبورصات األميركية في 

شأن ذي صلة.
وقالـــت وزارة العـــدل فـــي بيان إن 
الشـــركة أقـــرت بأنهـــا تآمـــرت مـــع 
آخريـــن النتهـــاك قانـــون مكافحـــة 
ممارســـات الفســـاد األجنبيـــة بيـــن 
العاميـــن 2000 و2016 على األقل 
بالضلـــوع فـــي مخطـــط لدفع رشـــا 

بهـــدف تزييـــف دفاتـــر وســـجات 
محاســـبية  قيـــود  تطبيـــق  وعـــدم 

داخلية مقبولة.
إريكســـون  أن  الســـلطات  وذكـــرت 
استخدمت أطرافا ثالثة لدفع رشا 
لمسؤولين حكوميين لتأمين عملها 

وضمان استمراريته.
مصـــر  إريكســـون  شـــركة  وأقـــرت 
المحدودة، إحدى الشركات التابعة 
إلريكســـون، بالذنـــب أمـــام محكمة 
منطقـــة جنوب نيويـــورك في تهمة 
مكافحـــة  بنـــود  النتهـــاك  التآمـــر 
الرشوة الواردة في قانون مكافحة 

ممارسات الفساد األجنبية.
ويـــؤدي اإلقرار بالذنـــب إلى فرض 
تشـــمل  أشـــد  إضافيـــة  عقوبـــات 
سحب تراخيص مهمة لكن الشركة 
يمكنها التفاوض؛ لضمان اســـتمرار 

عملها.

تغريم “إريكسون” أكثر من مليار دوالر

حصــد البنــك األهلــي المتحــد أخيرا جائزة مجموعة ســيتي المصرفية لجودة عمليات المعالجة المباشــرة للمدفوعــات )STP( للعام الرابع على 
التوالي؛ تقديرا ألدائه المتميز في تنفيذ عمليات المدفوعات الدولية وحواالت األموال بالدوالر.

المصرفيـــة  أن مجموعـــة ســـيتي  يذكـــر 
تقـــدم جوائـــز جـــودة عمليـــات المعالجة 
بشـــكل   ،)STP( للمدفوعـــات  المباشـــرة 
ســـنوي تكريمـــا لعـــدد مـــن البنـــوك حول 
العالـــم التـــي نجحـــت في تحقيـــق أعلى 
معامـــات  تنفيـــذ  فـــي  األداء  معـــّدالت 
تحويـــل األمـــوال للعمـــاء والتمويـــات 
التجارية والتســـويات الدولية، اســـتنادا 
أي  بهـــا؛  الخاصـــة   STP معـــدالت  إلـــى 
النسبة المئوية لمعامات الّدفع الُمَؤْتَمَتة 
التي يتم استكمالها من دون الحاجة إلى 
تدخل يدوي إضافي. وحاز البنك األهلي 
المتحـــد هـــذه الجائـــزة بعـــد أن نجح في 
تحقيـــق أعلى معدل جـــودة في عمليات 
المعالجـــة المباشـــرة للمدفوعات بنســـبة 

99.55 % في خال هذا العام.
وفـــي معرض تعليـــق الرئيـــس التنفيذي 
لســـيتي البحريـــن عثمـــان أحمـــد، علـــى 
هذه المناســـبة، صرح قائـــا “نهنئ البنك 
األهلـــي المتحـــد علـــى فـــوزه بالجائـــزة 
للسنة الرابعة على التوالي، إذ تؤكد هذه 
الجائزة على التزام كل من البنك األهلي 
المتحـــد ومجموعـــة ســـيتي المصرفيـــة 
الخدمـــات  مســـتويات  أرفـــع  بتوفيـــر 
ســـيتي  مجموعـــة  وأطلقـــت  لعمائـــه. 
أفضـــل  تكريـــم  بهـــدف  المبـــادرة؛  هـــذه 
المصـــارف  قطـــاع  ضمـــن  الممارســـات 
وذلـــك  المنطقـــة،  ودول  البحريـــن  فـــي 
عبـــر إجراء تقييم ســـنوّي يتبعـــه توزيع 
للجوائز، ونأمل أن تشـــّجع هذه المبادرة 

البنوك علـــى االرتقاء بمســـتويات أدائها 
وزيادة مســـتويات رضا العماء في هذا 

الجزء من العالم”.
من جانبه، أعرب نائب الرئيس التنفيذي 
لشـــؤون العمليـــات والتقنيـــة لمجموعـــة 
البنـــك األهلي المتحد، شـــفقت أنور، عن 

ســـعادته بالجائـــزة قائـــا “لطالمـــا انصب 
تركيزنا األساس في البنك األهلي المتحد 
علـــى بلـــوغ أعلـــى المعاييـــر فـــي خدمـــة 
العماء. ونحرص على مواكبة متطلبات 
بســـرعة  توقعاتهـــم  وتجـــاوز  العمـــاء 
ودقـــة عاليتين. وازداد ســـرورنا في هذا 
العـــام لتحقيقنـــا أعلى معـــدل جودة في 

عمليات المعالجة المباشـــرة للمدفوعات 
)STP( وبنســـبة 99.55 %، ما يعد إنجازا 
وستشـــجع  إلينـــا.  بالنســـبة  اســـتثنائيا 
هـــذه الجائزة المرموقة فـــرق عملنا على 
االرتقـــاء بأدائهـــم إلى مســـتويات أفضل 
ومواصلـــة جهودهـــم الرامية إلى كســـب 
ثقة العماء عبر إبقـــاء مصرفنا خيارهم 

المفضـــل. ونتوجه أخيرا بجزيل الشـــكر 

إلـــى مجموعـــة ســـيتي المصرفيـــة علـــى 

منحنا هذا الشرف العظيم”.

أثناء تسلم الجائزة

المنامة - البنك األهلّي المّتحد

“األهلي المتحد” يحصد جائزة مجموعة سيتي المصرفية
الــتــوالــي عــلــى  ــع  ــراب ال لــلــعــام  لــلــمــدفــوعــات  الــمــبــاشــرة  المعالجة  عمليات  ــودة  ــج ل
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بلـــغ مجمـــوع النقـــد المتـــداول فـــي 
نحـــو   2019 أكتوبـــر  فـــي  البحريـــن 
680.1 مليون دينار، مقارنة بـ672.6 
الماضـــي،  ســـبتمبر  دينـــار  مليـــون 
 ،%  1.11 بنســـبة  ارتفاعـــا  محققـــا 
وفقأ ألحدث اإلحصاءات المصرفية 

التابعة لمصرف البحرين المركزي.
وبلـــغ مجمـــع أوراق النقـــد المتداول 
أكتوبر الماضي 657.7 مليون دينار، 
وكان قد ســـجل 650.2 مليون دينار 

ســـبتمبر 2019، بارتفاع نسبته 1.15 
.%

وأظهرت بيانـــات المصرف المركزي 
أن النقـــد المتداول خـــارج المصارف 
بلـــغ 536.7 مليون دينـــار في أكتوبر 
الماضي مقابـــل 532.5 مليون دينار 
فـــي ســـبتمبر 2019، فيمـــا بلـــغ النقد 
الموجـــود لـــدى المصارف مـــا يقارب 
143.4 مليـــون دينـــار مقابـــل 140.1 

مليون دينار.

وأوضحت البيانـــات أن أوراق النقد 
)Banknote( بلـــغ مجموعهـــا 657.7 
مليون دينـــار، منهـــا 515 مليون من 
فئـــة العشـــرين دينـــارا، 80.6 مليون 
و27.4  دنانيـــر،  العشـــرة  فئـــة  مـــن 
مليـــون مـــن فئـــة الخمســـة دنانيـــر، 
و25.2 مليـــون من فئة الدينار، و9.5 

مليون فئة النصف دينار.
أمـــا المســـكوكات )العملـــة المعدنية( 
فقـــد بلغت نحـــو 22.4 مليـــون دينار 

المبلـــغ  وكان   ،2019 أكتوبـــر  فـــي 
قـــد اســـتقر علـــى نفـــس الرقـــم منـــذ 
أغسطس الماضي، يشار إلى أن قيمة 
تلك العمات المعدنية اســـتقرت في 
الربع األول عنـــد 21.6 مليون دينار، 
فيمـــا ارتفعت في أبريـــل 2019 إلى 
21.9 مليـــون دينار، ثم ســـجلت في 
مايو ويونيو الماضيين 22.1 مليون 
دينار و22.3 مليون دينار في يوليو.

680.1 مليون دينار النقد المتداول في أكتوبر

وزير “المواصالت” يعلن العد التنازلي الفتتاح المطار
ــن ــي ــي ــج ــي ــرات ــت اإلس ــاء  ــركـ ــشـ الـ بـــــدور  وإشـــــــادة   2020 الـــعـــام  مـــن  األول  الـــربـــع  فـــي 

تـــرأس وزيـــر المواصـــات واالتصـــاالت كمال 
المعنيـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  اجتمـــاع  أحمـــد 
باإلعـــداد لتشـــغيل مبنـــى المســـافرين الجديد 
فـــي مطار البحريـــن الدولي التي تم تشـــكيلها 
بنـــاًء علـــى القرار رقـــم )10( لســـنة 2017 الذي 
أصدره صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس الوزراء، 
بحضور ممثلين عن الشـــركاء اإلستراتيجيين 
الرئيسين، بما في ذلك شؤون الطيران المدني 
ووزارة  واالتصـــاالت  المواصـــات  بـــوزارة 
الداخليـــة متمثلة في شـــرطة المطار والهجرة 
والشـــركات  الجمـــارك  وشـــؤون  والجـــوازات 
الخاصـــة العاملـــة فـــي المطـــار وشـــركة مطـــار 
البحرين وشركة فرابورت إيه جي فرانكفورت 
العالميـــة لخدمـــات المطـــارات المكلفة بتقديم 
برنامج شامل لجهوزية العمليات )ORAT( في 

مبنـــى المســـافرين الجديد في مطـــار البحرين 
الدولي.

وخال االجتماع اطلـــع الوزير والحضور على 
تقارير من شركة فرابورت إيه جي فرانكفورت 
العالمية عن آخر مســـتجدات مشروع اإلعداد 
الـــذي  الجديـــد  المســـافرين  مبنـــى  لتشـــغيل 
شـــارفت األعمـــال فيـــه علـــى االنتهـــاء بنســـبة 
كبيـــرة وأهم تطـــورات العمليات الرئيســـة في 
ضوء ما تـــم تحديده من أهداف، بما في ذلك 
الجهوزيـــة الحاليـــة لمبنى المســـافرين الجديد 
وجميـــع الســـيناريوهات المحتملـــة لافتتـــاح 
يســـتلزمه  ومـــا  الموضوعـــة  الخطـــة  حســـب 
ذلـــك من اســـتعداد كافة الجهـــات، إضافة إلى 
بحث مســـارات وآليات العمـــل المطلوبة خال 
التـــي  الرئيســـة  والخطـــط  المقبلـــة  المرحلـــة 
ســـتتزامن مـــع االفتتـــاح وتحديـــد متطلبـــات 

البـــدء في مرحلـــة تشـــغيل مبنى المســـافرين 
الجديد في الربع األول من 2020. 

جميـــع  بيـــن  التنســـيق  أهميـــة  الوزيـــر  وأكـــد 
الجهـــات الممثلـــة في اللجنـــة الوطنية المعنية 
باإلعـــداد لتشـــغيل مبنـــى المســـافرين الجديد 

فـــي مطار البحرين الدولي، والتي تمثل جميع 
الشـــركاء اإلســـتراتيجيين في مطـــار البحرين 
الدولـــي والممثليـــن للقطـــاع العـــام والخـــاص، 
مضيفـــا أن العـــد التنازلي لافتتـــاح قد بدأ مع 
انطـــاق التجـــارب التمهيديـــة، والتي يشـــارك 

فيهـــا الموظفون وكان أولها مشـــاركة موظفي 
شـــركة مطـــار البحريـــن فـــي هـــذه التجـــارب 
التـــي اختبـــرت الجاهزية التشـــغيلية لألنظمة 
واألجهزة التكنولوجية التي تم تركيبها، فضا 
عن جهوزية موظفي الشركاء اإلستراتيجيين 
وقدرتهـــم علـــى تشـــغيلها، مشـــددا “ماضـــون 
حســـب المخطط الزمني في إطاق المشروع 
الـــذي تـــم تنفيـــذه بنجـــاح دون أن تتوقـــف أو 
تتعطـــل عمليـــات المطـــار الحالـــي مـــع االلتزام 
التـــام بتوفير أعلى المعاييـــر العالمية في بناء 
المطـــارات، الفتـــا إلـــى أن تحســـين إجـــراءات 
األمـــن وعمليـــات الســـامة وتحســـين تجربـــة 
المســـافر أهم األهداف الرئيسة خال المرحلة 
المقبلـــة وصوال إلى مرحلة افتتاح هذا الصرح 
الحضـــاري واإلنجاز البارز فـــي الربع األول من 

العام 2020”.

المحرق - شركة المطار

المشاركون في اجتماع جاهزية المبنى الجديد

 البنك حقق أعلى 
معدل جودة في 

معالجة المدفوعات 
بنسبة 99.55 % 

تميز في تنفيذ 
عمليات المدفوعات 

الدولية وحواالت 
األموال بالدوالر 

الجائزة تؤكد التزام 
البنك والمجموعة 

بتوفير أرقى 
الخدمات للعمالء

زينب العكري



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

3834446438344464
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

تحصيل اإليجارات 

متابعة العقود المنتهية وتأجير الشاغر 

صيانة العقار ورفع قيمته السوقية

توفير خدمات راقية تليق بمستوى المستأجرين

إدارة شاملة للعقار تحت إشراف أمهر 

المستشارين واإلداريين والمهندسين

متابعة الجوانب القانونية وتمثيل المالك 

في المحكمة

 بعض من أعمالنا في إدارة المباني

متخصصون في إدارة العقارات
نوفر عليك الجهد والمال ,, بإدارة محترفة لعقاراتك

39696598
مهدي حبيل

17555593
المكتب الرئيسي

Call.

www.grnata.comBroker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23

 g r n a t aFOLLOW:

38344464-
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المئــات يصلــون إلى ســاحة التحرير وســط حالة مــن الهلع

تظاهرات غاضبة بعد ليلة دامية في بغداد

ــمــتــظــاهــرون الــعــراقــيــون  خــــرج ال
الشوارع  إلى  السبت  أمس  صباح 
بعد  والعاصمة،  الجنوب  مدن  في 
ليلة دامية شهدتها بغداد إثر مقتل 
12 شخصا بهجوم شنه مسلحون 

مجهولون.
وقــتــل 12 مــتــظــاهــرا عــلــى األقـــل 
ــداد، بعد  ــغـ مــســاء الــجــمــعــة فـــي بـ
مسلحين  قــبــل  ــن  مـ مــهــاجــمــتــهــم 
وجيزة  لفترة  سيطروا  مجهولين 
المحتجون منذ  على مبنى يحتله 
أسابيع قرب جسر السنك، بحسب 
وطبية،  أمنية  مــصــادر  أكـــدت  مــا 
من  فــعــل  رد  أي  ــدام  ــعــ ــ ان وســــط 
القوات األمنية القريبة من المكان، 

بحسب شهود.
ووســــــــــط حـــــالـــــة الـــــهـــــلـــــع، دعــــا 
الــمــتــظــاهــرون مــن خـــال وســائــل 
إلى  الــنــاس  االجتماعي  الــتــواصــل 
والتجمع في ساحة  بهم  االلتحاق 

التحرير المركزية بوسط العاصمة.
وبالفعل، وصل المئات إلى الساحة 

قبل بزوغ فجر أمس.
الــوافــدون  يكون  أن  فــي  ويشتبه 

ــى الـــســـاحـــة هــــم مــن  ــ ــ الــــجــــدد إل
أصحاب “القبعات الزرقاء” التابعة 
العسكري  الجناح  السام”  لـ”سرايا 
لتيار رجل الدين الشيعي العراقي 

مقتدى الصدر.
ــن تــأيــيــده  وســبــق لــلــصــدر أن أعــل
لــاحــتــجــاجــات، لــكــن الــعــديــد من 
بأن  يتفاخرون  الذين  المتظاهرين 
بأي  مرتبط  وغير  عفوي  حراكهم 
من  حذرين  كانوا  سياسية،  جهة 

دعمه.
ــاء الــهــجــوم فــي بــغــداد بعدما  وجـ
قلقهم  عـــن  الــمــتــظــاهــرون  ــرب  أعــ
ــر تنظيم  حــيــال أعــمــال عــنــف، إثـ
إليــران  مــوالــيــة  لفصائل  مــؤيــديــن 
ــة الــتــحــريــر  ــاحــ ــرة فــــي ســ ــيـ ــسـ مـ
في  االحتجاجات  مركز  الخميس، 
وســـط الــعــاصــمــة، فــي اســتــعــراض 

قوة.

عواصم - وكاالت

متظاهر يرفع العلم العراقي في بغداد أمس األول )أ ف ب(

واشنطن - أ ف ب

الجمعة  الديموقراطيون  عليه  يهمين  الذي  األميركي  النواب  مجلس  طلب 
أن تدعم أي خطة سام أميركية للصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني “بوضوح” 
قرارا  المجلس  وتبنى  ترامب.  دونالد  للرئيس  تحذير  في  “الدولتين”،  حل 
بالخصوص، بغالبية أصوات ديموقراطية، باإلضافة إلى 5 أصوات جمهورية. 
 )..( المتحدة  الــواليــات  مــن  مقترح  “كــل  أّن  إلــى  الملزم  غير  النص  ويشير 
يجب أن يدعم بوضوح هدف حّل الدولتين”. وقال إّن على واشنطن أيضًا 
“ردع األفعال التي من شأنها أن تبعد أكثر نهاية سلمية للصراع، وباألخص 
إطار  دولــة فلسطينية خــارج  أو كل جهد إلنشاء  لألراضي  أحــادي  كل ضم 
المفاوضات مع إسرائيل”. وذّكر القرار بالدعم الذي قّدمه “خال اكثر من 20 
عاما” الرؤساء االميركيون الديموقراطيون والجمهوريون للحل الذي يتطلع 
إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، ورفضهم أيضًا “توسيع 
المستوطنات” اإلسرائيلية. ويعّد هذا القرار بمثابة تحذير للرئيس األميركي 
الذي اتخذ منذ وصوله إلى البيت األبيض قرارات أحادية مواتية إلسرائيل.

النواب األميركيون يؤكدون االلتزام بحل الدولتين

دبي - العربية.نت

ــيــس األمـــيـــركـــي دونــالــد  ــرئ ــال ال قــ
ــه تــحــدث مع  ــ تـــرامـــب الــجــمــعــة إن
الــمــلــك سلمان  الــســعــودي  الــعــاهــل 
تعازيه  قــدم  الـــذي  عبدالعزيز  بــن 
البحرية  الــقــاعــدة  هجوم  لضحايا 

في فلوريدا.
سلمان  الملك  عن  ترامب  نقل  كما 
ــنــار فــي الــقــاعــدة  ــاق ال وصــفــه إطـ

األميركية بـ”الهمجي”.
تــرامــب فــي تغريدة على  وأضـــاف 
حــســابــه فـــي “تــويــتــر” أن “الــمــلــك 
أطلق  الــذي  الرجل  أن  أكــد  سلمان 

ــأي  ــ ب يـــمـــثـــل  ال  الــــــرصــــــاص 
ــال مــشــاعــر الــشــعــب  حــ

السعودي”.
ــادم  ــ وكـــــــــان خــ

ــن  ــ ــيـ ــ ــرمـ ــ ــحـ ــ الـ
ــيـــن،  ــفـ ــريـ الـــشـ
قــد أكــد خال 

المملكة  وقــوف  بترامب  االتــصــال 
إلــــى جـــانـــب الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
األمــيــركــيــة، وصـــــدور تــوجــيــهــاتــه 
لألجهزة األمنية السعودية للتعاون 
المعنية  األمــيــركــيــة  األجـــهـــزة  مـــع 
التي  المعلومات  لكافة  لــلــوصــول 
هذا  مــابــســات  كشف  فــي  تساعد 
ــادث الـــمـــؤســـف. وفــــي وقــت  ــحــ ــ ال
سابق من الجمعة كان حاكم والية 
فلوريدا قد أعلن أن مطلق النار في 
قــاعــدة جــويــة بحرية والـــذي قتل 
ثاثة أشخاص قبل مقتله الجمعة، 
وتستخدم  سعودي.  متدرب  هو 
بينساكوال، حيث  القاعدة في 
ألــف   16 ــي  ــوالـ يــتــمــركــز حـ
البحرية  قبل  من  جندي، 
األمـــيـــركـــيـــة لـــبـــرامـــج 
العسكريين  تــدريــب 

أجانب.

ترامب: الملك سلمان وصف هجوم القاعدة األميركية بالهمجي

بيروت - وكاالت

لبنان، أمس، لتصعيد تحركاتهم  استعد المتظاهرون في 
مع  اإلثنين،  يوم  الملزمة،  النيابية  االستشارات  لمواكبة 
أحاديث عن تسوية سياسية لتكليف رجل األعمال سمير 

الخطيب بتشكيل حكومة تكنوسياسية.
ستؤدي  برأيهم  ألنها  التسوية  هذه  المحتجون  ويرفض 
وبالتالي  الــســابــقــة،  بــالــحــكــومــات  شبيهة  حــكــومــة،  إلـــى 
بصاحيات  كـــفـــاءات،  حــكــومــة  تشكيل  عــلــى  يــصــرون  

استثنائية إلدارة األزمة االقتصادية الحادة.
والخمسين  الثاني  الــيــوم  فــي  تنطلق  أن  المتوقع  ومــن 
مناطق  مختلف  في  مظاهرات  االحتجاجية،  للتحركات 
لبنان، من بينها مسيرة نسائية في بيروت ضد القوانين 

المجحفة بحقها. 
بالبقاع  زحلة  فــي  حراكهم  أيضا  المحتجون  ويــواصــل 
وطرابلس شماال وصيدا جنوًبا، كما تستمر وقفاتهم أمام 

مرافق ومؤسسات حكومية عدة.
السبت،  نفسه،  النار في  لبناني إضــرام  ذلــك، حــاول  إلــى 
الرئيس  االحتجاجات  معقل  الصلح  رياض  داخل ساحة 
في العاصمة بيروت، فيما عمل المتظاهرون الموجودون 

في المكان على منعه من ذلك.
لبنان حوادث  التي شهد فيها  المرة األولى  وليست هذه 
التي  الــعــارمــة  الشعبية  التظاهرات  بعد  أخــيــرا،  انتحار 

تعرفها معظم أنحاء الباد منذ أكتوبر الماضي.
ووقعت حالتا انتحار في لبنان خال أقل من أسبوع، من 
المالية  األزمــات  المعيشية وتفاقم  جراء تردي األوضــاع 

واالجتماعية.

