
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
24 صفحة - 200 فلس

تملك منزلك في حي الحدائق بالرفاع فيوز
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عرض محدود

3 ذهبيات لألولمبياد الخاص البحرينيكتاب عن تراث البحرينمؤامرات اغتيال إيرانيةتحويل بنوك إلى شركاتمشروع كفالة 60 حاجا
كشف مدير إدارة الشؤون الدينية  «

بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف الشيخ محمد القطان 

أن صندوق الزكاة والصدقات 
أطلق مشروعه “كفالة 60 

حاًجا بحرينًيا” من ذوي الدخل 
المحدود ألداء فريضة الحج.

قال المسؤول في مصرف البحرين  «
المركزي خالد حمد، إنه ال يزال هناك 

بنوك تتقدم بطلبات إلى المصرف؛ 
من أجل التحول إلى شركات 

استثمارية أقل حجما في مؤشر 
لمصاعب تواجها في رفع كفاءة رأس 

مالها لمواكبة المتطلبات الجديدة.

حذر منسق مكافحة اإلرهاب  «
األميركي، ناثان سيلز، من أن 
بريطانيا ودواًل أوروبية أخرى 

معرضة لخطر الهجمات 
اإلرهابية اإليرانية على أراضيها 
وعليها بذل المزيد من الجهد 

لردع هذا النظام.

قال عميد التراث صالح  «
الحسن إنه يطمح إلنشاء 

متحف خاص يحتوي على 
جميع مقتنياته وإصدار كتاب 

يخص تاريخ وآثار البحرين. 
وأضاف الحسن أن يحوز نحو 

60 ألف قطعة تراثية.

افتتح األولمبياد الخاص البحريني  «
رصيده الذهبي في دورة األلعاب 

العالمية لألولمبياد الخاص 
بأبوظبي في ثاني أيام منافسات 
الدورة بحصوله على 3 ميداليات 

ذهبية، وفضية واحدة، وميداليتين 
برونزيتين، تضاف إلى الميدالية الفضية التي نالها الجمعة. 
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العاهل يتوجه إلى تركمانستان اليوم
جاللتــه يجري مباحثــات تتنــاول العالقات وآخر المســتجدات

أعلــن الديــوان الملكي أن عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة سيغادر أرض الوطن اليوم )األحد(، 
متوجهــا إلــى إلــى الجمهوريــة التركمانســتانية الصديقــة في 
زيــارة رســمية؛ تلبيــة لدعــوة تلقاهــا جاللتــه مــن رئيــس إلــى 
الجمهوريــة التركمانســتانية الصديقــة قربــان قولــي بيــردي 
محمــدوف، يجــري جاللــة الملــك فيهــا مباحثــات مــع تتناول 
عالقــات الصداقة والتعاون التاريخيــة الوطيدة بين البلدين 
الصديقيــن، وســبل دعــم وتعزيز آفــاق التعاون المشــترك في 
شــتى المجــاالت، إضافــة إلــى آخر التطــورات والمســتجدات 

اإلقليمية والدولية.
وشــهدت عالقــات مملكــة البحريــن، وجمهورية تركمانســتان 
الشــهور  خــالل  تطورهــا  مســار  فــي  كبيــرا  زخمــا  الصديقــة 
تبديــه  الــذي  االهتمــام  إطــار  فــي  وذلــك  الماضيــة،  القليلــة 
الدولتــان لتطويــر أفــق عالقتهما المشــتركة، وحرص قيادتي 
البلديــن على االســتفادة مــن الميزات التنافســية التي تملكها 
تركمانســتان، والرغبــة فــي توســيع أطــر التعــاون والتنســيق 
واالقتصاديــة  السياســية  ســيما  المختلفــة،  المجــاالت  فــي 

والتجاريــة، وبمــا يضمــن تحقيــق الخير والنفع لكال الشــعبين 
الصديقين.

وتأتــي زيــارة عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن 
عيســى آل خليفــة إلــى جمهوريــة تركمانســتان لتطويــر هذه 
العالقــات للوصــول بها إلى شــراكة إســتراتيجية في مختلف 
القطاعات االقتصادية واالســتثمارية والثقافية والســياحية، 
بهــا رئيــس جمهوريــة تركمانســتان  قــام  التــي  الزيــارة  بعــد 

الصديقة قربان قولي بردي محمدوف العام 2011.

المنامة - بنا

جاللة الملك )02(

انخفاض الشكاوى ضد البنوك

“اإلسالمي” يبيع أصوال غير أساسية

انخفــض عدد الشــكاوى التــي تلقاها 
مــن  المركــزي  البحريــن  مصــرف 
الماليــة  المؤسســات  ضــد  الزبائــن 
العاملــة فــي المملكــة خــالل الفتــرة 

مــن 1 أغســطس وحتى 31 ديســمبر 
 3 إلــى شــكويين مقارنــة مــع   2018
يونيــو   1 مــن  الفتــرة  فــي  شــكاوى 

وحتى 30 سبتمبر 2018.

ذكــر الرئيــس التنفيــذي لبنــك البحريــن 
البنــك  أن    ، جــرار  اإلســالمي، حســان 
يواصل في خطة بدأها في وقت سابق 
للتخلــص مــن األصــول غيــر األساســية 

الشــركات  فــي  أســهم  تشــمل  والتــي 
وأصول عقارية ال تمثل أنشــطة رئيسة 
فــي عمله، متوقعا أن يتم التخلص من 

نحو %20 منها هذا العام.

)10(

)10(

كشــف وزير الصناعة والتجارة والســياحة زايد الزياني أن عدد السجالت التجارية 
االفتراضية بلغ 661 سجال.

وأضاف ردا على سؤال برلماني للشورية 
أن  “البــالد”  بنشــره  تنفــرد  الزايــد،  دالل 
الوزارة بصدد إطالق مبادرة بشهر مارس 
لدعــم  “تمكيــن”  مــع  بالتعــاون  الجــاري 
السجالت االفتراضية تحت برنامج دعم 

المؤسسات.
تتيــح  المبــادرة  أن  الوزيــر  وأوضــح 
ألصحاب السجالت التجارية االفتراضية 
االســتفادة مــن دعــم مالي يصل لخمســة 

آالف دينــار تغطــي 50 % وحتى 100 % 
للمتطلبات التجارية لثماني خدمات.

شــراء  الدعــم  يشــمل  الدعــم  وأردف: 
المعلومــات  وتقنيــة  واألجهــزة،  اآلالت 
واالتصــاالت، والتســويق وبنــاء العالمــة 
المعــارض،  فــي  والمشــاركة  التجاريــة، 
والخدمات االستشارية التجارية، وإدارة 
الجودة، وتدقيق الحســابات، والحوســبة 

السحابية.

الزيانــي: إطــالق عالمــة “صنــع فــي البحريــن” قريًبــا

تدعمها “تمكين” بـ 5 آالف دينار

)05(

Û  التركمانســتانية البحريــن والجمهوريــة  المتوافــرة فــي مملكــة  التنافســية  الميــزات 
الصديقة تتيح فرصا واعدة للبلدين يمكن استثمارها عبر تأسيس شراكة إستراتيجية 

في القطاعات الحيوية االقتصادية واالستثمارية والثقافية والسياحية.
Û  زيــارة عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة إلى عشــق آباد

تؤكد حرص البحرين على توســيع أطر التعاون والتنســيق مع دول وســط آســيا في 
المجاالت المختلفة، السيما السياسية واالقتصادية والتجارية.

Û  المصالــح الحيويــة المشــتركة مــع هــذه المنطقــة مــن العالــم تقتضــي تكثيــف وتيــرة
االتصــاالت واللقــاءات المتبادلــة، وذلــك فــي إطــار اهتمــام البحريــن الكبيــر بتنميــة 
عالقاتهــا ومــد شــبكة تحالفاتهــا، وســعيها نحــو الشــرق إلــى توســيع دوائــر ومجاالت 

التعاون مع دول آسيا.
Û  مــن المؤكــد أن الزيــارة الملكيــة الســامية ســتفتح آفاقــا جديــدة أمــام رجــال األعمال

والمســتثمرين فــي البحريــن ودول وســط آســيا اإلســالمية، إذ يدرك جاللــة الملك أن 
تقويــة العالقــات مــع الجمهوريــة التركمانســتانية الصديقــة ســيحرك عجلــة التعــاون 
المشــترك ويعزز الفرص واإلمكانات االقتصادية واالســتثمارية المتوافرة، بما يســهم 

في تطور المناخ االستثماري في البلدين.
Û  االســتفادة مــن الخبــرات التــي تملكهــا الجمهورية التركمانســتانية الصديقة ستســهم

بشــكل فاعل في تطوير قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية في البحرين، كما أن 
االســتثمار فــي احتياطــات الغــاز الضخمة التــي تتوافر في هذا البلد الواقع في آســيا 
الوســطى ســيوفر فرصا واعدة للبلدين، اللذين يملكان الكثير من القواسم المشتركة، 
التــي يســعى عاهــل البالد إلى تأكيدهــا بما يضمن تحقيق الخير والنفع لكال الشــعبين 

الصديقين.