متظاهرون يتشاجرون مع األمن في العاصمة بيروت )أ ف ب(

الصلــح” “ريــاض  قلــب  فــي  “بالنــار”  انتحــار  محاولــة 
تصاعد احتجاجات لبنان قبل “االستشارات النيابية”

البارة, سوريا - أ ف ب

قتل 19 مدنيًا، بينهم 8 أطفال، أمس، 
في قصف جوي شنته طائرات حربية 
إدلب  محافظة  في  وسورية  روسية 
أفاد  ما  في شمال غرب سوريا، وفق 

المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
إدلــب،  محافظة  تشهد  أسابيع،  ومنذ 
إلى  التوصل فيها قبل أشهر  تم  التي 
هجوم  بموجبه  تــوقــف  هــدنــة  اتــفــاق 
ــنـــظـــام، اشــتــبــاكــات  ــوات الـ ــقـ واســـــع لـ
األشخاص  بعشرات  أودى  ما  وقصفًا 

من مدنيين ومقاتلين.
وأسفر قصف جوي روسي أمس، وفق 
المرصد، عن مقتل 9 مدنيين بينهم 3 
مدنيين  و4  بليون  قرية  فــي  أطــفــال 
البارة في ريف  بينهم طفل في قرية 

إدلب الجنوبي.
ــام، وفــق  ــنـــظـ واســـتـــهـــدفـــت قـــــوات الـ
المتفجرة  بالبراميل  ذاتـــه،  الــمــصــدر 

مودية  إدلــب  إبديتا في جنوب  قرية 
كما  أطفال،   3 بينهم  مدنيين  بخمسة 
قتل طفل في غارة لقوات النظام في 

قرية في شرق المحافظة.
وأدى القصف المستمر إلى إصابة نحو 

40 شخصًا بجروح.
وفــــي قـــريـــة الــــبــــارة، شـــاهـــد مــصــور 

الخوذ  فــي  متطوعين  بــرس  لفرانس 
مناطق  في  المدني  )الــدفــاع  البيضاء 
المعارضة( ينتشلون  سيطرة الفصائل 
كما  بالكامل.  مدمر  مبنى  من  ضحايا 
ينقلون  ومدنيا  إغــاثــة  عاملي  شاهد 
الدمار  من  الناتج  الغبار  مأل  طفلتين 

ثيابهما وشعرهما إلى سيارة إسعاف.

متطوعو الخوذ البيضاء ينقذون أحد الناجين في أعقاب غارة جوية على قرية باليون أمس )أ ف ب(

طائــرات حربية روســية وســورية شــنت القصــف الجوي
مقتل 19 مدنيا في غارات على إدلب

طهران - أ ف ب

ــن إيــــرانــــي مــحــتــجــز فــي  أفــــــرج عــ
الواليات المتحدة وأميركي محتجز 
الجانبان  اعلن  ما  على  إيـــران،  لــدى 
أمــــس، فـــي تـــبـــادل لــلــســجــنــاء على 
بين  الــتــوتــر  ــح وســط تصاعد  األرجـ

البلدين.
العالم  عن  اإلفـــراج  طهران  وأعلنت 
مــســعــود ســلــيــمــانــي الــمــســجــون في 
ــمــتــحــدة فــيــمــا أعــلــنــت  ــات ال ــ ــوالي ــ ال
واشنطن أن الباحث شيوي وانغ في 

طريقه إلى باده.
ــر الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي  ــ وأعـــلـــن وزي

مــحــمــد جــــواد ظــريــف أمــس 
بأن  “سعيد  تويتر  على 

االســـتـــاذ مــســعــود 
ســــلــــيــــمــــانــــي 

والـــــــســـــــيـــــــد 
شــيــوي وانــغ 
ســـيـــنـــضـــمـــان 

إلى عائلتيهما قريًبا”.
الجهات  لكل  الشكر  “جــزيــل  وتــابــع 
الحكومة  وخصوصا  ساعدت  التي 
المصالح  ترعى  التي  السويسرية” 

األميركية في إيران.
وذكرت وكالة الجمهورية اإلسامية 
سليماني  أّن  ــا(  )ارن الرسمية  لانباء 
“أفرج عنه قبل لحظات بعد عام من 
القانوني وتم تسليمه  االعتقال غير 

لمسؤولين إيرانيين في سويسرا”.
ــيــس األمـــيـــركـــي دونــالــد  ــرئ وأكــــد ال
تــرامــب أنــه تــم بالفعل اإلفـــراج عن 
إيــران.  في  المسجون  األميركي 
وقـــال تــرامــب فــي بــيــان “بعد 
3 ســـنـــوات من  أكـــثـــر مـــن 
ســـجـــنـــه فــــــي إيـــــــــران، 
إلى  شيوي وانغ عائد 
الواليات المتحدة”.

ظريف يعلن عن مبادلة باحث أميركي بعالم إيراني
دبي - قناة العربية

فــي حكومة  الخارجية  وزيــر  قــال 
سيالة،  طــه  محمد  الليبي  الــوفــاق 
إّنه  المتوسط  خال أعمال منتدى 
تسقط،  قــد  طــرابــلــس  أن  يخشى 
مدينة  في  الوضع  أن  إلــى  مشيرًا 

طرابلس بات خطيرا.
يستهدفون  أنهم  “أعتقد  وأضــاف: 
هــي  الـــعـــاصـــمـــة  ألن  ــس  ــ ــل ــ ــراب طــ
على  ســيــطــروا  وإذا  الــعــاصــمــة.. 
ــا لــــو أنــهــم  ــمـ ــدو كـ ــ ــب ــ ــة ي ــمـ ــاصـ ــعـ الـ
المناطق األخرى..  يسيطرون على 

بالطبع الوضع خطر”.
وكان المبعوث األممي إلى ليبيا، 

أمس  قــال  سامة،  غسان 
إنــــــه يـــســـعـــى لــجــمــع 

األطـــــــــــــــراف فـــي 
حــوار  فــي  ليبيا 

للتوصل لحل.
وأضاف سامة، 

المتوسط  حــوار  مــن  خــال جلسة 
ــزت على  ــا ركــ فــي رومــــا: “جــهــودن
األجنبي  والتأثير  النفوذ  احــتــواء 

في ليبيا”.
ــه ال يمكن  وقــــال: “أكـــدنـــا عــلــى أنـ
الــتــوصــل لــوقــف إطـــاق نـــار ليبي 

دون جمع كل األطراف”.
أن عدم  األممي  المبعوث  وأضــاف 
األزمة  تصرف مجلس األمن فاقم 
مؤتمر  أن  إلــى  مــشــيــرًا  ليبيا،  فــي 
في  الــحــرب  لوقف  محاولة  برلين 

ليبيا.
ــتـــحـــدث الـــرســـمـــي  ــمـ وكـــــــان الـ
أحمد  الليبي  الجيش  باسم 
المسماري، قال إن الجيش 
اتــخــذ كـــل الــتــرتــيــبــات 
بعض  هيكلة  إلعــادة 
الــــــــوحــــــــدات فــي 

الغرب.

وزير خارجية “الوفاق”: سقوط طرابلس وارد

مساعدات إماراتية 
إلى اليمن

أبوظبي - أ ف ب

أعلنت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي 
مساعدات  تضم  قافلة  أرسلت  أنها 
متنقلة  طــبــيــة  ــيــــادات  وعــ ــيــة  غــذائ
إلـــى مــحــافــظــتــي تــعــز وحــضــرمــوت 
ــيــان فــإن  ــب ــيــمــن. وبــحــســب ال فـــي ال
ــتــخــفــيــف  الــــمــــســــاعــــدات تــــأتــــي “ل
في  المواطنين  كاهل  عــن  المعاناة 
أنه  اليمن، مشيرا  المحافظتين” في 
باإلضافة إلى السالل الغذائية التي 
عــيــادات   3 استقبلت  تقديمها،  تــم 

متنقلة الحاالت المرضية هناك.

حذر وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، أمس السبت، من  «
هجمات جديدة تستهدف المتظاهرين العراقيين.

وغرد على “تويتر”: “نرى تقارير جديدة عن هجمات عنيفة في بغداد  «
ضد العراقيين الوطنيين”. وطالب بومبيو “قادة العراق وحكومته 

بالتحقيق مع المسؤولين عن هذه الهجمات ومقاضاتهم”.

ومن جانبها، وصفت السفارة األميركية في بغداد، السبت، على  «
“تويتر” أعمال العنف “الوحشية” التي وقعت، الجمعة، ضد 

المتظاهرين العزل في العراق بأنها “مروعة ومرعبة”.

دعا حسن كريم الكعبي، عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، لعقد  «
جلسة طارئة اإلثنين المقبل، بحضور القيادات األمنية العليا، السيما 

قيادة عمليات بغداد لمناقشة استهداف المتظاهرين السلميين 
من جهات مسلحة مجهولة في منطقة السنك وسط بغداد، والذي 

راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى.

وأكد الكعبي أن القيادات األمنية ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها  «
في حفظ أمن التظاهرات السلمية المطالبة باإلصالح والتغيير 

ومكافحة الفساد، منوهًا إلى وجوب تشديد اإلجراءات األمنية لحفظ 
أرواح المحتجين المعتصمين في بغداد والمحافظات.

أميركا تحذر من هجمات جديدة ضد متظاهري العراق

برلمان العراق يتعهد بمحاسبة الجهة التي قتلت المتظاهرين

أدانت الممثلة الخاصة لالمين العام لالمم المتحدة في العراق، جانين  «
بالسخارت، أمس، االعتداء على المتظاهرين في ساحة الخالني وسط 

بغداد، وحذرت من ان”اعمال العنف التي تقوم بها العصابات، والناتجة 
عن والء خارجي، او بدافع سياسي، تضع العراق على مسار خطير”..

وقالت بالسخارت في بيان انها “تدين باقوى العبارات اطالق النار على  «
المتظاهرين العزل في وسط بغداد ليلة الجمعة، ما أسقط عددا من 

الوفيات واالصابات بين المواطنين االبرياء”.

أعلن التيار الصدري في العراق، أمس، تعرض منزل زعيمه مقتدى  «
الصدر في مدينة النجف، لهجوم بطائرة من دون طيار )مسّيرة(.

وقال مصدر في التيار إن “طائرة مسّيرة استهدفت فجر أمس بقذيفة  «
هاون منزل الصدر في النجف”. لكن الصدر، وفقا لمصادر عدة، لم يكن 

داخل منزله وقت الهجوم، حيث إنه موجود في إيران حاليا.

وبعد الهجوم، دعت قيادات في التيار الصدري إلى “تظاهرة مليونية”  «
في الموقع “مع االلتزام بالسلمية والنظام والقانون”.

األمم المتحدة: قتل المتظاهرين يضع العراق في مسار خطير

هجوم بطائرة مسّيرة وقذيفة هاون على منزل مقتدى الصدر

عضو مجلس النواب االميركي رشيدة طليب )أ ف ب(
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البحرين ســـباقة بالمبادرات العصرية والمواكبة للتطور، وأظن أن الدول التي سبقتنا 
بمياديـــن عـــدة، ســـبب ذلك مزامنـــة تكنولوجيا المســـتقبل، ومـــن هـــذا المنطلق أقدم 
مناشـــدة موضوعية، إلى وزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية، فقد حان الوقت لوقف 
ظاهـــرة عشـــوائية أذان مســـاجد البحريـــن، وفوضى مكبـــرات الصوت، فقـــد اتخذت 
دول عديـــدة منها دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر، خطوات بتوحيد 

األذان وضبط مكبرات الصوت والتخلص من عشوائية األذان واألصوات. 
إننا في عصر التكنولوجيا الفضائية، ولسنا في زمن بداية الكهرباء، حين استخدموا 
الكهرباء لنقل األذان إلى مســـافات محدودة وليســـت واسعة، كما يفعل البعض اليوم 

دون مراعاة المرضى وكبار السن واألطفال الرضع، باإلضافة للضوضاء.
لقد انطلقت الهيئة العامة للشؤون اإلسامية واألوقاف في دولة اإلمارات بنجاح في 
توظيـــف التكنولوجيا وهندســـة الفضاء، لفرض األذان الموّحد على مســـتوى إمارات 
الدولـــة مـــع مراعـــاة الصـــوت، ففي مدينـــة العين المشـــهورة بمســـاجدها وظفت نظم 
االتصـــاالت المتطـــورة لبث األذان الموحـــد خمس مرات باليوم مـــن مركز البث الحي 
في مسجد الشيخة سامة أو من مركز البث االحتياطي إلى شبكة أبوظبي اإلذاعية 
التي تستقبل األذان عادة من كل إمارة ثم تحوله بطريقة فنية دقيقة، ومن ثم ينقل 

األذان الحي المباشر إلى بقية المساجد المزودة بأجهزة االستقبال، وانتهت المهمة.
اليـــوم العالم بتطور مســـتمر بكل الميادين والمجـــاالت، وعندما نقول مملكة البحرين 

متطـــورة ورائـــدة فـــي هذا المجـــال، فا يجـــب أن يقتصر األمر على قطـــاع معين بل 
يشـــمل القطاعات كافة، التطور والتقدم عملية تكاملية مركبة، تشـــمل بنية المجتمع 

كلها وهذا ينطبق على األذان وغيره.
فالحاصـــل اليـــوم، ظاهرة عفى عليها الزمن، وهي انطـــاق آالف مكبرات الصوت في 
محافظـــات البـــاد بأصوات مختلفة وبعضها من جنســـيات غير عربية، ال تجيد حتى 
لفظ الكلمات، باإلضافة لتعدد مســـتويات ارتفـــاع مكبرات الصوت وتباين األداء بين 

الجيد والمقبول والسيئ، وكلها تصدح بعشوائية وكأن الباد تشهد قيام الساعة.
لقد حان الوقت، بل العصر يفرض اآلن اللحاق بالدول من حولنا، وبما أنه تم تطبيق 
هذا النظام بدول عربية وإســـامية، فمعنى ذلك ال حرج وال فتاوى نحتاجها لتطبيق 
ذلك، فمجرد تطبيق هذا األمر سيمنع فوضى األصوات ويحد ارتفاع مكبرات الصوت 
وإزعاج خلق هللا، باإلضافة إلى أنه يمنع نقل الصاة كاملة كما تفعل بعض المساجد 
دون مراعاة للناس وحاالتهم التي تتطلب الهدوء والسكينة، فتخيل اشتعال مكبرات 

الصوت خمس مرات باليوم، بين أذان ونقل للصاة، هل ذلك من الدين؟
لقـــد كتبنـــا الكثيـــر وبحـــت أصواتنـــا ونحن نناشـــد طـــوال ســـنوات للحد مـــن فوضى 
وعشـــوائية األذان ومكبـــرات الصـــوت وأظـــن أنـــه أزف الوقـــت التخـــاذ قرار حاســـم 

وشجاع، كما فعلت دول أخرى.
تنويرة: العقل مفتاحك إلى الحياة، إن أضعته فأنت خارجها. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

عشوائية األذان ومكبرات الصوت!

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

للتواصل: 17111483

كلمة وزير الداخلية... معان عظيمة عن االنتماء والوالء للوطن
عند الوقوف أمام الكلمة التي ألقاها وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد 
بـــن عبدهللا آل خليفة، في االحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية، بمناســـبة 
مرور 100 عام على تأســـيس شـــرطة البحرين، نجد فيها الكثير من المعاني 
العظيمة عن الـــوالء للوطن واالنتماء والعروبة األصيلة، واالنتصارات التي 
حققتهـــا البحرين في المفاهيـــم الديمقراطية، واألمن واألمان واالســـتقرار، 
واجتيـــاز التحديـــات بأصالـــة ونجـــاح والصعـــود نحـــو مســـتويات مرموقة 

وتحقيق األهداف المنشودة.
كلمة فيها ســـحر قصة تروى على مر الســـنين عن األمن الذي تعيشـــه مملكة 
البحريـــن التي أصبحت مضرب المثل في االســـتقرار، ومن حق كل مواطن 

أن يفخر بهذا الواقع األمني الفريد من نوعه الذي نعيشه.
لضيق المســـاحة سأســـتعرض فقرتين من كلمة معالي الوزير وجدت فيهما 
عظمة كامنة في المعاني، يقول معاليه لســـيدي جالة الملك المفدى حفظه 
هللا ورعـــاه “فأنتـــم يـــا ســـيدي قائـــٌد وهبكم هللا حنكـــة القيادة؛ فقـــد أحلتم 
الفوضـــى أمنـــا، وأبدلتم العبث طمأنينة وســـاما، وناديتم الوطن والشـــعب 
إلـــى كلمة ســـواء صفحا وتســـامحا، وأعليتم البحرين رفعة ونهضة وشـــأنا؛ 

وهي مساٍع ال ُتؤتى إال باإليمان، واإلرادة، وحكمة البصيرة”.
إن النهـــج اإلصاحـــي لســـيدي جالـــة الملـــك المفـــدى ســـتتناقله األجيـــال 
والشـــعوب، فهو الملك القائد الملتحم بشـــعبه وقضايا أمته، وصاحب القيم 
والمثل والحق والفضيلة والتســـامح، الملك الذي جعل الطريق أمامنا ورديا 

وصافيا ونشر أشعة النور في كل الدروب. 
ويقـــول معاليـــه أيضـــا “فقد عملنا يا ســـيدي في ظروف أمنيـــة دقيقة، وكنا 
ننشد تحقيق العدالة دون سواها، وكافحنا أي نهج للطائفية؛ بتعزيز هويتنا 
الوطنيـــة، وأعلينا مصلحة الوطـــن وأغليناها على َغـــاء النفوس، واضعين 
نصـــب أعيننـــا تحقيق االســـتقرار والطمأنينة والمحبة واإلخـــاء بين الناس؛ 
يدفعنـــا إلـــى ذلـــك والؤنـــا الدائم لجالتكـــم، وإيماننـــا الراســـخ بحماية هذه 

األرض الطيبة ومن يقيم عليها”.
المتتبع لسير األحداث التي مرت بها البحرين خالل السنوات الماضية، يدرك  «

حجم المسؤولية التي قام بها رجال األمن من أجل أن ينعم المواطن والمقيم 
بالراحة والطمأنينة، ورفع راية الحق والدفاع عن الوطن، وتحقق ذلك بعزيمة 

الرجال ووضع الخطط التي تحفظ الهوية الوطنية واالستقرار والطمأنينة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

100 عام من العطاء والتطوير للشرطة البحرينية
إن تاريـــخ الشـــرطة البحرينيـــة جزء ال يتجزأ مـــن تاريخ البحريـــن ويمتد لقرٍن 
مـــن الزمـــان، تخللته األحـــداث والتطورات التي أضافت إليـــه الخبرة في األداء 
والقدرة على العطاء، ومنُذ تأســـيس الشـــرطة في البحرين في 1919م شـــهدت 
محطـــات تاريخية عديدة تحقق فيها التطوير والتحديث اســـتعداًدا وجاهزية، 
مـــا انعكـــس إيجاًبا على أدائها المهني الُمتقن والحرفي الُمتميز الذي ســـاهم في 
تحقيق األمن والسام المجتمعي، وقد صدر أول قانون للشرطة البحرينية في 
1920م )قانون البوليس( في عهد الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة، وتدريجًيا 

تشكلت أجهزة الشرطة اإلدارية واألمنية وازدادت واتسعت.
والُمطلِّع على سجات الشرطة البحرينية ووثائقها سيشاهد تلك التطورات وما 
رافقهـــا مـــن أحداث، فمع تقدم المجتمع البحرينـــي وزيادة عدد األفراد أصبحت 
الحاجـــة إلى وجود الشـــرطة أكثـــر، فتطور عملها بـــًرا وبحًرا، ومـــع تنوع قضايا 
األمن تم اســـتحداث ُشـــعب إدارية أمنية جديدة كالشـــرطة النسائية واألحداث 
وشـــرطة المجتمـــع ومكافحـــة المخدرات وغيرهـــا، ما جعل الشـــرطة البحرينية 
ركيزة أساسية من ركائز المجتمع البحريني، وتناوب على إدارة الشرطة العديد 
من المسؤولين الذين كانت لهم بصمات واضحة على تاريخ وأداء الشرطة في 
البحرين، وأصبحت دائرة األمن العام البحريني بمسمى وزارة الداخلية بعد نيل 

البحرين استقالها الوطني في 1971م.
وبعـــد االســـتقال حققت شـــرطة البحرين الكثير مـــن المهام الوطنيـــة المتعلقة 
باألمـــن والســـامة، فارتفـــع مؤشـــر نوعية أدائهـــا بعد تلـــك التوســـعات اإلدارية 
والتنظيمية فأسســـت لها موقًعا ومكاًنا بارًزا خال هذه الســـنوات المئة، وهناك 
الكثيـــر مـــن األحـــداث واألعمـــال التـــي قامت بهـــا شـــرطة البحرين خـــال هذه 

السنوات والتي تحتاج لمساحة كبيرة للتحدث عنها.
وتعمـــل شـــرطة البحريـــن علـــى تطبيـــق المعاييـــر الحديثـــة فـــي تحقيـــق األمن 
والســـامة، وحققـــت مبدأ الشـــراكة المجتمعيـــة، وبجانـــب أداء وزارة الداخلية 
لواجبهـــا األمنـــي فهـــي تقـــوم بتقديـــم الكثيـــر مـــن الخدمـــات لـــكل المواطنيـــن 
والمقيميـــن، وطـــورت أســـلوب عملهـــا باســـتخدام وســـائل تكنولوجيـــة حديثـــة 
وتطبيقـــات الـــذكاء االصطناعـــي واســـتحداث المنظومـــات الحديثـــة ومواكبـــة 
التطـــورات األمنيـــة والوقائيـــة الحديثـــة، وقامـــت بتقديـــم عـــدد مـــن البرامـــج 

اإلعامية اإلرشادية والثقافية كبرنامج )مًعا(. 
واليوم أصبحت الشرطة البحرينية قريبة من المواطنين، وأفرادها  «

موجودون في كل مكان لكي تنعم البحرين والمواطنون باألمن واألمان، 
وتفتخر وزارة الداخلية بأهدافها الوطنية التي تعكس األمن والسالم 
والتعايش والوالء والمحبة، ما جعل مسيرة شرطة البحرين حافلة 

بالعطاء واإلنجاز.

عبدعلي الغسرة

إزالة “الخميني” بأمر الشعب
كان قيـــام بعض المتظاهرين بإضرام النيـــران في القنصلية اإليرانية في مدينة 
النجـــف بالعـــراق كاشـــًفا عن وجوه قبيحة لم تســـتطع مـــداراة انحيازها ووالئها 
إليـــران وتبعيتهـــا لهـــا، كمـــا كان تعبيًرا عن رفض شـــعبي للهيمنـــة اإليرانية على 

العراق وسخط واسع إلدارتها الباد سواء مباشرة أو عبر وكاء تابعين لها.
انتفضـــت الحكومـــة العراقية ضـــد هذا الحـــادث فقامت بفرض حظـــر التجوال 
وإغـــاق جميـــع مداخل ومخارج مدينة النجف، وعزلهـــا عن بقية مناطق الباد، 
وكانـــت قـــد أصـــدرت بياًنا واضًحـــا يديـــن اعتـــداء المتظاهرين علـــى القنصلية 
اإليرانية ويؤكد االلتزام بحرمة البعثات الدبلوماسّية التي كفلتها اتفاقية فيينا 
للعاقـــات الدبلوماســـية، وأنهـــا اتخذت جميـــع اإلجراءات لمنـــع أي إخال بأمن 
البعثـــات، وكل هـــذا أمر مقبول ومطلوب، لكن التســـاؤل هل هـــي أظهرت نفس 
الحرص على ســـامة المتظاهرين واتخذت اإلجـــراءات الازمة لذلك وتعاملت 
معهم بالفعل وفق القوانين أم أنها تركت المجال للبطش والتنكيل بالمتظاهرين، 

ما أدى إلى وفاة نحو 350 شخصا على األقل، وإصابة أكثر من 15 ألفا.
أما ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي الموالية إليـــران فقد اتخذت من هـــذا الحادث 
ذريعة لممارســـة مزيد من العنف المفرط ضد المتظاهرين والتهديد “بقطع اليد” 
التي تمتد للمرجعيات والعتبات، في حيلة منها لتحويل األنظار عن الداللة التي 
يحملها كونه تعبيًرا عن الرفض الشـــعبي إليران والتســـويق بأنه كان يســـتهدف 
العتبات المقدســـة وعلي السيســـتاني أعلى مرجعية في العراق وهو نفسه أعلن 
تأييـــده المظاهـــرات الشـــعبية وحث الحكومـــة على القيام بإصاحـــات حقيقية 

والتوقف عن قتل المتظاهرين.
الداللة الرئيسية لما حدث في القنصلية اإليرانية هو الرفض الشعبي العراقي  «

إليران، حيث كان متظاهرون قد قاموا بتغيير اسم شارع “اإلمام الخميني” وسط 
مدينة النجف إلى شارع “شهداء ثورة تشرين”، معلقين الفتات كتب عليها: “بأمر 

الشعب.. شارع شهداء ثورة تشرين”، فقد اتضح للشعب العراقي بسنته وشيعته 
أن إيران ليست هي من تتحكم في القرار العراقي ومقدرات الدولة فقط، بل هي 

أيًضا مصدر العنف الممارس ضدهم من قبل سلطات بلدهم والميليشيات 
المتواجدة فيها بأوامر ودعم إيراني، وقد حان وقت الخالص منها.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

ال تجـــوز المقارنـــة بيـــن احتفال البحريـــن بمئوية الجهاز الشـــرطي وبين أي 
احتفال آخر، فكل الكلمات لن تفي هذا الحفل الرائع حقه، حيث بدت درجة 
اإلتقـــان فيه في أعلى مراتبها، فا أخطاء تذكر والشـــواهد قاطبة ممزوجة 
بردود األفعال تؤكد ذلك وتشـــيد فيه، والجميل في هذا الحفل الذي شـــرفه 
صاحب الجالة الملك المفدى والقيادة الحكيمة وأعضاء الحكومة الموقرة 
وشـــعب البحريـــن بمختلـــف أطيافـــه، هـــو حلقة الوصـــل التـــي أراد لها وزير 
الداخليـــة أن تكـــون بيـــن المجتمـــع البحريني وبيـــن الكيان الشـــرطي، ومنذ 
أن تولـــى معاليـــه دفة قيادة وزارة الداخلية وهو يعمـــل بمهارة متفانية في 
جعـــل أفراد الشـــرطة أكثـــر قربا من المجتمـــع، بل أصبحوا انعكاســـا واضحا 
للمجتمع بزيهم وقربهم الامتناهي وتواجد العناصر النسائية وأفراد شرطة 
المجتمع، جاء ذلك كله نتيجة أهداف وضعها معاليه منذ توليه عنفوان هذا 
الكيـــان ومـــازال يعطي هو ومن معه دون ملل أو كلل خدمة للبحرين قيادة 

وشعبا.

وال أروع من اللفتة الكريمة ومشـــاعر الفخـــر واالمتنان واالنتماء مع تكريم 
معالـــي وزيـــر الداخلية األســـبق لتكون الرســـالة واضحة أن الجميع يمشـــي 
على نهج الوالء للقيادة الحكيمة وفي خدمة شعب البحرين قاطبة والذود 
عن مقدراته واالهتمام بمكتســـباته واالستمرارية في تحقيق األفضل دوما 

لحماية الوطن والمواطنين.

ومضة: حفل الكيان الشرطي في مئويته مثل على أرض الواقع يوما حقيقيا  «
بمئة عام استذكرنا فيه الرعيل األول وعطاءه وثيابه وسياراته ومهاراته وصوال 

لما آلت إليه وزارة الداخلية من تقدم ملموس ورفعة عالية واهتمام حقيقي 
بكوادرها البشرية وإدماج التكنولوجيا والتقدم الرقمي واألجمل شعارها الجديد 
الذي المس قلوب المواطنين ليختم حفال وطنيا وأوبريتا حقيقيا ال منافس له 

يبقى في ذاكرتنا ألجيال قادمة، كل الشكر لمعالي الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبدالله وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة لكل مشاعر الوالء الفياضة التي 

نبعت من قلوبنا وعانقت تراب أرضنا.

سمر األبيوكي

حفل مميز بمئة عام



قال مدرب منتخبنا الوطني، البرتغالي هيليو ســوزا إن المنتخب ســيدخل 
المبــاراة النهائيــة مــن أجل الفوز وتحقيق اللقب عبــر تقديم أفضل وأقوى 

أداء ممكن.

المؤتمر  فــي  ســوزا  هيليو  وذكــر 
أن  اللقاء  يسبق  الذي  الصحافي 
المنتخب  أمــام  النهائية  المباراة 
الــســعــودي ســتــكــون مــغــايــرة عن 
مشيرا  المجموعات،  دور  مباراة 
المنتخب  يــكــون  أن  أهمية  ــى  إل

أكثر فعالية في الشق األمامي.
ــه مــنــتــخــبــا من  ــواجـ ــنـ وقـــــال ”سـ
على  المنتخبات  وأفــضــل  أقــوى 
لن  المباراة  آسيا.  قــارة  مستوى 
بجميع  نثق  لكننا  سهلة،  تــكــون 
الالعبين الموجودين في القائمة، 
ونــتــمــنــى أن يــقــدمــوا أفــضــل ما 
لديهم في سبيل تحقيق النتيجة 

اإليجابية”.
ــار الـــمـــدرب الــبــرتــغــالــي إلــى  وأشــ
العربي  الخليج  كــأس  بطولة  أن 
تــمــثــل مــحــطــة الســـتـــمـــرار عمل 
المنتخب البنائي ، مشيرا إلى أن 
تقادم  مع  يتطور  المنتخب  أداء 
المنتخب  أن  مبينا  الــمــبــاريــات، 
تــعــامــل مــع الــضــغــوطــات بشكل 

ممتاز طوال المباريات السابقة.
في  المباريات  ”نوعية  وأضـــاف 
على  لــالعــبــيــن  تضيف  الــبــطــولــة 
مــســتــوى الــخــبــرة والــشــخــصــيــة 
ــي إضــافــة  ــعــب، وهــ ــمــل ــل ال ــ داخـ

إيجابية لنا”.

المباراة  أن حسم  وأوضح سوزا 
سيكون  دقيقة   90 في  النهائية 
أفضل بكثير من امتداد المواجهة 
لألشواط اإلضافية كما حصل لنا 
النهائي،  بنصف  العراق  لقاء  في 
المنتخب  جــهــوزيــة  إلـــى  مــشــيــرا 

لجميع االحتماالت.
ــى أن قــوتــنــا بــوجــود  ــ وأشـــــار إل
أن  إلــى  23 العبا جــاهــزا، مشيرا 
المساندة  ستؤازرها  القوة  هــذه 
المنتظر  الجماهيري  والــحــضــور 
من قبل البحرينيين في النهائي.

قائال  وختم هيليو سوزا حديثه 
”سندخل للهجوم وتحقيق الفوز 
تأكيد  بـــال  الــجــمــاهــيــر،  ــاد  ــعـ وإسـ
وسعيدة  تاريخية  لحظات  هــي 
تــحــقــقــت لــلــجــمــهــور الــبــحــريــنــي 
ــــي، ونـــأمـــل  ــائ ــهــ ــ ــن ــ بـــوصـــولـــنـــا ال

اللقب  بتحقيق  ذلـــك  اســتــكــمــال 
والعودة بالكأس”.

جاهزون للنهائي

منتخبنا  العــــب  قــــال  بـــــــدوره، 
الوطني مهدي حميدان إن جميع 
الــمــوجــوديــن   23 ـــ  ــ ال الــالعــبــيــن 
جــاهــزون  المنتخب  قــائــمــة  فــي 
ــاراة، مــتــمــنــيــا أن  ــبـ ــمـ لـــخـــوض الـ
وتحقيق  الفوز  “األحــمــر”  يحقق 
تاريخ  فــي  األولـــى  للمرة  اللقب 

مملكة البحرين
وبــــيــــن مــــهــــدي حــــمــــيــــدان أن 
تصاعديا  أداء  يقدم  المنتخب 
ــقــاء إلـــى آخـــر،  ومــتــطــورا مـــن ل
األداء  تقديم  أهمية  إلى  مشيرا 
رفع  أجــل  مــن  والمميز؛  الــراقــي 

الكأس الخليجية.

سوزا: سنلعب للفوز... وحميدان يؤكد الجهوزية
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أجــرى منتخبنــا الوطنــي مرانه الثاني واألخير اســتعدادا لمباراة الســعودية، 
بخوضه حصة تدريبية مساء أمس على مالعب جامعة قطر.

الذي  المران األخير  البرتغالي سوزا  وقاد 
اســتــمــر نــحــو ســاعــة وانــطــلــق عــنــد 5.30 
الجوانب  من  عــدد  على  واشتمل  مساء، 

الفنية والبدنية.
وشهد المران حضور جميع الالعبين الـ 23 

الموجودين في القائمة.

النهائي األول

ويدخل منتخبنا الوطني مباراة اليوم بعد 
وصوله ألول مرة إلى نهائي البطولة منذ 

تغيير نظامها إلى مجموعتين.
ولم يسبق لمنتخبنا الوصول للنهائي رغم 
حصوله على فرصة ذلك، وكان آخرها في 
إذ  بالكويت،  أقيمت  التي   ”23 “خليجي 
خسر يومها في نصف النهائي أمام عمان 

التي أحرزت اللقب الحقا.

لقاء متكرر

لقاء اليوم يعد متكررا بين المنتخبين في 
دور  في  تالقيا  أنهما  خصوصا  البطولة، 
المجموعات خالل الجولة الثانية، ويومها 
دون  بهدفين  السعودي  المنتخب  تفوق 

مقابل.
طابع المباريات النهائية مختلف تماما عن 
المباريات األخرى، خصوصا أن حساسية 
للجميع  مغايرة  تعد  وأجواءها  النهائيات 

من جهازين فني وإداري.
ــتــأكــيــد قـــــادر عــلــى الــتــفــوق  ــال األحـــمـــر ب
ــتــظــاره،  وتــحــقــيــق الــلــقــب الــــذي طـــال ان
وبــال شــك فــإن إنــجــاز الــذهــاب إن تحقق 
أنه  خصوصا  وتاريخيا،  نوعيا  سيكون 
أقوى فرق  أحد  السعودي  المنتخب  أمام 
مميز  رصيد  وصاحب  اآلسيوية،  الــقــارة 

في البطولة على مستوى األلقاب.

األحمر يختتم التحضيرات للنهائي األول

ــا ــًي ــخ ــاري ــرة األولــــــى ت ــم ــل ــب ل ــق ــل بـــهـــدف إحــــــراز ال

منتخبنا الوطني يالقي السعودية في نهائي “خليجي 24”

يخــوض منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم، الســاعة 7 من مســاء اليوم )األحد(، لقــاء المباراة النهائيــة لخليجي 24 المقام حاليــا بالدوحة، أمام 
منتخب السعودية على استاد عبدهللا بن خليفة، ضمن إطار المسابقة التي يسدل الستار عليها بعد أسبوعين من المنافسة.

الــوطــنــي األول  مــنــتــخــبــنــا  ــان  ــ وكـ
للمباراة  تاريخيا  تــأهــال  حقق  قــد 
النهائية باعتباره األول في النظام 
الجديد بوصوله للختام، إثر فوزه 
العراق  منتخب  على  يومين  قبل 
في نصف النهائي بركالت الترجيح 
الوقتين  فــي  الــتــعــادل  بعد   )5-3(

األصلي واإلضافي بنتيجة )2-2(.
البرتغالي  الــمــدرب  قائمة  وتــضــم 
 23 هيليو سوزا  الوطني  لمنتخبنا 
العبا هم: سيد محمد جعفر، وليد 
وتياغو  الــحــردان  محمد  الــحــيــام، 
أوقــســتــو )الـــمـــحـــرق(، ســيــد شبر 
عـــلـــوي، ســيــد رضـــا عــيــســى، علي 
حــــرم، ســيــد مــهــدي بـــاقـــر، محمد 
)الــرفــاع(،  مــرهــون وكميل األســـود 
نبيل  )الــنــجــمــة(، أحــمــد  مــدن  علي 
عبدهللا  )الــمــنــامــة(،  عــادل  ومحمد 
)الرفاع  الرميحي  ومحمد  الهزاع 
الــشــرقــي(، أحــمــد بــوغــمــار، راشــد 
الـــحـــوطـــي، مــحــمــد عــبــدالــوهــاب 

وعبدالوهاب المالود )الحد(، جاسم 
)األهلي(،  حميدان  ومهدي  الشيخ 
ــة(، وسيد  ــحــال حــمــد الـــدوســـري )ال

ضياء سعيد )النصر الكويتي( .

تهنئة سمو ولي العهد

ــــي الــعــهــد نــائــب الــقــائــد  أجــــرى ول
لــرئــيــس  األول  ــائـــب  ــنـ الـ ــــى  ــل األعــ
السمو  صــاحــب  الـــــوزراء  مجلس 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
خــلــيــفــة، اتـــصـــااًل بــرئــيــس مجلس 
إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم 
الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل 
المنتخب  ســمــوه  هــنــأ  إذ  خليفة، 
الوطني األول لكرة القدم بمناسبة 
وصوله إلى المباراة النهائية لكأس 

الخليج العربي “خليجي ٢٤“.
إلى  تهانيه  العهد  ولي  سمو  ونقل 
رئــيــس االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لكرة 
القدم، مشيدا سموه بأداء الالعبين 

العالية،  القتالية  وروحــهــم  المميز 
والتي أثمرت عن التأهل التاريخي 

للمباراة النهائية لخليجي ٢٤.
ــي الــعــهــد، رئــيــس  ــ ــر ســمــو ول ــ وأمـ
االتـــحـــاد بــنــقــل تــحــيــات وتــهــانــي 
ــر”  ــمـ ســـمـــوه لــجــمــيــع العـــبـــي “األحـ

وجميع القائمين على المنتخب.

االجتماع الفني

أقــيــم أمـــس األربـــعـــاء فـــي فــنــدق 
شيراتون الدوحة، االجتماع الفني 
بمواجهتي  الــخــاص  والتنسيقي 

المربع الذهبي للبطولة.
المنتخبات  ممثلو  االجتماع  حضر 
األربـــــعـــــة، ولـــجـــنـــة الــمــســابــقــات، 
ومراقبو المباريات، وجرى اعتماد 
المباراتين،  في  المنتخبات  ألــوان 
ــات  ــتــخــب ــن ــم ــيــــت نـــــــزول ال ــوقــ ــ وت

ومغادرتها.
ــمــاع  ومـــثـــل مــنــتــخــبــنــا فـــي االجــت

مدير المنتخب عبدهللا البوعينين 
وإداري المنتخب يحيى بوعالي.

باللون  منتخبنا  يلعب  أن  وتــقــرر 
منتخب  ســيــرتــدي  فيما  األحـــمـــر، 

السعودية اللون األبيض.

الدعم الجماهيري

الجماهيري  الــدعــم  فـــإن  شـــك،  بــال 
للمنتخب الوطني اليوم في الملعب 
داخل  ”األحــمــر”  لـ  مساندا  سيكون 

المستطيل األخضر.
قد  البحرينية  الجماهير  وكــانــت 
آزرت المنتخب خالل مباراة العراق 
في نصف النهائي، وشكل حضورها 
دعما قويا وتحفيزا مميزا لالعبين 

في الملعب.
وبالتأكيد، فإن دور الجماهير اليوم 
سيكون كبيرا في تشجيع الالعبين؛ 
لـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدهــم وتــقــديــم 

األفضل نحو حصد لقب تاريخي.

الكأس بحريني يا شقيقي السعودي!
ال شــك أن المنتخــب الســعودي يعــد مــن أقــوى المنتخبــات الثمانية المشــاركة 
فــي كأس الخليــج، فهــو الوحيد الذي شــارك مــع نخبة المنتخبــات العالمية في 

مونديال روسيا ٢٠١٨.
وال شــك أيضــا أن فــوز الســعودية على قطر )بطل آســيا( ومســتضيف خليجي 
٢٤ في الدور قبل النهائي كان مؤشرا صريحا على جهوزية األخضر وعنفوانه 

المستمد من بطولة األندية اآلسيوية التي اختتمت بروعة الهالل أخيرا.
لكننــي أرى فــي تفــوق الكرة الســعودية دافعا إضافيا لالعبــي منتخبنا األبطال 
من أجل مواصل عروضهم الشيقة ونيل شرف التتويج البحريني األول بكأس 

الخليج حتى وإن كان المنافس رقما صعبا على مستوى القارة الصفراء. 
يعــزز قناعتــي أن األحمــر أصبح على بعد خطوة من اللقــب، ورغم ذلك لم يلِق 
بكامــل أوراقــه، ومهمــا يكــن الطرف المقابل فــإن نجومنا ال تنقصهم الشــجاعة 
علــى مقارعــة األخضــر وجلــب الكأس التــي انتظرهــا البحرينيون أكثــر من ٤٩ 

عاما.
واألكيــد أن المبــاراة النهائيــة لــن تكــون نســخة مشــابهة لمواجهــة المنتخبيــن 
الســابقة فــي دور المجموعــات، التــي كســبها األخضــر بهدفيــن نظيفيــن. لقــد 
تغيــرت المعطيــات وجــاء الوقــت المناســب ليلعــب منتخبنــا بتشــكيلة مثاليــة 

مستفيدا من تجاربه السابقة.
وحتــى موعــد المبــاراة، البــد أن نشــكر جميــع أفــراد بعثــة األحمــر فــي الدوحة 
على ظهور منتخبنا المشرف في المباريات السابقة خصوصا مباراتي الكويت 
والعــراق، ونبــارك ألنفســنا وقيادتنا هذا التفوق، آملين اســتمرار فرحة الشــعب 

البحريني بهذا العطاء الكروي الرائع.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم
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أعرب ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة عن شــكره وتقديره إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة؛ على تشــريف جاللته منافســات بطولة الشــرق األوســط للرجل 
الحديدي، في بادرة تؤكد اهتمام جاللته ودعمه للفعاليات الرياضة التي تقام على أرض البحرين، وتبين التطور الكبير الذي تشــهده الرياضة البحرينية في 
العهــد الزاهــر لجاللتــه الداعــم األول للرياضــة البحرينية مشــيرا ســموه إلى أن حضــور جاللة الملك خط النهايــة وتتويج الفائزين في الســباق يمثل أكبر دعم 

للرياضة البحرينية في رحلتها نحو الترويج لمملكة البحرين وإنجازاتها الحضارية والتنموية.

وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
نتقلـــد  أن  كبيـــر  “شـــرف  خليفـــة  آل 
ميدالية سباق الشرق األوسط للرجل 
الجديدي من جاللة الملك المفدى عند 
خط النهاية، األمر الذي يبعث العزيمة 
والقـــوة من أجل مواصلـــة بذل الغالي 
والنفيـــس فـــي ســـبيل رؤيـــة الحركـــة 
الرياضيـــة البحرينيـــة تعيـــش أزهـــى 
أيامهـــا في العهد الزاهـــر لجاللة الملك 
ويحقـــق أبطالها المزيد من اإلنجازات 

على مختلف األصعدة”.
وكان جاللة الملك قد قلد سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ميداليـــة 
الرجل الحديدي عند خط النهاية بعد 
أن تمكن ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة مـــن إنهـــاء مرحل الســـباق 
الثالثة الســـباحة والدراجات والجري 
فـــي زمن 4.06.51 ســـاعة، األمر الذي 
يؤكـــد القـــدرات الفنيـــة العاليـــة التـــي 
يمتلكهـــا ســـموه فـــي رياضـــة الرجـــل 
الحديـــدي، إذ حقـــق ســـموه إنجـــازات 
باهرة طوال مسيرته في هذه اللعبة.

قريب من تسجيل زمن دولي 
جديد

وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أنه بات قريًبا من تحقيق زمن 
دولـــي جديد خصوصا فـــي الدراجات 
بفارق دقيقتين، مؤكًدا سموه أنه تأثر 
من الرياح في ســـباق الدراجات الذي 
ســـعى فيـــه لتحطيم رقمه الشـــخصي 
السابق، بعد أن بذل جهوًدا كبيرة في 
الســـباحة أثـــرت عليه فـــي الدراجات. 
وقـــد بـــات قريًبـــا مـــن تحطيـــم الرقم 
ســـباق  فـــي  ســـجله  الـــذي  الدولـــي 

البحرين بفارق دقيقتين.
وقـــال ســـموه “أعدكم أن أســـجل هذا 
الرقـــم، مثلمـــا وعدتكـــم فـــي بطولـــة 
العالـــم التي أقيمت في كونا، وأعدكم 
فـــي  الرقـــم  هـــذا  تســـجيل  يتـــم  أن 

السباقات المقبلة”.

إثارة وترقب

وأشار سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة إلى أن ســـباق الشـــرق األوسط 
الذي يقام ســـنويا في مملكة البحرين 
كبيـــرة  بمشـــاركة  يحفـــل  مـــا  دائمـــا 
ومتميزة من قبل مختلف المتسابقين 
مـــن البحريـــن وخارجهـــا إضافـــة إلى 
نخبـــة مـــن المحترفيـــن والهـــواة مـــن 
أصحاب الخبـــرات العالية، األمر الذي 
يجعـــل الســـباق مثاليـــا وتنافســـا بين 
علـــى  وحرصهـــم  المشـــاركين  جميـــع 
إنهـــاء الســـباق بزمـــن مثالـــي لتأكيـــد 
قدراتهـــم الكبيـــرة في مجـــال رياضة 
الرجل الحديدي، مشيرا إلى أن سباق 
الشـــرق األوسط حظي بســـمعة طيبة 
وتنافسية عالية، األمر الذي جعله من 
أبرز الســـباقات في المنطقـــة وأقواها 
خـــط  حتـــى  وتميـــز  إثـــارة  وأكثرهـــا 

النهاية.
وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 

آل خليفـــة “هدفـــي من المشـــاركة في 
سباق الشرق األوسط هو منح السباق 
الفنيـــة  الناحيـــة  مـــن  إضافيـــا  زخمـــا 
وتأكيد الحضور البحريني في السباق 
ومنح المشـــاركين فيه القوة واإلثارة 
والتنافســـية؛ من أجل إظهار الســـباق 
بحلتـــه التنافســـية التي دائمـــا ما كان 
يخرج بها الســـباق وبالفعل فقد قدمنا 
صـــورة مغايـــرة في هـــذا العـــام وكان 
التنافس عاليا بين جميع المتســـابقين 
الذين بذلوا جهودا مضاعفة وأظهروا 
قـــدرات بدينة وفنيـــة عالية ووضعوا 
وإنهـــاء  المتقدمـــة  المراكـــز  تحقيـــق 
السباق نصب أعينهم األمر الذي يؤكد 
اهتمامهم العالي بالســـباق والتحضير 

المتميز له”.
وأشار سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة “بـــوادر الســـباق المثير ظهرت 
في منافسات الســـباحة عندما انطلق 
جميع المشـــاركين في السباق بصورة 
ســـريعة وأنهوا المنافسات في أوقات 
مثاليـــة باإلضافة إلـــى التنافس القوي 
فـــي الدراجـــات التـــي طافـــت مناطق 
والتنمويـــة،  الحضاريـــة  البحريـــن 
ومن ثـــم االنطالقة بالجـــري للوصول 
إلـــى خـــط النهايـــة وتتويـــج جهودهم 

وتحضيراتهم بقطع شريط النهاية”.