نحو آفاق جديدة من التعاون

البـحـريـن تتـجـه لـبـنـاء 
شـراكة إسـتـراتـيجيـة 

مـع تـركـمـانـستـان

المؤيــد  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  كشــف 
للتكنولوجيــا، عبدهللا المؤيد، أن “بوابة ترابط” 
شــركة  أول  أصبحــت  للمجموعــة،  التابعــة 
بحرينيــة تتخرج من البيئة الرقابية التجريبية 
لمصرف البحرين المركزي من ضمن 28 شركة، 
نظــم  لتقديــم  معتمــدة  شــركة  أول  أنهــا  كمــا 

الخدمات المصرفية المفتوحة.

المؤيد: السبق للخدمات 
المصرفية المفتوحة

)٢١(

أمل الحامد

سجال افتراضيا 
661

دالل الزايد

راشد الغائب

زينب العكري

علي الفردان من المنامة



البحريــن، والجمهوريــة  شــهدت عالقــات مملكــة 
التركمانســتانية الصديقــة زخمــا كبيــرا في مســار 
تطورهــا في الشــهور القليلــة الماضيــة، وذلك في 
إطــار االهتمام الــذي تبديه الدولتــان لتطوير أفق 
البلديــن  قيادتــي  وحــرص  المشــتركة،  عالقتهمــا 
التــي  التنافســية  الميــزات  مــن  االســتفادة  علــى 
تملكهــا تركمانســتان، والرغبــة فــي توســيع أطــر 
التعاون والتنســيق في المجاالت المختلفة، سيما 
السياســية واالقتصاديــة والتجاريــة، وبما يضمن 

تحقيق الخير والنفع لكال الشعبين الصديقين.
وتأتــي زيــارة عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك 
الجمهوريــة  إلــى  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
التركمانســتانية لتطويــر هــذه العالقــات للوصول 
مختلــف  فــي  إســتراتيجية  شــراكة  إلــى  بهــا 
القطاعــات االقتصاديــة واالســتثمارية والثقافيــة 
رئيــس  بهــا  قــام  التــي  الزيــارة  بعــد  والســياحية، 
قربــان  الصديقــة  التركمانســتانية  الجمهوريــة 
قولــي بــردي محمدوف العام 2011، إذ كان جاللة 
الملــك فــي مقدمــة مســتقبلي رئيــس الجمهوريــة 
التركمانســتانية خــالل هــذه الزيــارة األولــى مــن 
نوعها، وقلده جاللته آنذاك أعلى وســام بحريني، 

وهو “وســام الشــيخ عيسى بن سلمان آل خليفة”، 
تقديــًرا لبــالده ودورها اإلنســاني، وعقد مباحثات 
رســمية علــى مســتوى عــال وتوقيــع 5 اتفاقــات 
لتجنــب  اتفاقيــة  منهــا:  تعــاون،  وبروتوكــوالت 
االزدواج الضريبــي، واتفاقيــة لتشــجيع وحمايــة 
بيــن  للتفاهــم  البلديــن، ومذكــرة  بيــن  االســتثمار 

وزيري خارجية البلدين بشأن التشاور الثنائي.
كمــا تبــرز كلمــة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة خــالل حفــل اســتقبال رئيــس 
والتــي   ،2011 العــام  البحريــن  فــي  تركمانســتان 
المشــتركة  العالقــات  أهميــة  جاللتــه  فيهــا  أكــد 
وضرورة تفعيلها، خصوصا أن تركمانســتان كانت 
قــد اســتضافت المغفــور له بــإذن هللا تعالى ســمو 
الشــيخ راشــد بــن عيســى آل خليفــة “الــذي أحــب 
تركمنســتان وبادلته نفس المحبة” بحسب وصف 
جاللــة الملــك. وترجــع عالقــات مملكــة البحريــن 
بالجمهوريــة التركمانســتانية إلى ســنوات ســابقة 
للفترة التي سبقت إعالن االستقالل لتركمانستان 
التــي كانت تتمتــع بنظام الحكم الذاتي عن اتحاد 
أكتوبــر  فــي  الســابق  الســوفيتية  الجمهوريــات 
1991، إذ كانت البحرين من بين أوائل الدول التي 
شاركت تركمانستان احتفاالتها بأعيادها الوطنية 

الخاصة بإعالن اســتقاللها مطلع تســعينات القرن 
الماضــي، وأرســلت وفــدا دبلوماســيا كبيــرا آنذاك 