تنظيم مثالي

وأشاد سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة باإلجـــراءات التنظيميـــة التي 
اتخذتهـــا اللجـــان العالمة في الســـباق 
وبذل جميع الكـــوادر جهودا مضاعفة 
في سبيل إبراز السباق بحلة تنظيمية 
زاهيـــة، األمـــر الـــذي يؤكـــد القـــدرات 
الكبيرة التي يمتلكها شـــباب البحرين 
اســـتضافة  ألعبـــاء  التصـــدي  فـــي 
البطوالت الرياضية، مؤكدا أن مملكة 
البحريـــن باتـــت مقصـــدا مهمـــا إلقامة 
أرضهـــا؛  علـــى  الرياضيـــة  الفعاليـــات 
باعتبارهـــا تحتـــوي نخبة مـــن الكوادر 
البشـــرية القـــادرة علـــى التعامـــل مـــع 
متطلبات التنظيـــم المتميز للبطوالت 

الرياضية.

السباحة في خليج البحرين

حضر ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة منذ الصبـــاح الباكر للمشـــاركة 
نصـــب  ســـموه  ووضـــع  الســـباق  فـــي 
عينيه إنهاء المسابقة بصورة متميزة، 
وما إن أعطيت شارة االنطالق لسباق 
يســـابق  كان ســـموه  الســـباحة حتـــى 
اجتيـــاز  مـــن  ليتمكـــن  المشـــاركين؛ 

مسافة السباحة في 29.39 دقيقة.
ســـموه  تخطـــى  الدراجـــات  وفـــي 

المسافة بزمن 2.00.20 ساعة.
وتمكن سموه من إنهاء مرحلة الجري 
بســـرعة عالية؛ ليقطع مســـافة الجري 
في زمن 1.30.43 ساعة محققا بذلك 

المركز الثاني في البطولة.

الغيص األول على فئته والخليج

محمـــد  البحرينـــي  المتســـابق  حقـــق 

المركـــز األول علـــى  الغيـــص  عيســـى 
فئته، كما حقـــق المركز األول في فئة 
المتســـابقين الخليجيين، إذ اســـتطاع 
وقـــدره  بزمـــن  الســـباق  ينهـــي  أن 
3:56:44، وأنهى سباق السباحة بزمن 
الدراجـــات  وســـباق   ،29:39 وقـــدره 
)2:32:33(، وسباق الجري )1:30:43(.

لورنس تحافظ على اللقب

مـــن  لورنـــس  البطلـــة هولـــي  حققـــت 
فريـــق البحرين للتحمـــل المركز األول 

فـــي فئـــة الســـيدات بزمـــن 3:52:35، 
بزمـــن  ستيمبوســـن  الثانـــي  والمركـــز 
كاليـــري  الثالـــث  والمركـــز   ،3:55:29

بزمن 3:55:51.
واســـتطاعت لورنس أن تحافظ على 

لقبها الذي حققته العام الماضي.
جرافيـــس  البريطانـــي  األول  المركـــز 
الثانـــي  والمركـــز   ،3:42:20 بزمـــن 
النرويجي ماديســـين بزمن 3:43:02، 
والمركـــز الثالـــث واتســـون مـــن فريق 

البحرين بزمن 3:43:46.

الغيص: سعيد بهذا اإلنجاز

البحرينـــي محمـــد  المتســـابق  أكـــد 
عيســـى الغيـــص أن دعـــم ومتابعـــة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة ساهم بتحقيقه المركز األول 
على الخليجييـــن وفئته والبحرين، 
مشـــيًرا إلـــى أن هـــذا الدعـــم أعطاه 
دفعـــة معنويـــة عاليـــة لتحقيق هذا 

اإلنجاز.
وأعرب الغيص عن سعادته الكبيرة 
بهـــذا اإلنجاز الذي ســـيعطيه الدافع 

الكبير لتقديم األفضل في السباقات 
المنافســـة  “كانـــت  وقـــال  المقبلـــة، 
المتســـابقين،  بيـــن  قويـــة ومثيـــرة 
وتمكنـــت مـــن تحقيق هـــذا اإلنجاز 
بفضل دعم وتشـــجيع ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، وأقدم 
لســـموه الشـــكر والتقديـــر على هذا 

الدعم المتواصل”.
وكانت البطولة قد شهدت مشاركة 
بحرينية واسعة وحقق المتسابقون 

نتائج متقدمة.

المكتب اإلعالمي

ناصر بن حمد على مشارف الزمن العالمي
البحرينييــن للمشــاركين  ودافــع  لــي  الســعد  وجــه  الملــك  جاللــة  حضــور  ســموه: 

سموه يؤكد: 
القادم أفضل 

وسأجتاز الرقم 
العالم

مشاركة بحرينية 
واسعة في 

البطولة

البحريني محمد 
الغيص يحقق 
المركز األول 

خليجيا

هولي لورنس 
من فريق البحرين 

للتحمل تكرر إنجازها 
في البطولة



خالد بن حمد يشهد السوبر البحريني اإلماراتي
شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس االعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة االولمبية البحرينية، 
مباراة السوبر البحريني اإلماراتي لكرة اليد في نسخته الثالثة، والتي جمعت بين فريق باربار البحريني وفريق الشارقة اإلماراتي، 

يوم الجمعة الموافق ٦ ديسمبر على صالة مدينة خليفة الرياضية.

وتوج سموه فريق الشارقة اإلماراتي 
بالـــكأس بعـــد فـــوزه فـــي اللقـــاء على 

حساب فريق باربار بنتيجة ٢٧/ ٢٦.
اللجنـــة  عـــام  أميـــن  اللقـــاء،  وحضـــر 
االولمبيـــة البحرينيـــة محمـــد النصف، 
البحرينيـــة  االولمبيـــة  اللجنـــة  عضـــو 
للكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس 
الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفـــة، ورئيس االتحاد البحريني 
لكـــرة اليـــد علـــي اســـحاقي، ورئيـــس 

االتحـــاد اإلماراتـــي لكـــرة اليـــد محمد 
عبدالكريم جلفار، ورئيس نادي باربار 
الرياضي والثقافي علي حســـن محمد 
الرياضـــي  الشـــارقة  نـــادي  ورئيـــس 
الشامســـي  عبيـــد  ســـالم  والثقافـــي 
وعدد من النواب والمســـئولين بقطاع 
الشباب والرياضة وجمهور من محبي 

وعشاق كرة اليد.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال ســـمو الشـــيخ 
“نشـــيد  خليفـــة:  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد 

بالمستوى الرفيع الذي قدمه الفريقان 
طيلة مجريـــات اللقـــاء، والذي عكس 
االســـتعدادات  واضحـــة  بصـــورة 
الكبيـــرة التي ســـبقت خوضهمـــا لهذه 
المواجهـــة. فالفريقان ظهرا بمســـتوى 
فنـــي مميـــز ســـاهما مـــن خاللـــه فـــي 
إنجـــاح هذا الحـــدث والـــذي يقام في 
نســـخته الثالثـــة، وعلـــى الشـــكل الذي 
يدعم اســـتمراره بالصورة التي تخدم 
كل التطلعـــات فـــي تطوير وتقدم كرة 

اليـــد الخليجيـــة”، مهنئا ســـموه فريق 
علـــى  بحصولـــه  اإلماراتـــي  الشـــارقة 
اللقـــب فـــي هـــذه النســـخة، ومتمنيـــا 
ســـموه حظـــا اوفـــر لفريـــق باربـــار في 

خالد بن حمد متوجا الشارقة بالكأسالمشاركات القادمة.

المكتب االعالمي

تنفيذا لتوجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة بالتواصل المســتمر مــع الشــركات والبنوك الوطنيــة؛ من أجل المســاهمة في 
توفير طائرات لنقل الجماهير البحرينية لتشجيع المنتخب الوطني في نهائي كأس الخليج العربي، التي ستقام أمام المنتخب 
الســعودي الشــقيق مســاء اليوم األحد، قامت وزارة شــؤون الشــباب والرياضة بتشــكيل فريق عمل يقوده وزير شؤون الشباب 
والرياضة أيمن المؤيد للتواصل مع الشركات والبنوك، إذ أثمرت هذه التحركات عن توفير 8 طائرات لنقل الجماهير إلى قطر؛ 

لمؤازرة المنتخب الوطني في النهائي الخليجي.

الجماهيـــر  لنقـــل  الداعمـــة  والشـــركات 
لحضـــور المبـــاراة النهائية هـــي: بتلكو، 
بنـــك  الماليـــة،  اتـــش  اف  جـــي  بابكـــو، 
البحريـــن  بنـــك  الوطنـــي،  البحريـــن 
والكويـــت، اســـتثمارات الزيانـــي، ألبـــا، 
شـــركة البحرين للتســـهيالت التجارية، 
طيران الخليج، بيت التمويل الكويتي، 

مصرف السالم، زين.
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب وزير شـــؤون 
الشـــباب والرياضة عن شـــكره وتقديره 

إلـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
للمنتخـــب  ســـموه  دعـــم  علـــى  خليفـــة 
الوطنـــي فـــي مســـيرته ببطولـــة كأس 
الخليج؛ األمر الذي ساهم في بث روح 
الحماســـة فـــي نفـــوس الالعبيـــن؛ مـــن 
أجل تشـــريف المملكة خيـــر تمثيل في 
المحفـــل الخليجي، وصـــوال إلى التأهل 
للمبـــاراة النهائيـــة للبطولـــة الخليجيـــة، 
مشـــيرا إلـــى أن ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة حـــرص علـــى توفيـــر 

البيئة المناســـبة أمام المنتخب الوطني 
فـــي الكأس الخليجيـــة؛ األمر الذي أثمر 
عن وصول المنتخـــب للمباراة النهائية، 
إذ حرص ســـموه على حضور الجماهير 
البحرينية لمـــؤازرة المنتخـــب الوطني 

في المباراة النهائية.
وبيـــن أيمـــن المؤيـــد أن مبـــادرة ســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتوفير 
البحرينيـــة  الجماهيـــر  لنقـــل  طائـــرات 
حظيـــت  النهائيـــة  المبـــاراة  لحضـــور 

بالتفـــاف وطني كبير وتفاعـــل إيجابي 
من قبـــل العديد من الشـــركات والبنوك 
الوطنيـــة التي قدمـــت مبادرتها بتوفير 
طيـــارات لنقـــل الجماهيـــر، فـــي بـــادرة 
علـــى  الجميـــع  حـــرص  تؤكـــد  وطنيـــة 
دعم إســـتراتيجية ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة لالرتقـــاء بمنظومة 
الرياضـــة البحرينية بما فيها كرة القدم 
وصـــوال إلى تحقيق اإلنجازات النوعية 
التـــي تؤكـــد التطـــور الكبير الـــذي باتت 

تعيشـــه الرياضة البحرينيـــة في العصر 
الذهبي.

وتابع وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة 
“يدرك ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة تماما أهمية ودور الجماهير في 
تشـــجيع المنتخـــب وإدخال الحماســـة 

فـــي نفـــوس الالعبين؛ من أجـــل تقديم 
أفضل مستوياتهم في المباراة النهائية 
التي تعتبر الخطوة األخيرة في طريق 
المنتخب للحصـــول على كأس الخليج 

العربي”.
وأشاد المؤيد بتفاعل الشركات والبنوك 
الوطنيـــة مـــع مبادرة وتوجيهات ســـمو 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
وتخصيـــص طائـــرات لنقـــل الجماهيـــر 
فـــي  المنتخـــب  لتشـــجيع  الوطنيـــة 
النهائـــي الخليجـــي؛ األمـــر الـــذي يؤكـــد 
إســـتراتيجيتها تجاه الشباب البحريني 
وحســـها العالي في دعم ممثل الرياضة 
البحرينيـــة فـــي بطولـــة كأس الخليـــج 
العربـــي، مثنيـــا علـــى ســـرعة تجـــاوب 
الجميع وحرصهم علـــى دعم المنتخب 
مشـــواره  فـــي  جانبـــه  إلـــى  والوقـــوف 

بكأس الخليج.

وزارة الشباب

مبادرة ناصر بن حمد ساهمت في توفير 8 طائرات

أيمن المؤيد

اللجنة اإلعالمية

اختتمت اللجنة المنظمة فعاليات مهرجان أســبوع الدراجات المهرجان الرياضي الســنوي مهرجان أســبوع الدراجات النارية، الذي أقيم تحت رعاية محافظ 
العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة تزامًنا مع احتفاالت المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس في الفترة من 5 حتى 7 من شهر ديسمبر 

الجاري بمشاركة واسعة ونجاح كبير يشهده المهرجان في النسخة التاسعة له وبمشاركة أكثر من 700 دراج.

وحـــرص محافـــظ العاصمة الشـــيخ هشـــام 
زيـــارة  علـــى  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
موقـــع فعاليـــات المهرجـــان بمواقف مجمع 
البحرين التجاري، حيث كان في اســـتقباله 
رئيس اللجنة المنظمة العليا خالد الشرفاء، 
ونائبه عيســـى الزباري وعدد مـــن القائمين 
والمنظمين للمهرجان والمشـــاركين. وتفقد 
المهرجـــان  فعاليـــات  العاصمـــة  محافـــظ 
وااللتقاء بالمشاركين فيه الذين جاءوا من 
مختلف دول مجلس التعاون، حيث رحب 
بهـــم فـــي بلدهـــم الثانـــي مملكـــة البحريـــن 
متمنيـــا لهم طيب اإلقامة، وأشـــاد بالجهود 
المبذولـــة والحثيثة في ســـبيل إخراج هذا 
التجمع السنوي بالصورة المشرفة والالئقة 

وتحقيق أعلى معدالت النجاح.

وغـــادر ضيوف البـــالد والمشـــاركون الذين 
جـــاءوا علـــى متـــن دراجاتهـــم الناريـــة عبر 
جســـر الملـــك فهـــد ظهـــر يـــوم أمـــس فـــي 
مســـيرة واحدة انطلقت من مقر المهرجان 
الرئيس وفعالياتـــه مواقف مجمع البحرين 
التجـــاري برفقـــة شـــرطة المـــرور، وغادروا 
معربين عن بالغ ســـعادتهم بالتنظيم المميز 
والمشـــاركة الكبيـــرة، مثنيـــن علـــى حفاوة 
ومعربيـــن  الضيافـــة،  وكـــرم  االســـتقبال 
أيضـــا عـــن ســـعادتهم بمشـــاركتهم المملكة 
احتفاالتها بعيدها الوطني وعيد الجلوس، 
معتبريـــن أن مملكـــة البحريـــن هـــي بلدهم 
الثاني ويحرصون على المشـــاركة في هذا 
المهرجان الذي يتيح لهم الفرصة لمشاركة 
البحرينيين احتفاالتهم بالمناســـبة العزيزة 

على قلوب الجميع.
الفعاليـــات  تواصلـــت  نفســـه  الوقـــت  فـــي 
المتنوعـــة بمقر المهرجـــان بمجمع البحرين 
التجـــاري، حيـــث شـــهد يوم أمـــس حضورا 
جماهيريا غفيرا لموقع الفعاليات من الكبار 
والصغـــار، وحرصـــت اللجنـــة المنظمة على 
تخصيص أماكـــن خاصة للرعاة والداعمين 
المختلفـــة  منتجاتهـــم  عرضـــوا  الذيـــن 
مـــع وجـــود بـــازار مميـــز يوفـــر احتياجـــات 
الدراجين وأكسسوارات الدراجات النارية، 
كما حرص عدد من الدراجين ممن يملكون 
دراجـــات ناريـــة مميـــزة علـــى عرضهـــا في 
موقـــع الفعاليات، حيث جذبـــت العديد من 
الجماهير الذين اســـتمتعوا بهذه الفعاليات 
المتنوعة، وشـــاركت العديـــد من الفرق في 

معرض السيارات الكالسيكية وفرق الليوه 
الشعبية.

شكرا لكل من ساندنا وشاركنا

وفـــي ختـــام المهرجـــان أعـــرب رئيـــس اللجنـــة 
المنظمـــة خالـــد الشـــرفاء عـــن شـــكره وتقديره 
لمحافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن 
للمهرجـــان  الكريمـــة  علـــى رعايتـــه  آل خليفـــة 
أنهـــم  الشـــرفاء  التاســـعة، وأكـــد  فـــي نســـخته 
ســـيواصلون عطاءهـــم فـــي النســـخ المقبلة من 
هـــذا المهرجـــان الـــذي أصبـــح احتفاليـــة كبيرة 
المجتمـــع وبمشـــاركة  أطيـــاف  تضـــم مختلـــف 
مـــن مختلـــف دول مجلـــس التعـــاون؛ مـــن أجل 
االحتفال معنا بالمناسبة العزيزة العيد الوطني 

المجيد وعيد الجلوس.

وأشـــار أن المهرجان البحريني الوطني أسبوع 
الدراجـــات النارية تعدى حدود المملكة واصبح 
مـــن دولـــة اإلمـــارات  فـــي كل  يقـــام  مهرجـــان 
العربية المتحدة، سلطنة عمان ودولة الكويت، 
وهو نجاح يحســـب للبحرين الرائـــدة دائما في 

العديد من المجاالت والقطاعات.
شـــكره  موجهـــا  حديثـــه،  الشـــرفاء  واختتـــم 
فـــي  المشـــاركين  لجميـــع  الجزيليـــن  وامتنانـــه 
المهرجـــان وحضورهـــم المميز والغفيـــر، مؤكدا 

األســـباب  أحـــد  ومشـــاركتهم  حضورهـــم  أن 
الرئيســـة التي تجعلهم يواصلـــون فيه، كما أكد 
الســـمعة والمكانـــة التي بات يحتلهـــا المهرجان 
علـــى مســـتوى الخليـــج، لينتشـــر وينظـــم فـــي 
داعيـــا  عمـــان،  وســـلطنة  واالمـــارات  الكويـــت 
المولـــى عـــز وجـــل أن يحفـــظ مملكـــة البحرين 
وقيادتها الحكيمة من كل سوء ومكروه ويديم 
عليها نعمة األمن واألمان، وأن تشهد مزيدا من 

التقدم واالزدهار.

الواسعة والمشاركة  بالفعاليات  يشيد  العاصمة  محافظ 

ختام ناجح لمهرجان أسبوع الدراجات النارية

من زيارة الشيخ هشام بن عبدالرحمن

اتحاد اليد

أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى إسحاقي أن رعاية النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة مباراة الســوبر البحريني اإلماراتي لكرة اليد أعطى الحدث نجاحا 

كبيرا من حيث الزخم الجماهيري واإلعالمي ما ساهم في ظهورها بالمستوى الالئق والمطلوب.

وقدم رئيس اتحاد اليد باسمه وباسم 
أعضاء مجلـــس إدارة االتحاد وجميع 
منتســـبي لعبـــة كـــرة اليـــد البحرينيـــة 
خالـــص الشـــكر والتقديـــر إلـــى ســـمو 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
علـــى الحـــرص الذي يوليه ســـموه في 
دعـــم الرياضـــة البحرينية وكـــرة اليد 
خصوصا، مبينـــا أن هذا الدعم كان له 

الدور المباشـــر فـــي النتائـــج المتميزة 
التـــي تحققهـــا اللعبـــة على المســـتوى 
أن  وأضـــاف  والخارجـــي،  المحلـــي 
رعاية سموه مباراة السوبر البحريني 
اإلماراتي في نسخته الثالثة تتماشى 
مـــع السياســـة الناجحـــة التي رســـمها 
اللجنـــة  رئاســـة  تولـــي  منـــذ  ســـموه 
األولمبيـــة البحرينية وتوجيهه الدائم 

االتحـــادات  جانـــب  إلـــى  بالوقـــوف 
الرياضية ودعم القطاع الشـــبابي في 
المملكـــة، مـــا أثمر عن تحقيـــق العديد 

من المكاسب الرياضية للمملكة.
الشـــيخ  ســـمو  حضـــور  أن  أكـــد  كمـــا 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة وتتويجه 
لفريقـــي الشـــارقة اإلماراتـــي وباربـــار 
نفـــوس الفريقين بالتشـــرف بالســـالم البحرينـــي كان لـــه األثـــر الطيـــب فـــي 

علـــى ســـموه بعـــد المبـــاراة، ما ســـاهم 
فـــي انتهاء المباراة بالـــروح الرياضية 

العالية بين الفريقين.
وهنـــأ رئيـــس اتحـــاد اليد فريـــق نادي 
علـــى  بحصولـــه  اإلماراتـــي  الشـــارقة 
اإلماراتـــي،  البحرينـــي  الســـوبر  كأس 
مشـــيدا بالمســـتوى الكبير الذي قدمه 
فريـــق باربار والـــذي كان فيه ندا قويا 
عكـــس فيـــه التطور الذي تعيشـــه كرة 
اليـــد البحرينيـــة، منوهـــا فـــي الوقـــت 
نفســـه بالحضـــور الجماهيـــري الكبيـــر 
من قبل نادي باربار، والذي كان ســـببا 

في نجاح الحدث من خالل التشجيع 
المثالي والراقي طوال المباراة.

وأكد إسحاقي استمرار إقامة السوبر 
البحرينـــي اإلماراتـــي هو نجـــاح لهذه 
مـــع  بالتزامـــن  تقـــام  التـــي  المبـــادرة 
االحتفـــاالت الوطنيـــة التـــي تعيشـــها 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 
الشـــقيقة ومملكـــة البحرين بمناســـبة 
األعيـــاد الوطنيـــة وتجســـيدًا للعالقة 
القويـــة والمتينـــة التي تربـــط البلدين 
الشـــقيقين في ظـــل مـــا يجمعهما من 

مصير واحد مشترك.

ــم فــــي إنــــجــــاح الــــحــــدث إعـــامـــيـــا وجــمــاهــيــريــا ــ ــاه ــ ــوه س ــ ــم ــ ــور س ــ ــض ــ ح

إسحاقي يشيد برعاية خالد بن حمد للسوبر

علي إسحاقي
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سموه أشاد 
بالمستوى الرفيع 

لفريقي باربار 
والشارقة

المؤيد أشاد بدور 
الشركات والبنوك 
الوطنية وحرصها 
على دعم الرياضة



حصــدت مملكــة البحريــن أول ميداليتيــن ذهبيتيــن فــي بطولــة الخليــج 
للبليارد والسنوكر والمقامة حاليا في العاصمة العمانية “مسقط”.

منتخبنا  العبي  عبر  ذلــك  وجــاء 
البليارد  لعبة  فــي  راتـــب  وســـام 
في  بوسيف  وخليل  كـــرات”   9“
كــــرات” على   6“ الــســنــوكــر  لــعــبــة 
وسام  وحقق  الناشئين.  مستوى 
المواجهات  في  الكاملة  العالمة 
من  كــل  على  بــفــوزه  لعبها،  التي 
الــســعــودي خــالــد الــغــامــدي )5/ 9( 
 ،)9 /2( البلوشي  عمر  والعماني 
العجمي  والــعــمــانــي اآلخـــر عــمــار 
)4/ 9(. وخليل بوسيف هو اآلخر، 
فاز على منافسيه العماني باسم 
أيمن  ــســعــودي  وال  )3 /0( محمد 
العمري )1/ 3( والعماني فهد أحمد 

جهودهما  الالعبان  ليتوج  )0/ 3(؛ 
بأفضل الميداليات.

فضية ثانية لحبيب صباح

أحــــــرز العـــــب مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي 
الميدالية  صــبــاح  حبيب  للسنوكر 
الفضية الثانية له في بطولة الخليج 
خسر  بعدما  كــرة”   15“ مسابقة  عبر 
النهائي أمام اإلماراتي محمد شهاب 
مــشــواره  حبيب  اســتــهــل  إذ   ،)5 /3(
كل  على  بالفوز  المسابقة  هــذه  في 
من الكويتي أحمد أبل )0/ 3(، ومهنا 
العبيدلي )0/ 3( مع بريك “63 نقطة”، 
الشامي  عبدالرحمن  على  ليتغلب 

شهاب  ليالقي   ،)5 /3(  4 الـــ  دور  في 
القبض  فرصة  ويخسر  النهائي  في 
على الذهبية. وهذه الفضية الثانية 
لــحــبــيــب بــعــدمــا أحــــرز األولـــــى في 

مسابقة “6 كرات”.

مسابقات أخرى

ــمــاســتــرز  ــردي ال ــ ــف ــ ــقــة ال فــــي مــســاب
ــم يــحــالــف العــبــيــنــا يـــونـــس صقر  لـ

الظفر  في  التوفيق  الصقر  وهشام 
الميداليات بعدما خرجا من  بإحدى 
وحيد  فــوز  حقق  يونس  المنافسة. 
البلوشي  قــاســم  كـــان عــلــى حــســاب 
تقي  مــقــداد  أمــام  خسر  فيما   )3 /2(
وهشام   .)3 /1( وعبدالمحسن   )3 /1(

فاز على صفار الفارسي )1/ 3( وخسر 
 )3 /0( البنعلي  محمد  مــن  كــل  أمـــام 
الكتبي  سيف   )3 /0( الغامدي  وفهد 

.)3 /2(
ــيــارد فــــردي “9  ــل ــب وفـــي مــســابــقــة ال
كرات”، خسر فهد خلف أمام صالح 

إلبراهيم  وخــســارة   )9 /7( الريماوي 
القائد أمام وليد ماجد )5/ 9( ليخرجا 

من المسابقة.

إدارة تحكيمية بحرينية مميزة

ــرى، حــقــق حــكــامــنــا  ــ ــن جــهــة أخــ مـ
ــون فــي  ــاركـ ــشـ ــمـ الــبــحــريــنــيــون الـ
مميزا  ظــهــورا  الخليجية  البطولة 
للمنافسات  إدارتـــهـــمـــا  خـــالل  مـــن 
إعجاب  نــال  واقــتــدار،  حنكة  بكل 
ــة الــمــنــظــمــة  ــجــن ــل واســـتـــحـــســـان ال
وموجود  المشاركات،  والمنتخبات 
سعيد  وهــم  حكام،   5 البطولة  في 
وجعفر  سلمان  جواد  وسيد  الحرز 
ــم أحـــمـــد وحــســيــن  ــاظـ ــريـــس ونـ الـ
العرادي، وكانت لهم بصمة واضحة 
سالسة  بكل  المباريات  إدارة  في 

ونجاح.

اتحاد البليارد

ذهبيتان لوسام وبوسيف في البليارد والسنوكر

وسام راتب مع أمين السر ومدير المنتخب
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مواجهات مثيرة في بطولة دلمون للدواجن

نهائي كأس الخليج يعرض في السينما

ــثــانــيــة ــات الـــجـــولـــة ال ــاريـ ــبـ ــي مـ ــة فـ ــس ــاف ــن ــم ــدة ال ــ ارتـــفـــعـــت ح

ــة” و“ســيــنــيــكــو” ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــاب والـ ــ ــب ــ ــش ــ ــن “ال ــيـ بـــالـــتـــعـــاون بـ

ــاريــات  ــي مــب ــدة الــمــنــافــســة فـ ارتـــفـــعـــت حــ
لبطولة  الثانية  النسخة  من  الثانية  الجولة 
والبنوك  للشركات  للدواجن  دلمون  شركة 
لصالح  أقيمت  إذ  التجارية،  والمؤسسات 
المجموع األولى مباراتان، التقى في األولى 
تيليكوم فريق مجموعة  فريق شركة كالم 
هو  كــان  تيليكوم  كــالم  للمقاوالت،  المؤيد 
الــمــبــاراة،  بــدايــة  فــي  الــكــرة  على  المسيطر 
واستطاع أن يترجم سيطرته، إذ تقدم في 
النتيجة عبر العبه المحترف فوزي أكرويد 
في الدقيقة 8، واستمر في السيطرة ليعزز 
تقدمه بهدف ثان عن طريق الالعب نفسه 
بعد هذا  المؤيد  11، واستفاق  الدقيقة  في 
الهدف وبدأ في الدخول في أجواء المباراة 
أن  مسعود  علوي  السيد  العبه  واســتــطــاع 
بتقدم  األول  الشوط  لينتهي  الفارق  يقلص 
الثاني  الشوط  هــدف.  مقابل  بهدفين  كالم 

الــهــجــوم،  الــفــريــقــان  وتــبــادل  متكافئا  كـــان 
الهدف  إبراهيم أن يسجل  واستطاع زكريا 
الثالث لفريقه بعد مرور 5 دقائق من الشوط 
الثاني، ولكن المؤيد سرعان ما عاد المباراة 
منصور  محمد  طــريــق  عــن  هدفين  ــرز  وأحـ
ومحسن الغزال؛ ليستمر التعادل حتى آخر 
دقائق المباراة، قبل أن يتمكن المتألق فوزي 

أكرويد من خطف هدف الفوز.
ثاني مباريات اليوم الرابع جمعت بين فريق 
وزارة الصحة وفريق شركة أسري في لقاء 
المباراة  ثواني  أول  فمع  مجنون،  هجومي 
تقدم عادل الهدار لوزارة الصحة ليرد عليه 
قــاســم الــقــالف سريعا بــهــدف الــتــعــادل، ثم 
ثانيا ألسري،  عبدالباسط هدفا  عمر  أضاف 
تبادال  الفريقين  بين  سجاال  اللقاء  واستمر 
المحصلة  لــتــكــون  األهــــداف  تسجيل  فــيــه 
نهاية المباراة تعادل الفريقين ب 9 أهداف 

لــوزارة الصحة كل من:  لكل منهما، وسجل 
حميد  حسين  أهـــداف،   5 القصاب  حسين 
وعادل الهدار هدفين لكل منهما، فيما سجل 
 4( عبدالباسط  عمر  مــن:  كل  أســري  لشركة 
أهداف(، قاسم القالف هدفين، وهدف لكل 
ومحمد  حسن  وسعيد  محمد  منصور  مــن 

مكي.
ليوم  وصــوال  البطولة  منافسات  وتتواصل 
حيث  وطنيا،  عرسا  سيكون  الــذي  الختام 
ستقام المباراة النهائية 17 ديسمبر؛ احتفاال 

بالعيد الوطني للمملكة.

الشباب  ــؤون  شـ وزارة  مــن  بــمــبــادرة 
والـــريـــاضـــة وبـــالـــتـــعـــاون مـــع شــركــة 
سيتم  “سينيكو”  للسينما  الــبــحــريــن 
عرض المباراة النهائية لكأس الخليج 
منتخبنا  بين  ستجمع  والتي  العربي 
الوطني لكرة القدم وشقيقه المنتخب 
السعودي، التي ستقام عند الساعة 7 

من مساء اليوم )األحد(.
وحدد شركة البحرين للسينما 4 مواقع 
لعرض المباراة، إذ تم تخصيص سينما 
سيتي سنتر البحرين ومجمع السيف 
ووادي  الجفير   - الــواحــة  ومجمع   II
السيل لنقل وقائع المباراة على الهواء 
السينما  أبواب  فتح  وسيتم  مباشرة، 
مشاهدة  في  الراغبين  الجمهور  أمام 

المباراة عند الساعة 6 مساء.
الــشــبــاب  شــــــؤون  وزارة  وتــــهــــدف 

والرياضة من وراء تعاونها مع شركة 
البحرين للسينما “سينيكو” لنقل وقائع 
الــمــبــاراة فــي الــمــجــمــعــات الــتــجــاريــة 
إلتـــاحـــة الـــفـــرصـــة أمـــــام الــجــمــاهــيــر 
ــادي الــمــجــمــعــات الــتــجــاريــة  ــ ــرتـ ــ ومـ
لــمــشــاهــدة الــمــبــاراة الــنــهــائــيــة لكأس 
مثالية  أجــــواء  فــي  الــعــربــي  الخليج 
والتشجيع  الــحــمــاســة  تلفها  ممتعة 

الرياضي المثالي.
الـــشـــبـــاب  شـــــــؤون  وزارة  وتــــدعــــو 
للسينما  البحرين  وشركة  والرياضة 
“ســيــنــيــكــو” الـــراغـــبـــيـــن فـــي مــتــابــعــة 
في  جديدة  تجربة  وخــوض  المباراة 
الحضور  الخليجي  النهائي  مشاهدة 
في المواقع األربعة التي تم تحديدها 

واالستمتاع بأجواء المباراة.

جانب من البطولة

اللجنة اإلعالمية

وزارة الشباب

البحريني  االتحاد  رئيس  أكد 
الشيخ  الــهــوائــيــة  ــلــدراجــات  ل
ــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة  ب ــد  ــالـ خـ
ــخـــب فــي  ــتـ ــنـ ــمـ مــــشــــاركــــة الـ
العربية  الــبــطــولــة  مــنــافــســات 
ــام بــجــمــهــوريــة  ــقـ ــتـ ــتــــي سـ ــ ال
و27   26 يومي  العربية  مصر 

ديسمبر الجاري.
وأضاف الشيخ خالد بن حمد 
الــبــطــولــة  ــمــشــاركــة فـــي  ال أن 
ستقتصر  للمضمار  الــعــربــيــة 
على الــدراج يحيى ذيــاب، إذ 
المتخصصين  ــرز  أبـ أحــد  إنــه 
السباقات،  النوع من  في هذا 
األلـــعـــاب  دورة  فـــي  وشـــــارك 
العام  أقيمت  التي  اآلسيوية 
الماضي في إندونيسيا 2018، 
والنجاح  التوفيق  له  متمنيا 

في االستحقاق العربي.
وأوضح أن روزنامة مشاركات 
المقبل  ــعــام  ال فــي  المنتخب 
اآلن،  لغاية  تتضح  لم   2020
مشيرا إلى أن االتحاد يعكف 
على رسم خطته المقبلة تأهبا 

لمختلف البطوالت.
وعلى صعيد آخر، قال الشيخ 
خـــالـــد بـــن حــمــد إن االتـــحـــاد 
يعتزم إبرام اتفاقية مع إحدى 
في  المتخصصة  األكاديميات 
الهوائية؛  الــدراجــات  ريــاضــة 
ــدف تـــطـــويـــر الـــالعـــبـــيـــن  ــهــ ــ ب
إلدخـــال  والــســعــي  المحليين 
تجربة  البحرينيين  الدراجين 
ــا يــنــعــكــس  ــمــ ــ االحـــــــتـــــــراف ب

برياضة  االرتقاء  على  إيجابا 
وتخريج  الهوائية  الــدراجــات 
القادرين  الالعبين  من  كوكبة 
بأفضل  الــوطــن  تمثيل  عــلــى 
صـــــــورة والـــســـعـــي لــتــكــويــن 
يكونوا  ألن  مؤهلين  العبين 
ــهــــدف ديـــمـــومـــة  ــ ــيــــن ب ــ مــــدرب
مؤكدا  الالعبين،  من  األجيال 
التطوير  على  االتحاد  حرص 
مكانة  من  يعزز  بما  المستمر 
الهوائية  الـــدراجـــات  ريــاضــة 
ــارهــا إحـــــدى األلـــعـــاب  ــب ــاعــت ب
األولمبية، وأحد أكثر األلعاب 

شعبية من حيث الممارسة.

منتخب الدراجات يشارك بالبطولة العربية

حبيب يحرز 
الفضية الثانية 

في بطولة 
الخليج

الذوادي يحضر اجتماع المجلس العربي
بباريس لــلــســيــارات  الــدولــي  االتــحــاد  اجــتــمــاعــات  هــامــش  عــلــى 

حضر المدير العام لالتحاد البحريني 
المحكمين  لــجــنــة  عــضــو  لــلــســيــارات 
والمتطوعين الدولية التابعة لالتحاد 
عبدالعزيز   )FIA( للسيارات  الــدولــي 
اجتماع  األول  أمــس  يــوم  الــــذوادي 
الــســيــارات  ألنــديــة  الــعــربــي  المجلس 
والسياحة ACTAC والخاص بالدول 
هامش  على  العربية،  باللغة  الناطقة 
اجتماعات االتحاد الدولي للسيارات 
الفرنسية  العاصمة  فــي  والمنعقدة 
باريس، حيث حضر االجتماع جميع 
ــمــنــضــويــة تحت  الــــــدول ال مــمــثــلــي 
المجلس وبحضور رئيس  مظلة هذا 
الفرنسي  للسيارات  الدولي  االتحاد 

جون تود.

التي  التحديات  االجــتــمــاع  وتــنــاول 
تــــواجــــه مـــبـــيـــعـــات دفــــاتــــر الـــمـــرور 
الجمركي، حيث إن سياسة التسويق 
لدى االتحاد الدولي للسيارات تهدف 

ــمــرور  إلـــى تــســهــيــل تـــوزيـــع دفـــاتـــر ال
واالتــحــادات  األنــديــة  إلــى  الجمركي 
يسعى  إذ  الــطــريــق،  على  والــســالمــة 
ــذا الــمــجــلــس لــتــفــعــيــل اســتــخــدام  هــ

المنافذ  فــي  الجمركي  الــمــرور  دفتر 
الــحــدوديــة لــلــبــلــدان الــعــربــيــة، إذ تم 
عـــرض عـــدد مـــن الــمــقــتــرحــات الــتــي 
مـــن شــأنــهــا تــفــعــيــل اســـتـــخـــدام هــذا 
للكوادر  تدريب  ورش  وعقد  الدفتر، 
التفضيلية  المزايا  وخلق  الجمركية 

لهذه الدفاتر.
وأكد رئيس االتحاد الدولي للسيارات 
لهذا  الدولي  االتحاد  دعم  تود  جون 
المشروع ومثل هذه المبادرات التي 
اهــتــمــامــاتــه، وأن هناك  تــأتــي ضــمــن 
ــددا مــن الــمــقــتــرحــات الــتــطــويــريــة  عــ
وجميع  الجمركي،  الدفتر  الستخدام 

جوانب السالمة على الطريق.

الذوادي خالل مشاركته باالجتماع

اتحاد السيارات

هاي اليت
ــا لضبابيــة وتضارب  - ثمــة 3 وجهــات نظــر مختلفــة هــي فــي الواقــع نتاًجــا مباشــًرا وطبيعيًّ
المعاييــر التــي علــى أساســها تــم تتويــج ليونيل ميســي بجائزة الكــرة الذهبية التــي تمنحها 

ا - بناًء على تصويت الخبراء-.  مجلة “فراس فوتبول” سنويًّ
- الرأي األول: االختيار كان صائًبا والجائزة ذهبت لمن يستحق؛ ميسي هو الالعب األفضل 
واألكثــر إبداًعــا وتأثيــًرا وفعاليــة علــى الصعيــد الفــردي من بيــن الجميع.. بصــرف النظر عن 

“اإلخفاق” في كوبا أميركا ودوري األبطال. 
- الــرأي الثانــي: إن كان األمــر يتعلق بحجم المســاهمة الفردية في تحقيق األلقاب الجماعية 
األهــم علــى مــدار عــام كامــل، - كمــا كان األمــر فــي نحــو 6 ســنوات مضــت، وآخرهــا لــوكا 

مودريتش - فاألحق كان فيرجل فان دايك. 
- أمــا الــرأي الثالــث فيتجــه صــوب “عــدد األلقــاب”.. كريســتيانو نجح فــي قيــادة يوفنتوس 

لتحقيق لقب الدوري، كما توج مع منتخب بالده بلقب دوري األمم. 
- وعليــه، فــإن الجوائــز الفرديــة ســتظل مثيــرة للجــدل وغامضــة بغمــوض المعاييــر وربمــا 
باختــالف نظــرة و ”ميــول” المصوت.. هذا ســيبقى مــن دون نهاية، طالما تعلــق األمر بجائزة 

فردية خاصة بلعبة جماعية.
- بعــد التعــادل أمــام نيوكاســل، طالــب بيــب غوارديــوال الصحافييــن بتحليــل األداء وليــس 

النتيجة.. وهو اختصار لما وصل له مجال التحليل في عالم كرة القدم. 
- بمجرد سقوط يوفنتوس في فخ التعادل أمام ساسولو، شرب ساري من كأس االنتقادات، 
رغــم أن األصــوات كانــت تســير فــي طريــق “النتيجة أهم مــن األداء” في 15 انتصــاًرا حققه 

الفريق هذا الموسم 12 منها بفارق هدف!
- أسبوع حافل في االنتظار؛ دربي “غير قابل للخطأ” في مانشستر، واختبار “حقيقي” جديد 
ليوفنتوس، وفي النمسا، سيرمي ليفربول بـ “كل شيء” حتى ال يفقد “كل شيء” مبكًرا في 

حملة الدفاع عن لقبه األوروبي.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

حسن علي

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

االتفاق مع 
أكاديمية 

لتدريب العبي 
المنتخب



تأهــل فريق مركز شــباب الرفاع الشــرقي إلى نصف النهائــي لدورينا، الذي 
تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة.

وجـــاء تأهـــل الرفاع الشـــرقي بفوز 
صعب ومســـتحق على مركز شباب 
دمستان بهدفين مقابل هدف واحد 
يـــوم أمـــس األول في مبـــاراة قوية 

من الجانبين.
ســـجل للرفاع الشـــرقي هدافه علي 
هـــدف  وســـجل  و29(،   17( مزهـــر 
دمســـتان الوحيد العبه علي عيسى 

.)75(
بّكر الرفاع الشـــرقي في التســـجيل 
حمـــزة  زميلـــه  تمريـــرة  مســـتثمرا 
عبدالرحمـــن ســـددها أرضية زاحفة 
قرب القائم األيســـر للحارس فاضل 
عبـــاس، وبعـــد اثنتي عشـــرة دقيقة 

مـــرر حمزة عبدالرحمـــن أيضا الكرة 
لمزهـــر الـــذي أكمـــل الكـــرة بســـهولة 
قرب القائم األيسر بطريقة مشابهة 

للهدف األول.
بعـــد الهدفين تراجع أداء دمســـتان 
وســـيطر الشـــرقي علـــى اللعـــب في 
جميع المراكز؛ ليستعيد نشاطه في 
أوقـــات متفرقة لم تســـعفه لتقليص 

الفارق.
ضغـــط  الثانـــي  الشـــوط  وفـــي 
دمســـتان للتســـجيل، لكنـــه ســـرعان 
مـــا تراجـــع بعـــد اســـتحواذ العبـــي 
الشـــرقي إثر ُحســـن انتشـــارهم في 
جميـــع مناطق الملعـــب واحتفاظهم 

بالكرة المتصاص حماســـة واندفاع 
الدمستانيين.

للجنـــاح  كثيـــرة  محـــاوالت  وبعـــد 
مـــن  تمكـــن  عيســـى  علـــي  األيمـــن 
تسجيل الهدف األول لدمستان من 
تمريـــرة زميله البديـــل رضا الفردان 
قويـــة   18 الــــ  خـــارج  مـــن  ســـددها 
استقرت في شباك الحارس منصور 

القيدوم.
وضغط دمستان في آخر 10 دقائق 

بقوة عن طريق البديل رضا الفردان 
في الجهة اليمنى وعلي عيسى في 
اليســـرى والبديـــل أحمـــد عبدالنبـــي 
فـــي العمـــق إلى جانب قائـــد الفريق 

فرقان عبدالنبي.
لكن الشرقي ينظم هجمات خطيرة 
تؤخـــر انطالقـــات العبـــي دمســـتان 
علـــي صالـــح وحمـــزة  عـــن طريـــق 
عبدالرحمـــن وعلـــي مزهـــر ببراعـــة 

حتى نهاية اللقاء.
وفي المباراة الثانية استطاع العبو 
مركز شـــباب الزالق تســـجيل هدف 
واحـــد وحافظـــوا عليـــه وكان كافيا 
لالنتقـــال إلـــى الدور نصـــف النهائي 

وإقصاء فريق نادي سار.
ســـجل هدف الفوز خليفة علي )16( 
بتمريرة من زميله أحمد عبود قرب 

خط المرمى.

وزارة الشباب

هدفا مزهر يصعدان بالشرقي لنصف نهائي دورينا

من مباراة الرفاع الشرقي ودمستان

Sports@albiladpress.com
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أكــد رئيــس اللجنــة المنظمــة لبطولة العيد الوطني لجمال الخيل العربية العاشــرة خالد أحمد التي تقــام بتوجيهات من ممثل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد 
الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة وبرعايــة كريمة مــن رئيس االتحــاد الملكي للفروســية 
وسباقات القدرة سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة أن البطولة الوطنية المفتوحة التي أقيمت باألمس وتتواصل منافساتها 

اليوم الذي تختتم فيه مكملة لبطولة العيد الوطني لجمال الخيل.

وقـــال “بطبيعـــة الحـــال حرصـــت اللجنـــة 
المنظمـــة للبطولـــة ولجنـــة جمـــال الخيـــل 
بالتنسيق مع مجلس إدارة االتحاد الملكي 
للفروسية وســـباقات القدرة فتح الفرصة 
لمربي الخيـــل العربية المســـتوردة للجياد 
العربية والتي تعتبر نواة مكملة ومستمرة 
للجيـــاد المحلية ذات اإلنتاج المحلي ودنا 
مـــن المنصـــف أن تتـــاح الفرصـــة للمربـــي 
حـــرص  ي  الـــذي  والبحرينـــي  المســـتورد 
فـــي تطوير النتاج المحلـــي لألفراس ذات 
الجـــودة العاليـــة، اليوم الثالث شـــهدنا 30 
مهرة وفـــرس وهـــذه المهـــرات واألفراس 
من مرابط عالمية اعتمد المربي البحريني 
علـــى ذات الدماء العربيـــة الخالصة وذات 

التصنيف الدولي المتقدم”.
الشـــركات  بدعـــم  أحمـــد  خالـــد  وأشـــاد 
العزيـــزة  للبطولـــة  الراعيـــة  والمؤسســـات 
علـــى قلـــوب الجميـــع والذي لهـــا دور كبير 
وبارز في تحقيق النجاح الذي يسعى إليه 
الجميـــع، وبفضـــل الخطـــة اإلعالمية التي 
ساهمت بالكثير لمساهمة القطاع الخاص 
وتلبيـــة  البحرينيـــة  الرياضـــة  دعـــم  فـــي 
لتوجيهات ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة الرئيـــس الفخري لالتحـــاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القدرة والـــذي دائًما 
مـــا يدعو القطـــاع الخاص لدعـــم الرياضة 

البحرينية.
وأثنى خالد أحمد على التغطية اإلعالمية 
المتميزة التي رافقت البطولة في وســـائل 
شـــئون  وزارة  بجهـــود  مشـــيدا  اإلعـــالم، 
البطولـــة  منافســـات  لتغطيتهـــا  اإلعـــالم 
علـــى قناة البحريـــن الرياضية على الهواء 
مباشـــرة منوهـــا بجهـــود الوزيـــر علـــي بن 
أنشـــطة  تغطيـــة  فـــي  الرميحـــي  محمـــد 
البحرينـــي  الملكـــي  االتحـــاد  وبرامـــج 
عبـــر  كمـــا  القـــدرة،  للفروســـية وســـباقات 
عن شـــكره لوســـائل اإلعـــالم األخرى وفي 
وحســـابات  المحليـــة  الصحـــف  مقدمتهـــا 
التواصـــل االجتماعـــي التي تبـــذل جهودا 
إبـــراز الحـــدث مـــن الناحيـــة  كبيـــرة فـــي 
اإلعالميـــة في ظـــل الشـــراكة القائمة بين 

االتحاد ووســـائل اإلعالم المحلية، متمنيا 
التوفيـــق والنجاح للمشـــاركين فـــي اليوم 

الختامي من البطولة.