للمشاركة في هذه االحتفاالت الكبيرة.
وبحكــم الروابط التاريخية والدينية والحضارية، 
التــي  المشــتركة  الحيويــة  المصالــح  عــن  فضــال 
تجمعهــم، وطبيعــة العالقات الخاصــة التي تجمع 
قــادة الدولتيــن وتجربتهما السياســية، فقد زادت 
وتيرة وكثافة االتصاالت واللقاءات المتبادلة بين 
مسؤولي البلدين خالل السنوات القليلة الماضية، 
إذ شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن 
محمــد آل خليفــة، فــي المؤتمر الدولــي الذي عقد 
فــي العاصمــة عشــق آبــاد فــي ديســمبر 2015 عن 
“سياســة الحياد: التعاون الدولي من أجل الســالم 
واألمــن والتنميــة”؛ بمناســبة االحتفــال بالذكرى الـ 

20 لحياد الجمهورية التركمانستانية.
بيــن  السياســية  للمشــاورات  اجتمــاع  ُعقــد  كمــا 
البلديــن فــي أواخــر يوليــو 2018 بالديــوان العــام 
وكيــل  وترأســه  البحرينيــة،  الخارجيــة  لــوزارة 
الشــيخ عبــد  الدوليــة  للشــؤون  الخارجيــة  وزارة 
هللا بــن أحمــد آل خليفــة، ونائــب وزيــر الخارجية 
فــي تركمانســتان، ومهــد هذا االجتمــاع مزيدا من 
األجواء لتطوير وتفعيل العالقات المشــتركة بين 

البلديــن، خصوصــا أنه حظي باهتمام دبلوماســي 
وإعالمي كبير، وحضره مســؤولون على مســتوى 
بتطويــر  الكفيلــة  الســبل  خاللــه  ونوقــش  عــال، 
العالقات المشــتركة بين البلدين. ولعل التطورات 
التــي تلت هذا االجتماع المهــم تؤكد هذا المعنى، 
إذ زادت وتيــرة التفاعــالت الثنائيــة عقــب تســلم 
رئيســة برلمان الجمهورية التركمانســتانية نسخة 
مــن أوراق اعتمــاد إبراهيــم العبدهللا ســفيرا فوق 
لــدى  العــادة مفوضــا لمملكــة البحريــن، والمعيــن 
الجمهوريــة التركمانســتانية والمقيــم فــي تركيــا، 
وذلــك فــي مطلع ســبتمبر مــن العــام 2018، فضال 
وصناعــة  تجــارة  غرفــة  رئيــس  اســتقبال  عــن 
البحريــن، وكذلــك النائــب الثاني لرئيســها، لســفير 
الجمهوريــة التركمانســتانية المعتمــد لدى المملكة 
 2019 الريــاض فــي منتصــف ينايــر  المقيــم فــي 
الماضــي ببيــت التجــار بالمملكــة. واكتســبت هذه 
أكــدت  أنهــا  مــن  أهميتهــا  واللقــاءات  االتصــاالت 
ومــد  بتنميــة عالقاتهــا  الكبيــر  البحريــن  اهتمــام 
شــبكة تحالفاتهــا بــدول العالم المختلفة، وســعيها 
فــي إطــار اتجاهها نحو الشــرق إلى توســيع دوائر 
ومجــاالت التعــاون مــع دول آســيا، الســيما دول 

وسط آسيا اإلسالمية.

بعــث عاهــل البالد صاحب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفة ورئيــس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة وولــي العهد نائب القائــد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 

عــام  حاكــم  إلــى  ومواســاة  تعزيــة  برقيــات 
نيوزيلنــدا الصديقــة باتســي ريــدي، ضمنوهــا 
إدانتهم واستنكارهم الشديدين لحادث إطالق 
النــار اإلرهابــي الــذي تعــرض له مســجدان في 
وســط مدينة “كرايست تشيرش” النيوزيلندية 

وأوقع العشرات من الضحايا والمصابين.

الــوزراء  رئيــس  وســمو  الملــك  جاللــة  وأكــد 
وســمو ولي العهد في البرقيات مساندة مملكة 
البحرين لنيوزيلنــدا الصديقة وموقف المملكة 
الرافــض لهــذا العمــل اإلرهابــي المشــين والذي 
دور  وحرمــة  اآلمنيــن  األبريــاء  حيــاة  انتهــك 
الشــرائع  مــع جميــع  يتعــارض  والــذي  العبــادة 

والمواثيــق  اإلنســانية  والقيــم  واألعــراف 
الدوليــة، معربين عن خالــص تعازيهم وصادق 
مواســاتهم للحاكــم وألســر الضحايــا والشــعب 
النيوزيلنــدي الصديــق، داعيــن هللا تعالــى أن 
يتغمدهــم بواســع رحمتــه ومغفرتــه وأن يمــن 