نتائج مسابقة المهرات سنة واحد

وشـــهد يوم أمس اليـــوم الثالث من بطولة 
العيد الوطني لجمال الخيل العربية إقامة 
منافسات البطولة الوطنية، حيث أسفرت 
نتائج مســـابقة المهرات )سنة واحدة( عن 
فوز المهرة ايه أيه فيكتوريا لمالكها مربط 
عالي بالمركز األول بنتيجة )91.83 نقطة(، 
وفوز المهرة فريال الشهاب لمالكها فاضل 
 91.17( الثانـــي بنتيجـــة  بالمركـــز  عبـــاس 
نقطة(، وفوز المهرة شيخة النوادر لمالكها 
مربـــط النـــوادر بالمركـــز الثالـــث بنتيجـــة 
)91.00 نقطة(، وفوز المهرة ايه واي شـــهد 
لمالكها عمار يوسف بالمركز الرابع بنتيجة 
زمـــردة  المهـــرة  وفـــوز  نقطـــة(،   90.33(
الشـــهاب لمالكهـــا فاضـــل عبـــاس بالمركـــز 

الخامس بنتيجة )89.50 نقطة(.

مسابقة المهرات سنتين

وأســـفرت نتائج مسابقة المهرات )سنتين( 
فقد فازت المهرة دي ريحانه لمالكها مربط 
النســـيم بالمركـــز األول )93.17 نقطة(، في 
المركـــز الثاني المهـــرة دي جمايـــل لمالكها 

مربط النســـيم )92.00 نقطـــة(، في المركز 
الثالث المهـــرة دانه النـــوادر لمالكها مربط 
النـــوادر )90.50 نقطـــة(، فـــي المركز الرابع 
المهـــرة دي أثريـــه لمالكهـــا فـــواز جيالنـــي 
الخامـــس  المركـــز  وفـــي  نقطـــة(   90.33(
جـــاءت المهـــرة أي أم أس جـــوري لمالكهـــا 

مربط المضاحكة )90.00 نقطة(.

مسابقة فئة المهرات 3 سنوات

أسفرت نتائج مسابقة المهرات )3 سنوات( 
عـــن فـــوز المهـــرة بتـــول الهواجـــر لمالكهـــا 
 92.17( األول  بالمركـــز  النـــوادر  مربـــط 
نقطـــة(، في المركز الثانـــي المهرة أيه واي 
شـــيرين لمالكهـــا عبـــدهللا يوســـف )91.50 
نقطـــة(، في المركز الثالـــث المهرة بي أس 
نـــوارة لمالكها أحمد القطان )90.50 نقطة( 
وفي المركز الرابع المهرة ياســـمين الغدير 

لمالكها جعفر القطان )89.83 نقطة(.

نتائج مسابقة فئة األفحل 4 

حتى 6 سنوات

أســـفرت نتائج مســـابقة األفحـــل )4 حتى 
6 ســـنوات( عـــن فـــوز الفحل بـــراق الريس 
األول  بالمركـــز  القطـــان  ياســـر  لمالكـــه 
الفحـــل  وفـــوز  نقطـــة(،   91.17( بنتيجـــة 
زعيـــم الجابرية لمالكه جابر المري بالمركز 
وفـــوز  نقطـــة(،   91.17( بنتيجـــة  الثانـــي 

الفحل نصيب الجابرية لمالكه جابر المري 
)90.83 نقطـــة(  بنتيجـــة  الثالـــث  بالمركـــز 
وفوز الفحل ميزو لمالكه مربط الستراوي 
نقطـــة(،   90.83( بنتيجـــة  الرابـــع  بالمركـــز 
وفـــوز الفحـــل راحـــب األوراســـية لمالكـــه 
بالمركـــز الخامـــس  الفاتـــح  مربـــط أحمـــد 

بنتيجة )90.50 نقطة(.

نتائج بطولة األمهر واألفحل

أســـفرت نتائج بطولـــة األمهر ســـنة واحد 
عـــن فوز المهر فريد الليـــال بالمركز األول، 
بالمركـــز  الليـــال  فاالنتينـــو  المهـــر  وجـــاء 
الثانـــي وفـــي المركـــز الثالـــث المهـــر أي أم 
أس الفهد، وفي بطولة األمهر ســـنتين و3 
ســـنوات فقد فـــاز بالمركـــز األول المهر أيه 
تـــي البـــراك، في المركـــز الثانـــي المهر أس 
آر ســـيف وفـــي المركـــز الثالـــث المهر ليث 
المهنا، وفي بطولة األفحل فقد فاز الفحل 

زعيم الجابريه بالمركز األول، الفحل براق 
الريـــس بالمركـــز الثانـــي والفحـــل نصيـــب 

الجابرية بالمركز الثالث.

نتائج األمهر سنة واحدة

أســـفرت نتائـــج مســـابقة األمهر عمر ســـنة 
واحد للمجموعة A عن فوز المهر فالنتينو 
الليـــال لمالكه مربط الليـــال بالمركز األول 
الفهـــد  أس  أم  أي  المهـــر  نقطـــة(،   91.50(
لمالكـــه مربـــط المضاحكـــة بالمركـــز الثاني 
)91.50 نقطـــة(، المهر أيـــه أيه عزام لمالكه 
 91.00( الثالـــث  بالمركـــز  كاظـــم  مهـــدي 
نقطـــة(، المهـــر حيـــدر المهنا لمالكـــه مربط 
المهنـــا بالمركز الرابع )89.50 نقطة( والمهر 
خاتـــم المنامـــة لمالكـــه علـــي جعفـــر خاتم 
أمـــا  نقطـــة(،   89.17( الخامـــس  بالمركـــز 
للمجموعـــة الثانية B فقد فـــاز المهر فريد 
الليـــال لمالكه مربط الليـــال بالمركز األول 
)93.00 نقطة(، المهـــر أيه أيه غزال لمالكه 
مربط عالي بالمركز الثاني )90.17 نقطة(، 
المهـــر فريد النـــوادر لمالكه مربـــط النوادر 
بالمركـــز الثالـــث )89.33 نقطـــة(، المهر ايه 
أيه كمال لمالكه مربط عالي بالمركز الرابع 
)89.33 نقطـــة( والمركز الخامس للمهر عز 
األمير لمالكه مربط األمير )89.17 نقطة(.

مسابقة األمهر سنتين

أســـفرت مســـابقة فئة األمهر عمر ســـنتين 
فـــوز المهـــر أيه تـــي الرباك لمالكـــه محمود 
 93.50( األول  بالمركـــز  البحرانـــي  مكـــي 
نقطـــة(، المهـــر رويـــال بيـــال لمالكـــه محمد 
البنعلـــي في المركـــز الثاني )91.67 نقطة(، 
المهـــر ليـــث المهنا لمالكه مربـــط المهنا في 

المركز الثالث )91.17 نقطة(، المهر ميراج 
العجائـــب لمالكه محمد يعقوب محمد في 
المركـــز الرابـــع )90.83 نقطـــة( والمهرة أيه 
أيه زاهر لمالكـــه مربط الرحيل في المركز 

الخامس )90.50 نقطة(.

منافسات اليوم الرابع والختامي

وســـتبدأ أولـــى المنافســـات اليوم الســـبت 
الســـاعة 3 عصـــًرا ضمن البطولـــة الوطنية 
ســـنة  األمهـــر  فئـــة  بمســـابقة  المفتوحـــة 
واحـــدة، والمســـابقة الثانية الســـاعة 3:30 
لفئـــة األمهـــر ســـنتين، والمســـابقة الثالثـــة 
الساعة 4:10 لألمهر 3 سنوات، والمسابقة 
الرابعة الســـاعة 4:20 مســـاء لألفحل عمر 
4 إلـــى 6 ســـنوات، والمســـابقة الخامســـة 
الســـاعة 5:00 مساء لفئة األفحل من عمر 
7 ســـنوات فمـــا فـــوق، وتنطلق منافســـات 
بطولة األمهر عمر ســـنة عند الساعة 5.30 
مســـاء، بطولة األمهر عمر ســـنتين وثالثة 
ســـنوات عند الســـاعة 6:00 مساء وبطولة 

األفحل عند الساعة 6:30 مساء.

الدعوة مفتوحة لعشاق الفروسية

ســـيكون الجمهور الكريم وعشاق ومحبو 
لحضـــور  مدعـــوون  الفروســـية  رياضـــات 
فعاليـــات البطولـــة واالســـتمتاع بالعروض 
والمـــالك  العارضـــون  ســـيقدمها  التـــي 
للخيـــل العربية األصيلة فـــي يومها الرابع 
والختامـــي، إذ امتـــدت علـــى مـــدى 4 أيام 
المنظمـــة  اللجنـــة  أن  متتاليـــة، خصوصـــا 
األجـــواء  جميـــع  تهيئـــة  علـــى  حرصـــت 
عوامـــل  جميـــع  الســـتحضار  والظـــروف 
النجاح وتخصيص جوائز مغرية للحضور.

اللجنة اإلعالمية

اليوم ختام بطولة العيد الوطني لجمال الخيل
المفتوحــة الوطنيــة  بالبطولــة  واألفــراس  المهــرات  مســابقات  فــي  قويــة  منافســات 

الزالق يدير 
المباراة بمهارة 

ويبلغ المربع 
الذهبي



business@albiladpress.com

“جيبك” تأسست 
في 1979 ونالت 
العديد من الجوائز 

المرموقة

الشركة حققت 
أكثر من 30 

مليون ساعة عمل 
دون حوادث

تخطي جميع 
أهداف اإلنتاج 

الموضوعة من قبل 
مجلس اإلدارة

تعتبــر شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويات “جيبك” مســاهًما بارًزا فــي االقتصاد الوطني 
للبحرين، وتعتمد عملياتها على شراء الغاز الطبيعي، وُتسهم في توظيف وتدريب المواطنين 
البحرينيين، كما تتيح للمقاولين المحليين فرص االســتفادة من مشــاريعها اإلنشــائية إضافة 
إلى ما تقوم به من عمليات مالية وتجارية، إذ تسهم بشكل كبير في دعم االقتصاد الوطني. 
حصلت شركة الخليج، التي تأسست في ديسمبر 1979، على العديد من الجوائز، من أبرزها 
جائــزة الســير جــورج ايرل مــن المملكة المتحدة وجائــزة روبرت كامبل من مجلس الســامة 
الوطنــي فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة للتفــوق فــي مجــال نظــم إدارة الســامة والبيئة 
وجائــزة الملكــة اليزابيــث الذهبية، التي قدمت لها خال احتفال “RoSPA” بالمئة عام، وهي 

جائــزة تمنــح لمــرة واحــدة نالتها الشــركة؛ تقديًرا إلنجازاتهــا المتميزة في مجــال االلتزام 
بالســامة والصحــة المهنيــة لمــدة 25 عاًمــا متواصلــة، وجائــزة الملــك حمــد 

لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

المحرر االقتصادي

عبدالرحمن جواهري

تدشيـــن المرحلـــة المقبلة مـــن المشاريـــع التوسعيــة لمضاعفـــة اإلنتاجيـــة قريبـــا
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  وتفضـــل 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة بتســـليم الشـــركة هذه 
الجائـــزة العالميـــة؛ تقديـــًرا لجهودهـــا فـــي تمكيـــن 
الشـــباب ومنحهـــم الفـــرص، إضافة إلـــى العديد من 
الجوائـــز المرموقـــة التـــي ُمنحـــت للشـــركة. يـــرأس 
اإلدارة التنفيذيـــة للشـــركة عبدالرحمـــن جواهـــري، 
الحاصـــل علـــى درجـــة البكالوريـــوس في الهندســـة 
الكيميائيـــة إضافـــة إلـــى شـــهادة الماجســـتير فـــي 
الهندسة الكيميائية ودرجة الدكتوراه في الهندسة 
مـــن لندن. وفـــي لقاء خـــاص مع جواهـــري، تحدث 
البتروكيماويـــات  إنجـــازات  عـــن  الشـــركة  رئيـــس 
وإسهاماتها في مجال الحفاظ على البيئة وعناصر 
االســـتدامة وفعاليـــة القيـــادات الوطنيـــة في قيادة 
مســـتقبل القطاع النفطي وقطـــاع البتروكيماويات، 
كمـــا تحدث عن تمكيـــن المرأة البحرينيـــة وتقديره 
لتخصيـــص األول مـــن ديســـمبر مـــن كل عـــام يوًما 
لالحتفـــاء بمنجزات المـــرأة البحرينيـــة. وفيما يلي 

نص اللقاء:

كيف ترون مستقبل قطاع النفط وتأثيره  «
على القطاعات والصناعات ذات العالقة، 

خصوًصا في أعقاب اإلعالن عن أكبر اكتشاف 
للنفط والغاز في تاريخ البحرين؟ 

نحن فـــي الواقع ننظر بكثير من التفاؤل لمســـتقبل 
قطـــاع النفـــط والغـــاز فـــي البحريـــن، الســـيما فـــي 
تشـــهده  الـــذي  الكبيـــر  والتحديـــث  التطويـــر  ظـــل 
مصانـــع ومرافـــق صناعـــة النفـــط والغـــاز، وصناعة 
البتروكيماويـــات خصوًصـــا، إضافـــة إلى المشـــاريع 
المســـتقبلية الواعـــدة التـــي مـــن المؤمـــل تنفيذهـــا 
خـــالل الســـنوات القليلـــة المقبلة، كما أود أن أشـــير 
هنـــا إلى توقعات الخبراء المســـتندة إلى مؤشـــرات 
لمنتجـــات  متوقـــع  ارتفـــاع  بشـــأن  بالفعـــل  قائمـــة 
البتروكيماويـــات وحصة المنطقـــة الخليجية منها. 
غيـــر أنـــه وعلـــى الرغم مـــن كل هذا التفـــاؤل يجب 
علينا العمل بحكمة والنظر بعين ثاقبة؛ إذ إن طبيعة 
هـــذه الصناعـــة مرهونـــة بالمتغيـــرات والتحديـــات، 
وعموًمـــا فـــإن صناعـــة البتروكيماويات هي مؤشـــر 

قوي لمستوى الرخاء أو الركود االقتصادي. 

ما أبرز مالمح المرحلة المقبلة على صعيد  «
الشركة والقطاع النفطي؟

إن المتتبـــع لصناعـــة البتروكيماويـــات فـــي منطقـــة 
الخليـــج العربـــي ســـيدرك المكانـــة المتميـــزة التـــي 
المنطقـــة  فـــي  الحيويـــة  الصناعـــة  هـــذه  تحتلهـــا 
والعالـــم. ولصناعـــة البتروكيماويـــات فـــي المنطقة 
تأثيـــر كبيـــر علـــى اقتصاديـــات دول الخليـــج، بـــل 
إنهـــا فـــي واقع األمـــر عامـــل رئيس ومهم جـــًدا في 
تعزيـــز اقتصادات الـــدول الخليجية، عالوة على ما 
توفره هذه الصناعة من فرص عمل مباشـــرة وغير 
مباشـــرة. ولعّلي أشـــير هنـــا إلى الدعـــم الكبير الذي 

تجده صناعـــة البتروكيماويات مـــن قيادات الدول 
الخليجيـــة، ولكـــن علـــى الرغم مـــن كل ذلـــك إال أن 
هنـــاك توجًهـــا واضًحا شـــهدناه في الفتـــرة األخيرة 
تمثـــل في ســـعي دول المنطقـــة إلى تنويـــع مصادر 
دخلهـــا دون االعتمـــاد الكلـــي على النفـــط، والبحث 
عـــن فـــرص جديـــدة لتحقيق قيمـــة مضافـــة للنفط 
ومشـــتقاته، من خالل تنفيذ مشـــاريع بتروكيماوية 
تضمـــن لهـــذه الـــدول مداخيـــل إضافية إلـــى جانب 

عوائد النفط والغاز.
إن “جيبـــك” تبذل في الوقت الراهـــن جهوًدا كبيرة 
للمحافظـــة على مكتســـباتها وثقافتها التي أرســـتها 
وجعلـــت منهـــا شـــركة لهـــا خصوصيتهـــا ورؤيتهـــا 
وتميزهـــا ورســـالتها. ومـــن أجـــل ذلـــك تـــرى إدارة 
الشـــركة أن االســـتمرار في حصد النجاح ومواجهة 
المنافســـات والتحديـــات هو الطريـــق األمثل لذلك. 
تأتـــي هنا أهمية النظر للمســـتقبل، ومـــا الذي يمكن 
عملـــه للمحافظة على جميع مكتســـبات هذا الصرح 
تأمـــل  النهـــج  هـــذا  ظـــل  وفـــي  الرائـــد.  الصناعـــي 
الشـــركة قريًبا أن يتم تدشـــين المرحلـــة المقبلة من 
المشـــاريع التوســـعية لتعزيـــز التنافســـية وتطويـــر 
العمل ومضاعفة الطاقة اإلنتاجية الحالية للشركة، 
علًمـــا أنه تـــم االنتهـــاء تقريًبا من وضـــع التصورات 
والتفاصيل المتعلقة بالمشـــاريع التوســـعية المقبلة، 
كما تقوم الشـــركة بمراجعة استراتيجيتها ورؤيتها 
لتعزيـــز خططها الموضوعة ودراســـة جميع الفرص 
التوسعية أو االســـتثمارية المتاحة بما يتماشى مع 

الرؤية االقتصادية للمملكة 2030.

ما إسهامات الشركة في إطار الحفاظ على  «
البيئة؟

إن “جيبك” ســـباقة في مجال حماية البيئة ورعاية 
مكوناتهـــا، وُعرف عنها التزامها الشـــديد والراســـخ 
بحمايـــة البيئـــة والحفـــاظ علـــى تـــوازن عناصرهـــا 
واالســـتفادة منها، وحرصت الشـــركة طوال ســـنين 
عملهـــا علـــى مراعاة هـــذه المبـــادئ إجمـــااًل، ولعبت 
دوًرا ريادًيـــا في االضطالع بمســـؤوليتها األخالقية 
واالجتماعية نحو محيطها البيئي، وعملت بمثابرة 
وصـــدق على اســـتدامة محيطها ســـالًما مـــن جميع 
المخاطـــر والمهددات البيئيـــة المترتبة على الطفرة 
الصناعيـــة الهائلـــة التـــي تشـــهدها الشـــركة، وجميع 
المؤسسات الصناعية في المملكة، التي تعتمد على 
اســـتغالل خيرات األرض والنهـــل من معين ثرواتها 

الطبيعية الوافرة. 
وفيمـــا يتعلـــق بوحـــدة اســـتخالص ثانـــي أكســـيد 
الكربـــون، ال زالـــت الشـــركة محافظة علـــى الكفاءة 
العاليـــة لهـــذه الوحـــدة التـــي ُتســـهم بشـــكل فعـــال 
ومتواصـــل فـــي تخفيـــض انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد 

الكربون والمحافظة على سالمة البيئة. 
وتتبنـــى الشـــركة أهـــداف المســـؤولية االجتماعيـــة 

للشـــركات، وجميع مبادرات الميثـــاق العالمي لألمم 
المتحدة.

بصفتك رئيًسا للشركة، كيف ترى فاعلية  «
القيادة البحرينية في إدارة الشركات ذات 

األبعاد اإلقليمية؟

القياديـــة  الكـــوادر  بكفـــاءة  كثيـــًرا  الشـــركة  تؤمـــن 
البحرينيـــة العاملـــة لديها وقدرتهم الفـــذة على إدارة 
هذه الشـــركة اإلقليمية الكبـــرى، ولعل ما تحقق حتى 
اآلن من إنجازات وتميز يثبت للجميع قدرة القيادات 

البحرينية على أداء المهمة بكل كفاءة وامتياز.
إدارة الشـــركة تحـــرص أشـــد علـــى رعايـــة جميـــع 
منتســـبيها دون تمييـــز، وتوفـــر لهم جميع الوســـائل 
تنحصـــر  وال  بالعمـــل.  والترقـــي  للتطـــور  المتاحـــة 
التدريبيـــة  البرامـــج  الشـــركة علـــى توفيـــر  جهـــود 
المتخصصـــة لكوادرهـــا المحليـــة فقـــط، بل تســـعى 
جاهـــدة لتوفير تلك البرامج التي من شـــأنها تنمية 
المهارات الشـــخصية والقيادية لدى الموظفين؛ من 
أجـــل تهيئتهـــم لمزيد مـــن الترقي لشـــغل المناصب 
اإلداريـــة والقياديـــة واإلشـــرافية بالشـــركة. وتلتزم 
“جيبـــك” ببرنامـــج طموح جًدا في مجـــال التدريب 
والتطوير، تســـعى مـــن خالله إلى تدريـــب وتطوير 
الكفـــاءات والعاملين في الشـــركة مـــن خالل توفير 
أفضل البرامـــج التدريبية وإشـــراكهم في الدورات 
المختلفة وورش العمل سواء داخل مركز التدريب 
والتطوير بالشركة أو ابتعاثهم إلى الخارج لإلطالع 
واالســـتفادة مـــن أحدث التطـــورات التي يشـــهدها 

قطاع صناعة البتروكيماويات في العالم أجمع. 

ماذا عن دور الشركة في تطوير قواها  «
البشرية؟

بالنســـبة للقـــوى العاملة في الشـــركة فنحـــن اإلدارة 
ننظر إلـــى فريق عملنا باعتبارهـــم الثروة الحقيقية 
لتنميـــة  كبيـــرة  الشـــركة جهـــوًدا  وتبـــذل  للشـــركة، 
العاملين وتطويـــر األداء لديهم وفق أحدث النظم، 
فالشـــركة لديهـــا واحد مـــن أحدث مراكـــز التدريب 
أكاديميـــة  إلـــى  أخيـــًرا  تحويلـــه  وتـــم  والتطويـــر، 
للقيـــادة والتعلـــم تقـــدم برامج متطورة فـــي تعزيز 
كفاءة الموارد البشـــرية ومواكبة التطورات التقنية 
والعلميـــة، إذ أنيط بهـــذه األكاديميـــة مهمة تخريج 
جيـــل جديد مـــن القياديين المؤهليـــن تأهياًل عملًيا 
ونظرًيـــا؛ بهـــدف االســـتمرار فـــي تأكيـــد نجاحـــات 

الشركة واغتنام الفرص االستثمارية المستقبلية.

تفخر الشركات الصناعية بسجالتها المتعلقة  «
بساعات العمل دون وقوع أي إصابات أو 
حوادث مضيعة للوقت، ما أرقام الشركة 

في هذا الشأن؟

تمكنـــت الشـــركة بفضـــل هللا عـــز وجل مـــن تحقيق 
رقم قياســـي جديد فيما يتعلق بعدد ساعات العمل 
دون وقـــوع حـــوادث مقعدة عن العمـــل، إذ يتجاوز 
ما حققته الشـــركة أكثر من 30 مليون ســـاعة لعمال 
الشـــركة والمقاوليـــن، مســـجلة بذلـــك رقما قياســـًيا 
جديًدا ومحافظة على سجلها الخالي من الحوادث 

المقعدة عن العمل منذ شهر مايو 2002. 
وإن اهتمام الشـــركة والتزامها الكبير بتنفيذ مبادئ 
ومعايير الصيانة والســـالمة والصحة المهنية جعل 

منها مثااًل للصناعة النظيفة والناجحة بالمنطقة. 

حدثنا عن اإلنجازات التي حققتها “جيبك”  «
على صعيد اإلنتاج والصيانة واالستدامة؟

تواصـــل الشـــركة تحقيـــق اإلنجـــازات واحـــًدا تلـــو 

اآلخر، إذ أسفر تضافر جهود الجميع عن خفض في 
اإلنفاق وزيادة في اإلنتاج على الرغم من التحديات 
البتروكيماويـــات  التـــي شـــهدتها صناعـــة  الكبيـــرة 
علـــى المســـتوى العالمي خـــالل العـــام الماضي، كما 
اســـتطاعت الشـــركة في الوقت ذاته تخطي جميع 
أهـــداف اإلنتـــاج الموضوعـــة لهـــا مـــن قبـــل مجلس 
إدارة الشـــركة؛ بفضـــل هللا تعالى ثم بفضل التعاون 
الوثيق والتنســـيق المســـتمر مع الســـادة المسوقين 
في كل من الشـــركة السعودية للصناعات األساسية 
البتروليـــة  الكيماويـــات  وشـــركة صناعـــة  )ســـابك( 
بدولـــة الكويت، األمر الذي كان له التأثير األكبر في 
انســـياب عمليات تصدير منتجات الشركة بسالسة 

ودون أي معوقات تذكر. 
كما حافظت الشـــركة على كفـــاءة أنظمتها للصيانة 
التشـــغيلية  الكفـــاءة  تضمـــن  والتـــي  الوقائيـــة 
الضرورية لجميع وحداتها، إذ تســـير الشـــركة وفق 
اســـتراتيجيتها الخاصـــة فـــي هـــذا الشـــأن وتبـــدي 
التزاًمـــا صارًما بخطة عشـــرية يجـــرى تطبيقها؛ من 
أجـــل التجديد أو اإلحالل الدوري للمعدات حســـب 
الناحيـــة  دورة صالحيتهـــا وتقييـــم فعاليتهـــا مـــن 
الصحية، إلى جانب تنفيذ متابعة مستمرة للمصانع 
التابعـــة للشـــركة مـــن خالل نظـــام متطـــور ومتقدم 
للرقابـــة التوزيعيـــة ومراقبـــة العمليـــات المتقدمـــة 

لتأمين عمل المصانع بأفضل حاالتها وأوضاعها. 

حدثنا عن مشاركة “جيبك” بجائزة تمكين  «
المرأة البحرينية التي أطلقتها صاحبة 

السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم؟

في الحقيقـــة أود في البداية أن أعرب عن تقديري 
الكبيـــر لصاحبـــة الرؤية الحكيمة فـــي اختيار األول 
مـــن ديســـمبر مـــن كل عـــام يوًمـــا للمـــرأة البحرينية 
قرينـــة عاهل البالد رئيســـة المجلـــس األعلى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة، إذ يعـــود لســـموها الفضـــل بعـــد هللا في 
تكريس مســـألة تقـــدم المرأة في البحريـــن، وتعمل 
حفظها هللا على متابعة وتشـــجيع مختلف البرامج 
والفعاليـــات التي تهـــدف إلى مســـاعدة المرأة على 
دخول مناطق جديدة فـــي مجال األعمال؛ انطالًقا 
من إيمانها الكبير باإلمكانات الهائلة التي تتمتع بها 
المـــرأة البحرينيـــة ومـــا يمكن أن تقدمـــه في جميع 
مجـــاالت التنميـــة التـــي ُتســـهم فـــي تقـــدم وتطـــور 

وازدهار البحرين.
أمـــا فيما يتعلـــق بجائزة تمكيـــن المـــرأة البحرينية، 
التي تم تغيير اسمها هذا العام لتصبح جائزة تقدم 
المـــرأة البحرينيـــة، فهذا يـــدل عن أننا قـــد تجاوزنا 
المـــرأة  وأصحبـــت  التمكيـــن  مرحلـــة  هللا  بفضـــل 
البحرينيـــة موجـــودة بالفعـــل في جميـــع المجاالت، 
كمـــا أصبحـــت في أعلـــى المناصب، وقـــد آن األوان 

لنحتفل بما تحققه المرأة من تقدم وتطوير. 
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بتفاعـــل شـــركة الخليـــج لصناعة 
البتروكيماويات في هذا الصدد، فإننا نشعر بالفخر 
الكبيـــر للسياســـات التـــي تنتهجها الشـــركة في هذا 
المجـــال، التـــي أســـفرت عـــن فوزنـــا بهـــذه الجائـــزة 
مرتيـــن، األولـــى فـــي الـــدورة الثانية للجائـــزة العام 
2008، والمـــرة الثانيـــة فـــي العام 2014، فالشـــركة 
وكما ُيـــدرك الجميع، حرصت منذ يومها األول على 
استقطاب الكفاءات البحرينية من النساء وقدمت 
لهـــن التأهيـــل للعمل فـــي المواقـــع المختلفة بمجمع 
الشـــركة الصناعـــي، حيـــث يوجـــد لدينـــا اليـــوم في 
شـــركتنا الصناعيـــة 50 موظفة بحرينيـــة بما يعادل 
25 % من الوظائف، وهذا العدد يمثل نسبة 10 % 
من مجموع منتســـبي الشـــركة، وأود هنـــا تأكيد أن 
الشـــركة ملتزمة بمواصلة جهودها في مجال تقدم 

المرأة.

وزير النفط يكرم جواهري )أرشيفية(

النجاح ومواجهة التحديات طريق “جيبك” األمثل

المتحدة األمم  مبادرات  وجميع  للشركات  االجتماعية  المسؤولية  أهداف  تبني 
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كشـــفت هيونـــداي أخيـــرًا عن موديالت 2020 من ســـيارتها الشـــعبية “ســـوناتا”، 
حيـــث تـــم إعادة تصميمهـــا بالكامل، لتعكـــس أحدث منصات الجيـــل الثالث من 
هيونداي. ومن أهم الميزات الرئيسة التي تم إدخالها على الموديالت الجديدة، 
مصابيح LED الخارجية لإلضاءة النهارية داخل شـــريط من الكروم، فضالً عن 
الديكـــورات الداخلية التي تشـــمل الواجهة األمامية الغنيـــة بالكثير من األدوات 

والنظم والتجهيزات وعجلة القيادة ذات الُشعب الثالثية.
وتتميز “ســـوناتا” الجديدة بوجود 6 أكياس هوائية قياســـية، ومجموعة واسعة 
مـــن أنظمة الســـالمة، بمـــا في ذلك المواصفـــات الفنية، وتوافرها بنســـختين من 
المحرك الذي يعمل بالبنزين حصرًيا ألسواق الشرق األوسط وافريقيا. وقد زود 
الطراز الجديد بمظهر جانبي يبدو أكثر جرأة، إلى جانب شبكة متدرجة يحيط 
بهـــا هيـــكل إضاءة مميز، وألـــواح من الكروم حول فتحة اإلضـــاءة النهارية، في 

حين يكتمل المظهر العام مع تصميم العجالت.

هيونداي سوناتا.. أكثر جرأة

طرحــت التســهيالت للســيارات موديــل “Haval” الصينيــة الرائــدة لصناعــة 
وتطوير السيارات السيارة “H9” الجديدة في البحرين مؤخرا وسط اعجاب 

كل من شاهدها في معرض السيارة بالعكر.

السيارة “H9” مزودة بسقف بانورامي 
ومقاعد بأنظمة لتدليك الركاب ونظام 
وتعمـــل  المقصـــورة.  هـــواء  لتنقيـــة 
منظومـــة  وفـــق  الجديـــدة  الســـيارة 
دفـــع كلـــي لإلطـــارات بمحـــرك رباعي 
االســـطوانات ســـعة 2 لتر يعمل بنظام 
الحقـــن المباشـــر ويعـــزز قوته شـــاحن 
تربـــو بقوة 245 حصانـــا وناقل حركة 
أوتوماتيك من 6 سرعات. كما مزودة 
بأنظمة تنبيـــه وإنذار مبكر لمســـاعدة 
السائق على تفادي الحوادث، وأنظمة 

تضمـــن عـــدم خـــروج الســـيارة عن 
ر  لمســـا ا

إضافـــة  العاليـــة،  الســـرعات  علـــى 
ركنهـــا  علـــى  يســـاعد  خـــاص  لنظـــام 
أوتوماتيكيـــا. ومـــن التقنيـــات المهمة 
التـــي توفرهـــا هافـــال فـــي أيقونتهـــا 
“H9” تقنيـــة مراقبة ضغـــط اإلطارات 
وإظهارهـــا علـــى الشاشـــة اإللكترونية 
أمام الســـائق، ليتحكـــم بالضغط وفقا 

لنوع الطريق الذي سيسلكه.
مميـــز  بتصميـــم   H9 هافـــال  تتمتـــع 
لواجهـــة الســـيارة والشـــبك األمامـــي، 
ألعمـــدة  وجـــذاب  ســـلس  بمزيـــج 
مـــن  المصنوعـــة  األماميـــة  الشـــبكة 
الكروم الالمع، مما يعطي 
مميز  شـــكل  الســـيارة 
مـــن األمـــام وحتى 
األبـــواب الخلفية، 
فـــة  ضا إل با
فاخرة  لمصابيح 
المرايـــات  فـــي 
وشـــكل  الجانبيـــة 
عـــام مرتفـــع يوحي 

بالقوة والفخامة.

هافال “H9” الجديدة في البحرين

تم الكشف عن مازدا 2 السيدان 2020 بتحديثات جديدة في المكسيك، لتسير على درب 
شقيقتها الهاتشباك ذات الخمسة أبواب.

أهـــم التغييـــرات فـــي التصميـــم الخارجـــي 
جـــاءت فـــي الواجهـــة األماميـــة مـــن خالل 
األبعـــاد،  ثالثـــي  بتصميـــم  أمامـــي  شـــبك 
ومصابيـــح أمامية جديـــدة، مع صدام يضم 
شـــريط كروم ســـفلي أنيـــق، أما مـــن الخلف 
جـــاءت بمصابيـــح خلفيـــة متصلة بشـــريط 
جنـــوط  علـــى  وحصلـــت  بينهمـــا،  زخرفـــي 
مقـــاس 15 و16 انش. المقصـــورة الداخلية 

حصلت على مقاعـــد أمامية جديدة ونظام 
ترفيهي مازدا Connect يدعم آبل كاربالي 

وأندرويد أوتو.
المحدثـــة   2 مـــازدا  ســـتتوافر  ميكانيكًيـــا 
بمحرك بنزين Skyactiv-G ســـعة 1.5 لتر 4 
ســـلندر بقوة 110 حصان وعزم دوران 141 
نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة يدوي ب 6 

سرعات أو أوتوماتيكي.

كشــفت اللجنة المنظمة لجائزة ســيارة العــام األوروبية عن تصفياتها 
النهائية وأسماء السيارات المرشحة للحصول على لقب هذا العام.

 نالحـــظ أن المنظمة قررت تقليص 
 7 الـــى   35 مـــن  الســـيارات  عـــدد 
شـــروط  وتشـــمل  فقـــط.  ســـيارات 
إدخال الســـيارة لهذه الجائزة كونها 
موديـــل 2020، وتبـــاع علـــى األقل 

في 5 دول أوروبية.
ويأتـــي تقييم الســـيارات بناء على 
تقنيات المحركات سواء البنزين أو 
الكهربـــاء، باإلضافة الـــى مقارنتهم 
من الناحية العمالنية والتصميمية.

الســـيارات ال 7 التـــي وصلت الى 
النهائيات هي:

*بي أم دبليو الفئة األولى «

» Puma فورد*

*بيجو 208 «

*بورش تايكان «

*رينو كليو «

*تيسال موديل 3 «

*تويوتا كوروال «

شــهدت منصــات معــرض طوكيــو الدولــي للســيارات المقــام حاليــًا فــي اليابــان، 
عرضت شركة )Lexus( لسيارتها االختبارية “LF-30”، كاشفة بذلك عن مستقبل 

السيارات ذاتية القيادة.

ألحـــدث  الخارجـــي  التصميـــم  وجـــاء 
مـــع  االختباريـــة،  “لكـــزس”  ســـيارات 
مســـتقبل  فلســـفة  تواكـــب  خطـــوط 
الســـيارات، وذلـــك مـــع خطـــوط هيـــكل 
فيهـــا  تخلـــت  للغايـــة،  وحـــادة  جريئـــة 
الصانعـــة اليابانيـــة عـــن مفهوم الشـــبك 
األمامـــي المغزلـــي، مـــع االتـــكال علـــى 
تصاميـــم تواكب مفهـــوم علوم الفضاء، 

لتســـلط الضـــوء بذلـــك علـــى مفاهيـــم 
جديـــدة يمكـــن أن تشـــهدها الســـيارات 
القادمـــة مـــن “لكـــزس”، خصوصـــًا على 
صعيـــد الفئات اإلنتاجية مـــن المركبات 
 ”Lexus LF-30“ الكهربائيـــة. وتميـــزت
بحصولها علـــى بابين ضخمين يفتحان 
لألعلـــى، كاشـــفين عن مقصورة تتســـع 

ألربعة ركاب.

مازدا 2 سيدان 2020 الجديدة المرشحون لجائزة سيارة العام األوروبية 2020 ”LF-30“ لكزس تكشف عن مفهوم المستقبل

يجمع الجيل الجديد بين قدرات جيب األسطورية وتصميم مميز

تجربة قيادة.. 

الممتعة جيب 

 Compass
الجديدة

من النظرة االولى نكتشـــف تشابه الشكل 
الخارجي لجيب كومبـــاس توأمها األكبر 
جراند شيروكي، فعلى الواجهة األمامية 
الســـبع والشـــباك  الفتحـــات  نفـــس  تجـــد 
األمامـــي الموجود في شـــيروكي، والذي 
تشـــتهر به ســـيارات جيب ولكـــن بحجم 
أصغـــر. أمـــا الجديـــد فـــي هـــذه الســـيارة 
فهـــو دخول لونيـــن في تصميـــم هيكلها، 
فاألســـود يطغـــى علـــى جـــزء مـــن غطاء 
المحّرك وعلى سقف الســـيارة، باإلضافة 
إلـــى بعـــض التفاصيـــل األخـــرى كالمرايا، 

والدعامات وغيره.
كومبـــاس  جيـــب  تصميـــم  ويجتمـــع 
الجديدة كليا الرقي واألناقة لتكون هذه 
الســـيارة مـــن فئـــة الســـيارات الرياضيـــة 
المتعـــددة األغـــراض المدمجـــة. وتوفـــر 
ال  مجموعـــة  كومبـــاس  جيـــب  ســـيارة 
مثيـــل لها من المميزات والســـمات والتي 
صّنفت األفضل على الطرق الوعرة وبين 
ســـيارات الدفع الرباعـــي، وبمزاياها التي 
ال ُتعـــد وال ُتحصـــى ال يمكنـــك أن تغّضي 
النظر عنها نظرًا لوسع حجمها ومالءتمها 

للشباب والعائالت.
ومن المميزات البارزة لمؤخرة كومباس، 
مصابيـــح ليـــد LED الفريـــدة مـــن نوعها، 
وهي نحيفة ومستطيلة الشكل، وتتدفق 
إلـــى الباب الخلفي للحصـــول على مظهر 
متميـــز يجعـــل من الســـهل التعـــرف على 

جيـــب  كســـيارة  الفـــور  علـــى  الســـيارة 
كومباس على الطريق أو المسار.

الراقيـــة،  الداخليـــة  المقصـــورة  وتتميـــز 
والتي تتســـع لجلوس خمســـة أشـــخاص 
بالغيـــن بشـــكل مريح، بتفاصيـــل داخلية 
وتقنيـــة  فاخـــرة  وخامـــات  متطـــورة 
متقدمـــة تحـــدد تجربة القيـــادة الخاصة 
بك. وتضفي إضاءة ليد LED المحيطية 
الممتـــازة هالـــة جذابة داخـــل المقصورة، 
النظيفـــة  األشـــكال  تضيـــف  بينمـــا 
األنيـــق  األســـود  واللـــون  والمنحوتـــة 
بأكســـيد  المطليـــة  الفضيـــة  والحوافـــي 
األلمنيوم مع مقابض الكروم تميزًا راقيًا. 
وتشـــتمل حوافـــي مجموعـــة العـــدادات 
المركزيـــة شـــبه المنحرفـــة – وهي ســـمة 
من سمات التصميم المميز لسيارة جيب 
– على ألوان رياضية وتشـــطيبات تكمل 

االختيارات المتوفرة في المقصورة.
وتجتمـــع الهندســـة المعماريـــة العريضـــة 
الصغيرة، ونظام التعليق المستقل تمامًا، 
والخلفيـــة  األماميـــة  الدعامـــات  ونظـــام 
لتثبيـــط التـــردد وهـــو نظـــام حصـــري 
ضمـــن فئـــة الســـيارة ونظام ســـتيرينغ 
بـــاور كهربائـــي دقيـــق مـــن مجموعـــة 
 FCA أوتوموبيلـــز  كرايســـلر  فيـــات 
لتحقيـــق ديناميكيـــات قيـــادة متفوقة 
على الطرق الممهدة المجهزة بها جيب 

كومباس الجديدة بالكامل.

نبـــدأ بإمكانيـــة فتح الســـيارة 
وتشـــغيلها دون مفتـــاح، مـــع 
إمكانية فتح بـــاب الصندوق 
الخلفي الكهربائي من المفتاح، 
وتحكـــم كهربائي للمقاعـــد األمامية ب 8 
وضعيات مختلفة للســـائق و4 وضعيات 
للراكب، كمـــا تأتي مجهـــزة بنظام ترفيه 
uconnect مـــن جيـــب مـــع شاشـــة 8.4 
إنـــش، وطبعـــًا مـــع نظـــام مالحـــة ونظام 
اتصـــال بلوتـــوث ودعـــم آلبـــل كار بـــالي 
وأندرويد أوتو، باإلضافة الى أن شاشـــة 
اللمس تمتاز بسهولة االستخدام وسرعة 

االستجابة.
وتأتينـــا أيضـــًا مـــع نظـــام تكييـــف ثنائي 
فـــي  للتكييـــف  فتحـــات  مـــع  المناطـــق 
الخلـــف، مـــع إمكانية التحكـــم بإعداداته 
إما عـــن طريق األزرار أو شاشـــة اللمس، 
نحصل بين عدادات السيارة على شاشة 
معلومـــات قابلة للتخصيص باســـتخدام 
األزرار علـــى المقـــود، كما يمكـــن التحكم 
عن طريق المقود بنظام تثبيت الســـرعة 
التكيفي مع رادار. ولكن للتحكم بالنظام 
الصوتي قاموا بوضع أزرار مخفية خلف 
بعـــض  الســـيارة مكانهـــم غريـــب  مقـــود 

الشيء وصعب الوصول لهم.
وتأتـــي الكومبـــاس ليميتد مـــزودة أيضًا 
بنظـــام تنبيـــه مـــن اصطـــدام أمامـــي مع 
تدخـــل بالفرامل، ونظـــام تنبيه بالخروج 

عن المسار مع نظام ابقائك بالمسار.
خلف المقود االحساس مميز جدا بالرغم 
من حجم الســـيارة المتوسط، فهي تمتاز 

بقيادة جيدة بســـبب محركها ذو األربعة 
ســـلندر ســـعة 2.4 لتـــر والذي يقـــوم على 
 237 وعـــزم  حصـــان   180 قـــوة  توليـــد 
نيوتن.متـــر. وتـــم ربط محركهـــا مع علبة 
تروس أوتوماتيكية من 9 سرعات، وهذا 
يعنـــي توفير كبيـــر للوقود، كمـــا أن نظام 
تعليـــق الســـيارة علـــى الطرقـــات المعبدة 
أكثـــر مـــن ممتـــاز بإخفـــاء أي مطبـــات أو 

تعرجات على الطريق.
كومبـــاس  جيـــب  ســـيارة  وتتميـــز 
بديناميكيـــة فـــي القيـــادة علـــى الطـــرق 
الوعرة وحرية القيادة في الهواء الطلق، 
 Tigershark وقـــود  بمحـــرك  مدعومـــة 
ســـعة 2.4 لتر واقتصادية االســـتهالك مع 
تقنيـــة MultiAir2، ومجموعـــة كاملة من 

التقنيات الصديقة وتقنيات السالمة.
وحصلـــت كومبـــاس مؤخـــرًا علـــى أعلى 
تصنيـــف يمنحـــه EuroNCAP وهـــو من 
فئـــة الخمـــس نجـــوم فـــي أوروبـــا، كمـــا 
حصلت أيضًا على تصنيف السيارة التي 
تتمتع بأعلى مســـتوى للسالمة من معهد 
التأميـــن األميركي للســـالمة على الطرق 
تصنيفـــات  وحققـــت   ،)IIHS( الســـريعة 
 IIHS اختبـــارات  مـــن  كل  فـــي  “جيـــدة” 
الخمســـة المطلوبة لتقييم تأثير حوادث 
االصطـــدام. كمـــا حصلـــت تقنيـــة مكابح 
الطـــوارئ التلقائيـــة )AEB( علـــى درجـــة 
“متفوقة”. وكل منها تمثل أعلى تصنيف 

ممكن يقدمه IIHS في فئتها.

كشفت فيراري خالل العام 
الماضي عن 5 سيارات 

جديدة، ولكنها لن تكشف 
عن نفس العدد في 2020 

 Enrico Galliera حيث يقول
الرئيس التجاري في فيراري 

“لقد التزمنا بتقديم 15 سيارة 
جديدة في خطة مدتها 5 

سنوات، وأطلقنا 5 سيارات 
في 2019، وبالتأكيد سيحدث 

شيء ما في المستقبل”.

طارق البحار من دبي 

جميع سيارات شركة جيب مخصصة للشباب والعائالت التي تبحث عن المرح 
والمتعـــة، وبنـــاء علـــى ذلك تقـــدم موديالتها بصـــور ديناميكية جميلـــة، واليوم 
تتواجـــد الســـيارة الرائعـــة كومبـــاس الجديـــدة بالكامـــل والتي تقـــدم خيارات 
عديـــدة مـــن الموديالت وباســـعار ممتـــازة مع خدمـــات الصيانـــة المجانية عند 
وكيلهـــا بالبحريـــن، شـــركة بهبهانـــي للســـيارات، وفـــي تجربة هذا االســـبوع من 
دبـــي لمدة 3 ايام بدعوة خاصة من “اف ســـي ايه” فـــي جميع الطرقات الوعرة 
والممهدة، قمنا بتجربتها لمعرفة امكاناتها الكبيرة لسيارة بتصميم جميل جدا 

شبيه للكبيرة جيب جراند شيروكي المحبوبة في البحرين.
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تامر حسني يترشح لجائزة “جينيس ريكورد”

تــم ترشــيح الفنــان المصري تامر حســني لجائزة “جينيس ريكــورد“ العالمية، 
والمقرر اقامتها في أبوظبي 6 ديســمبر، وذلك بعد حصوله على لقب افضل 
فنــان مؤثــر فــي العالــم، ونتيجــة حصولــه ايضــا علــى 3 جوائز مؤثــرة كأول 
عربي تكون له بصمة في بوليود، وجائزة، “BIG APPLE” وأول فنان مصري 
يحضــر لبلده موســوعة جينيس ريكورد وذلك ألكبــر حملة تبرع بالدم اقامها 

في مصر.

ولـــد الفنـــان تامر حســـني عـــام 1977 
ألب مصري وأم سورية، وعاش حياة 
ليســـت بالســـهلة بعد انفصـــال والديه، 
حيـــث اضطـــر للعمـــل في ســـن صغير 
لمســـاعدة والـــده فـــي اعبـــاء الحيـــاة، 
ودخـــل الفنـــان معهد الكونســـيرفتوار 
عـــام1998،  فـــي  الموســـيقى  لتعليـــم 
والتقـــى فـــي حفلة الختيـــار المواهب 
التـــي  الشـــماع  ســـلمى  باإلعالميـــة 
اعجبـــت بموهبتـــه، وقامـــت بتقديمه 
إلـــى المنتج نصر محروس وهنا كانت 

بدايته الفنية.
وكان أول عمـــل غنائـــي لنجـــم عبـــارة 

شـــيرين  المطربـــة  مـــع  “دويتـــو”  عـــن 
حيث حقق ارقاما خيالية، ويعتبر هو 
بدايـــة مشـــواره في عالـــم الفن وحب 
الجماهيـــر لـــه، ولـــم يكن وجـــود تامر 
حسني فقط في الغناء بل وضع اسمه 
في الســـينما المصرية، بعد دخوله في 
عالـــم التمثيل في فلـــم حالة حب عام 
الســـينمائية  اعمالـــه  وتوالـــت   ،2003
حيـــث ادى دور البطولـــة بعـــد ذلك مع 
النجمـــة عبلـــة كامـــل فـــي فلـــم “ســـيد 

العاطفي” عام 2005. 
وحصلـــت افـــالم تامـــر حســـني علـــى 
إيـــرادات عاليـــة كفيلـــم عمر وســـلمى، 

عـــام  منـــه  األول  الجـــزء  قـــدم  الـــذي 
2007 مع عزة أبـــو عوف والفنانة مي 
عـــز الديـــن، واطلق الجـــزء الثاني عام 
2009، وبنـــاء على نجاح الفلمين قدم 
الجـــزء األخيـــر عـــام 2012، وتوالـــت 
عليـــه العروض الســـينمائية حتى آخر 
فيلـــم ســـينما له “ البدلـــة “ الذي حصل 
علـــى ارباح كبيرة مقدرة ب80 مليون 
جنيـــة مصـــري. وشـــارك تامر حســـني 

مؤخـــرا بفيلـــم “ الفلـــوس “، والذي من 
المحتمـــل أن يتـــم عرضـــه فـــي نهايـــة 
شهر ديسمبر، حيث تم تأجيل العرض 
أكثر من مرة، والفيلم بمشاركة الفنان 
خالـــد الصـــاوي، زينـــة، محمـــد ســـالم، 
عائشـــة بن أحمد، نانســـي صالح، ومع 
ضيوف الشـــرف مـــي عز الديـــن، علي 
ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد 

عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق.

حوراء جعفر

افادت وسائل اعالمية عالمية ان النجمة التركية توبا بويوكستون  «
ستخوض بطولة مسلسل جديد مقتبس عن رواية “فتاة النافذة”، 
على ان يعرض الحقا على احدى منصات االنترنت، كما انه لم يحدد 

بعد موعد تصوير العمل.

٢٣

tariq_albahhar

في الثالث من ديســمبر لكل عام، يصادف اليوم العالمي ألصحاب االحتياجات الخاصة، وهو يوم ُخصص من قبل األمم المتحدة العام 1992 لدعم ذوي 
االحتياجات الخاصة. حيث يهدف هذا اليوم إلى زيادة بالوعي والفهم حول قضايا االحتياجات الخاصة، والعمل على ضمان حقوقهم، كما يدعو هذا اليوم 

إلى العمل على دمج أصحاب اإلعاقات في تفاصيل الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، ألنهم جزء من المجتمع وأن يتوقف عزلهم عنه. 

ذوي  بأصحـــاب  المحيطـــة  البيئـــة  تلعـــب 
االحتياجـــات الخاصـــة مهمـــا كان نوعهـــا دورًا 
مهمًا في التطور اإليجابي أو السلبي لإلعاقة، 
لـــذوي  والـــروح المعنويـــة والراحـــة النفســـية 
االحتياجات الخاصة، يعيش األشـــخاص ذوي 
االحتياجات الخاصـــة في ظروف صعبة على 
مختلـــف المقاييـــس، بالرغم مـــن التطور الذي 
يشـــهده العالـــم، ويعـــود ذلك لعدة أمـــور أهمها 
قلـــة الوعي المجتمعـــي بقضايـــا وحقوق هذه 
الشـــريحة وفـــي اســـتبيان تـــم طرحـــه وكان 

عدد المشـــاركين بما يقارب 500 شـــخص 
حـــول اهميـــة زيـــادة الوعي اتجـــاه ذوي 
مـــن  و93%  الخاصـــة  االحتياجـــات 
المجتمـــع يظنـــون ان مـــن المهـــم زيادة 
التوعية و%7 منهم يعتقدون ان هناك 

وعي كاف.

رؤية المجتمع

فـــي حـــوار مع روبـــا العميـــري العبة 
البحرينـــي  العزيمـــة  لـــذوي  القـــوى 
فـــي  اإلعاقـــة  ذوي  اندمـــاج  عـــن 
والعـــام  الخـــاص  العمـــل  قطـــاع 
حيـــث صرحت عدم تقبل القطاع 
اإلعاقـــة  ذوي  مـــن  لألشـــخاص 
ورؤيـــة المجتمع علـــى انهم غير 
قادريـــن على االنجـــاز او القيام 

باالعمـــال الموكلة لهم، اضافـــة إلى ذلك يجب 
تحســـين الخدمات التي يقدمها المجتمع نحو 
ذوي االعاقـــة، وايضـــا هنـــاك بعـــض الخدمات 
التي تتوافر في دول اخرى ال تتوافر في دولنا 
مثـــل تخصيص الرواتـــب لـــذوي االحتياجات 

الخاصة دون عمل.

 لتحقيق الطموح 

احمـــد  امـــل  العزيمـــة  لـــذوي  البطلـــة  ذكـــرت 
الفردان )اعاقتي ســـبب نجاحي( وصرحت ان 
االعاقة لن تكون ســـببا في انهاء 

الطمـــوح مهمـــا كانـــت انمـــا هي الســـبب االهم 
لتحقيـــق الطمـــوح وطمـــوح الشـــخص المعاق 
بعـــض  فـــي  الســـوي  الشـــخص  مـــن  اقـــوى 
االحيـــان. وفـــي حـــوار آخر مـــع الســـيد محمد 
الموسوي طالب في جامعة البحرين من ذوي 
االحتياجات الخاصة عن ابرز المشكالت التي 
تواجههـــم فـــي االماكن العامة مثل اســـتخدام 
األشـــخاص لـــدورات الميـــاه المخصصـــة لهـــم 

وايضا الى استخدام المواقف العامة.

تقبل 

مـــن جانب اخـــر ذكر الســـيد محمد الموســـوي 
عـــن صعوبـــة الحصـــول علـــى العمل 
المناســـب لـــكل حالـــه وعـــدم تقبل 
بعـــض القطاعات الخاصـــة والعامة 
ذوي  مـــن  هـــم  الذيـــن  لالشـــخاص 
االحتياجـــات الخاصة. وفي تصريح 
جمعيـــة  مجلـــس  وعضـــو  لمؤســـس 
ادارة جمعية البحرين لمتالزمة دوان 
بالنســـبة لـــألدوار التي يمكـــن ان يقوم 
بهـــا المجتمـــع بكافة نظمه ومؤسســـاته 
الكتســـاب ذوي االحتياجـــات الخاصـــة 
التـــي  والمهـــارات  والقيـــم  المعـــارف 
تمكنهم من االندماج في فعاليات الحياة 
االجتماعيـــة التي تكمن في تكثيف نشـــر 
الوعي والتثقيف لجميع افراد المجتمع عن 

كل مـــا يخـــص ذوي 
الخاصـــة  االحتياجـــات 

االعـــالم  وســـائل  طريـــق  عـــن 
والمرئيـــة  والمســـموعة  المكتوبـــة 

وايضا االهتمام باكتشـــاف قدراتهم الخاصة 
والعمـــل علـــى تنميتهـــا ســـواء فـــي المجـــاالت 
الرياضيـــة او الفنيـــة وايضـــا مـــن اهمية دمج 
ذوي االحتياجـــات الخاصة في المجتمع الذي 
يحقـــق الثقـــة بالنفـــس واثبـــات الـــذات وايضا 

وتحويل هذه الفئة الى فئة ايجابية منتجة.

الوعي المجتمعي السطحي

 وذكر رئيس جمعية التوحديين زكريا هاشـــم 
عـــن أبـــرز المشـــكالت التـــي يعاني منهـــا ذوي 
االحتياجـــات الخاصة وهـــو الوعي المجتمعي 
الســـطحي الـــذي يترتـــب عليه نقـــص في نيل 
الكثيـــر مـــن حقوقهـــم المدنيـــة مثـــل الصحية 
والتعليمية واالجتماعية وايضا حق االنخراط 
في ســـوق العمل ومســـاواتهم باالســـوياء في 
جميـــع المجاالت مـــع مراعاة اعاقتهـــم وايضا 
تعزيـــز الشـــراكة المجتمعيـــة من اهم األســـس 
التـــي تؤدي إلى الدمـــج المجتمعي فمن خالل 
الشـــراكة بين المجتمع والمؤسســـات الرسمية 
ومؤسســـات المجتمع المدني نستطيع تحقيق 
المســـاواة لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة مـــن 
خـــالل انخراطهـــم فـــي التعليم وســـوق العمل 

والمحافل الوطنية والرياضية وغيرها. 
هـــذه مـــن القضايا التـــي تتطلـــب االهتمام من 
كافـــة القطاعـــات العامـــة والخاصـــة، كمـــا أنها 
قضيـــة ال تقتصـــر على الدور الفردي فحســـب 
وإنما هي قضية مجتمع بأكمله، وال تحتمل اي 
شـــكل من أشـــكال التهميش او التقصير، ألنها 
قضية تعددت جوانبها واكتسبت اهميتها في 
اآلونـــة األخيـــرة بشـــكل ملحوظ، وذلـــك نظرًا 
الزديـــاد عـــدد األفـــراد مـــن ذوي االحتياجـــات 
الخاصة على مســـتوى العالـــم. وايضا ال يجب 
ان تكـــون نظـــرة المجتمع لهم نظـــرة تقلل من 
لديهـــم  أشـــخاص  فهـــم  وبالعكـــس  قدراتهـــم 
مهـــارات وقدرات ربما ال تكـــون موجودة عند 

غيرهم من األسوياء.

تحقيق: آمنة علي البلوشي

طالبة إعالم في جامعة البحرين

روبا العميري زكريا هاشمامل الفرداناحمد عبدالرحمن العلي

ال يوجد معوق إنما هناك مجتمع ُمعيق ال يدرك أدواره وحقوقه
15% مــن ســكان العالم لديهم نوع مــن اإلعاقة بمعدل يفوق مليار إنســان

السيد محمد الموسوي 
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بريطانية تعود للحياة بعد توقف قلبها 6 ساعات
أعيدت امرأة بريطانية إلى الحياة بعد أن توقف قلبها عن 
بأنه  األطباء  وصفه  أمــر  وهــو  كاملة،  ساعات  لست  النبض 

“حالة استثنائية”.
وتعرضت أودري شومان لعاصفة ثلجية أثناء تسلقها جبال 
البرانس اإلسبانية مع زوجها في نوفمبر الماضي، مما جعلها 

تعاني انخفاضا شديدا في درجة حرارة جسدها.
ويقول األطباء إنها أطول فترة توقف فيها قلب عن النبض 

سجلت في إسبانيا.
تأمل في  إنها  تام،  تعافت بشكل شبه  التي  أودري،  وتقول 

تسلق الجبال مرة أخرى بحلول فصل الربيع.
وتعرضت أودري البالغة من العمر 34 عاما، وهي من سكان 
برشلونة، لمشكلة في الكالم والحركة خالل تعرضها لطقس 
شديد البرودة في جبال البرانس، ثم فقدت الوعي في وقت 

الحق.
وساءت حالتها أكثر أثناء انتظار خدمات الطوارئ، واعتقد 

زوجها روهان أنها ماتت.
لكن المثير للدهشة أن انخفاض درجات الحرارة بشدة في 
تلك المنطقة الجبلية - والذي أدى إلى توقف قلب أودري- 
هو ما ساعد في إنقاذ حياتها، كما قال طبيبها المعالج إدوارد 
أرغودو. وقال أرغودو إن انخفاض درجة حرارتها ساعد في 

غابت  عندما  التدهور  من  ودماغها  جسدها،  أجهزة  حماية 
الموت  إلى  يقودها  أن  يمكن  كان  ذلك  أن  رغم  الوعي،  عن 
بعد فترة قصيرة. وأضاف الطبيب: “لو كان قلبها توقف عن 
النبض لفترة طويلة وكانت درجة حرارة جسدها في معدلها 

الطبيعي، كانت ستموت حتما”.
وفي سباق مع الزمن، تحول األطباء الذين يعالجون أودري 
إلى ما يشبه آلة تزيل الدم من جسدها وتعرضه لألوكسجين، 

ثم تعيده مرة أخرى بسرعة.
لجأ  مئوية،  درجــة   30 إلــى  درجــة حرارتها  أن وصلت  ومــا 
بــه قلبها بعد  القلب وصــعــقــوا  ــى جــهــاز إلنــعــاش  إل األطــبــاء 

حوالى 6 ساعات من اتصال زوجها بخدمة الطوارئ.

تــســتــضــيــف  الـــعـــاصـــمـــة اإلمـــاراتـــيـــة 
“بطوالت  األولــى من  الــدورة  أبوظبي 
بالمشروب  لالحتفاء  العربية”  القهوة 

الشهير ومكانته في المنطقة.
بحسب  فئات   3 من  البطولة  وتتألف 
لثالثة  أبوظبي  في  وتقام  المنظمين، 
المشاركين  أن  المنظمون  وقــال  أيــام. 
سيتنافسون في بطولة “صانع القهوة 
العربية” و”تحضير أفضل فنجان قهوة 
عربية”، وسيتم أيضا اختبار مهاراتهم 
ــتــقــديــم ومــعــرفــتــهــم  فـــي الـــعـــرض وال

بتاريخ وتقاليد تراث القهوة العربية.
معرض  مــع  بالتزامن  البطولة  وتــقــاك 
الــذي   2019 ــط  الــشــرق األوســ ســيــال 

يقام من 9 إلى11 ديسمبر الجاري.
بطولة  فـــي  ــمــشــاركــون  ال ويــتــنــافــس 
صانع القهوة العربية لفئتي “الشقراء” 
و”الــتــحــمــيــص الــمــتــوســط /    الــغــامــق” 
ألف   125 تبلغ  جوائز  على  للحصول 
ألفًا  و40  األول  بالمركز  للفائز  درهــم 

للفائز بالمركز الثاني.

بطولة للقهوة 
العربية في أبوظبي

عاما،   23 العمر  من  تبلغ  شابة  توفيت 
أحرقتها  ثــم  لالغتصاب  ضحية  كانت 
المتهم  الرجال من بينهم  مجموعة من 
ــهــا، فـــي أحــــد مــســتــشــفــيــات  بــاغــتــصــاب
المعارضة  زعــمــاء  دفـــع  مــمــا  نــيــودلــهــي 
لــالحــتــجــاج واتـــهـــام الـــحـــزب الــحــاكــم 
بالفشل في التصدي لجرائم العنف ضد 
المرأة. وقالت الشرطة إن المرأة كانت 
منطقة  في  بقطار  للحاق  الطريق  في 

الشمالية  بــراديــش  أوتــار  بوالية  أونــاو 
لــحــضــور جــلــســة اســتــمــاع فـــي قضية 
عليها  ُألقي  عندما  بالمحكمة  اغتصابها 

الكيروسين ثم أحرقت، الخميس.
للعالج  دلهي  إلى  الضحية جوا  وُنقلت 

في وقت الحق من ذلك اليوم. 
وذكــرت وسائل إعــالم محلية نقال عن 
بالغ للشرطة أن 5 رجال قاموا بضرب 

وطعن وإحراق الضحية.

بعد جريمة “تجمد الدم في العروق”، 
تمثلت في قتل امرأة وقطع رأسها 
ثم أكل جزء من دماغها في وجبة 
األمــن في  طــعــام، نجحت سلطات 

الفلبين في اعتقال الجاني.
وتم القبض على لويد باغتونغ )21 
عــامــا( فــي جــزيــرة مــيــنــدانــاو، بعيد 
العثور على جثة امرأة ال تبعد كثيرا 
عن منزله. وقال المتهم للشرطة إنه 

والجوع  الثمالة  من  حالة  في  كان 
تتحدث  أن  امـــرأة  حــاولــت  عندما 
ــتــي ال  مــعــه بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة، ال
محلية،  لــتــقــاريــر  وطــبــقــا  يــفــهــمــهــا. 
ــتـــرف الـــشـــاب بــالــجــريــمــة، لكن  اعـ
األدهـــى أنــه أقــر بــأنــه “طــهــى بعض 
المرأة فوقه  دمــاغ  األرز قبل وضع 
وأكلهما معا، ثم ألقى جمجمة المرأة 

في حفرة قرب منزله”.

ضحية اغتصاب أحرقوها خالل المحاكمة

اعتقال سفاح بعد “وجبة بشرية”

صبي وفتاة سوريان 
يتبادالن النظرات 
في مخيم للنازحين 
السوريين غمرته المياه 
بالقرب من بلدة كللي 
شمالي غرب محافظة 
إدلب في 5 ديسمبر 
2019 )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

على مدى مسيرة مهنية امتدت ألكثر 
من 50 عاما، يقول الممثل األميركي 
لم  ــه  إن ريــدفــورد  روبـــرت  المخضرم 
يــكــن مــهــمــومــا بــشــيء قــــدر الــســعــي 
مـــحـــاورة  ــالل  ــ وخـ الــحــقــيــقــة.  وراء 
الفرنسي  األدبــي  الناقد  أجراها  معه 
فرانسوا بونيل على هامش المهرجان 
الدولي للفيلم بمراكش، قال ريدفورد 
اإلمـــســـاك  مـــحـــاولـــة  إن  عـــامـــا(   83(
بين  مشترك  مسعى  هــي  بالحقيقة 
رأيي  ”في  السينما والصحافة. وقال 
الهدف  هــو  مثلما  الــفــن،  مــن  الــهــدف 
مــن الــصــحــافــة، هــو مــحــاولــة كشف 
الصحافة،  مثل  الفن  وفي  الحقيقة. 
ألن  شاقا  المسعى  هذا  يكون  أحيانا 
ــون احــتــكــار  هــنــاك أشــخــاصــا يــحــاول
الــذي  ريـــدفـــورد،  ويــقــول  الحقيقة“. 
بجائزة  الجمعة  يوم  المهرجان  كرمه 
أعماله،  مجمل  عن  الذهبية  النجمة 
منذ  بـــدأت  ربــمــا  الفنية  مسيرته  إن 

الطفولة.

ــة الــفــضــاء األمــيــركــيــة  ــالـ ــرت وكـ ــ ذكـ
الشكل،  هــرمــي  كــويــكــبــا  أن  “نـــاســـا”، 
ــه إلـــى نــحــو 430 قــدمــا،  يــصــل طــول
كوكب  مع  يتوازي  مسار  في  سيعبر 

األرض، اليوم األحد.
على   ”5 إتــش  “فــي  كويكب  وسيمر 
مسافة تصل إلى 18 ضعف المسافة 
لــمــركــز  وفـــقـــا  والـــقـــمـــر،  األرض  بــيــن 
دراسات األجسام القريبة من األرض 
في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا.

األرض  بين  المسافة  متوسط  ويبلغ 
والقمر 238,855 ميال، لذلك سيكون 
الــكــويــكــب عــلــى بــعــد حـــوالـــي 4,27 
مــلــيــون مــيــل مــن كــوكــبــنــا، وسيقطع 

مسافة 6,1 ميل في الثانية.
وتبلغ أبعاد الكويكب 57 مترا، و130 
أي خــطــر على  يــشــكــل  ــن  ــ ول ــرا،  ــتـ مـ
التي  البعيدة  للمسافة  نظرا  األرض، 

ستفصل بينهما.

قاسم مشترك بين 
السينما والصحافة

“ناسا”: الهرم 
الطائر سيمر خالل 

ساعات
قال عاملون في مجال اإلطفاء إن السيطرة على حريق غابات ضخم على أطراف مدينة 
بعد  وذلك  غزيرة  أمطار  دون  إخماده  يتم  ولن  أسابيع  سيستغرق  األسترالية  سيدني 
أن غطى الدخان سماء المدينة مما أدى إلى زيادة في أمراض الجهاز التنفسي وإلغاء 
قرابة  المنهكين  اإلطفاء  الطلق. وكافح اآلالف من رجال  الهواء  رياضية في  مباريات 
100 حريق في والية نيو ساوث ويلز أمس السبت، في ممحاولة إلخماد حرائق الغابات 
منذ شهر. واشتعل الحريق الكبير شمالي سيدني، أكبر مدن أستراليا، يوم الجمعة بعد 

اندماج عدد من الحرائق ويستعر اآلن في حوالي 830 ألف فدان.
ولقي 6 أشخاص حتفهم واحترق قرابة 700 منزل وسوي الكثير من األفدنة باألرض.

حريق الغابات الضخم قرب سيدني قد يستمر ألسابيع

النجمة األميركية كاتي بيري تؤدي إحدى أغنياتها خالل مهرجان “جينغل 
بول” الغنائي في مدينة لوس أنجليس بوالية كاليفورنيا األميركية أمس 

األول )أ ف ب(
شاحنة إطفاء بجانب حريق غابات في مدينة سيدني األسترالية أمس األول )رويترز(

األعياد،  موسم  اقتراب  مع 
مركز  عــن  المسؤولون  قــرر 
المائية،  لــألحــيــاء  أمــيــركــي 
كهربية  شحنات  استخدام 
األسماك  من  نــوع  يصدرها 
الميالد.  عيد  شجرة  إلنــارة 
وصــمــم بــاحــثــون فــي مركز 

الشجرة  يمد  أســمــاك  حــوض  داخــل  نظاما  تينيسي،  واليــة  فــي  البحرية  لألحياء 
إنترناشونال”  بــرس  “يونايتد  لوكالة  وفقا  البحر،  ثعبان  من  المنبعثة  بالكهرباء 
جوي  المركز  في  البصري  السمعي  اإلنتاج  أخصائي  وقــال  األميركية.  اإلخبارية 
تيرنبسيد: “عندما يفرغ ثعبان البحر الكهرباء شحنته، تنقل مستشعرات في الماء 

الكهرباء إلى الشجرة فتظهر على هيئة أضواء وأصوات مسموعة”.
وأطلق المركز المائي على المشروع الصغير اسم “صدمة حول شجرة عيد الميالد”، 

في إشارة للصدمة الكهربائية التي ينتجها ثعبان البحر.

“كهرباء السمك” تضيء شجرة عيد الميالد

شومان ال تتذكر شيئا مما مرت به في الساعات الست
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