على المصابين بالشفاء العاجل والعافية.
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ــــاد صــاحــب  ــب ــ ــل ال ــاهـ بـــعـــث عـ
بن عيسى  الملك حمد  الجالة 
إلــى  تهنئة  بــرقــيــة  خليفة  آل 
رئيس جمهورية إيرلندا مايكل 
اليوم  بمناسبة  دانييل هيجنز؛ 

الوطني لباده.
ــلـــك فــي  ــمـ ــة الـ ــ ــال وأعــــــــرب جــ
ــن أطـــيـــب تــهــانــيــه  ــرقــيــة عـ ــب ال
المناسبة  بــهــذه  لــه  وتــمــنــيــاتــه 

الوطنية.

المنامة - بنا

جاللـــة الملـــك 

يهنئ الرئيس 

اإليرلندي

وتبلــغ  الوســطى،  آســيا  فــي  التركمانســتانية  الجمهوريــة  تقــع 
مساحتها اإلجمالية 488.100 كيلومتر مربع، وكانت تحتل المركز 
الـــ 4 مــن حيــث المســاحة من بيــن جمهوريات االتحاد الســوفيتي 
الســابق، وتطــل علــى بحــر قزويــن غربــا بطــول 1.786 كيلومتــر، 
وعلى حدودها الجنوبية تقع كل من إيران بطول حدود يبلغ 992 
كيلومتــرا، وأفغانســتان بطــول 744 كيلومتــرا، وأوزبكســتان إلــى 
الشــمال الشــرقي بطول حدود يبلغ 1.621 كيلومتر، وكازاخستان 

إلى الشمال الغربي بطول حدود يصل إلى 379 كيلومترا.
وتم إعالن اســتقالل تركمانســتان عن االتحاد الســوفيتي الســابق 
العام 1991 في أعقاب اســتفتاء عام، واعتمد دســتورها الحديث 
فــي مايــو 1992، وأدخلــت عليه تعديالت العــام 2008، وتم إقرار 
مبــدأ الحيــاد الدائــم للدولــة فــي ديســمبر 1995 من قبــل الجمعية 

العامة لألمم المتحدة.
انتخــب الرئيــس الحالي بيردوف محمــدوف في 11 فبراير 2007 

بعد وفاة الرئيس صابر مراد نيازوف في 21 ديسمبر 2006.
يرجــع تاريــخ دولــة تركمانســتان إلــى عصــور قديمة، وهنــاك بقايا 
حفريــات للعديــد مــن الحضــارات القديمــة، ودخلهــا اإلســالم فــي 
عهد عمر بن الخطاب )رضي هللا عنه(، وجاء العرب إليها منتصف 

القرن السابع، ويغلب على ثقافتها الطابع التركماني.
يوصــف اقتصــاد تركمانســتان بأنــه واحد مــن أســرع االقتصادات 
نمــوا فــي العالــم رغم مناخهــا الصحــراوي الجاف والبــارد، ويغلب 
على اقتصادها القطاع الزراعي، وينتج باألساس القطن والقمح.

يتركــز جــزء مــن نشــاط ســكانها االقتصــادي فــي قطــاع الزراعــة 
والصيــد، الســيما فــي المناطــق المرويــة، وتحظى الدولــة بمصادر 
طاقة مهمة من الغاز الطبيعي )تعد الـ 4 عالميا في احتياطي الغاز 

والنفط(، وتعد مكتفية منهما ذاتيا.
بحســب بعــض المواقــع، فــإن قطــاع الزراعــة يمثــل 24.4 % مــن 
إجمالــي الدخل المحلي، أمــا الصناعة فتمثل 33.9 % من إجمالي 
الدخــل المحلــي، وتمثــل الخدمــات 41.7 % مــن إجمالــي الدخــل 

المحلي.
انضمــت تركمانســتان للعديــد مــن االتفاقــات الحقوقيــة الدوليــة: 
اتفاقية حقوق الطفل )تاريخ االنضمام: سبتمبر 1994(، االتفاقية 
لســنة  العنصــري  التمييــز  أشــكال  جميــع  علــى  للقضــاء  الدوليــة 
1965 )تاريــخ االنضمــام: ســبتمبر 1994(، العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية والثقافية للعام 1966 )تاريخ 
االنضمام: ديسمبر 1996(، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
 ،)1996 ديســمبر  االنضمــام:  )تاريــخ   1966 للعــام  والسياســية 
البروتوكــول االختيــاري الملحــق بالعهد الدولي الخــاص بالحقوق 
المدنية والسياسية للعام 1966 )تاريخ االنضمام: ديسمبر 1996(.
كمــا انضمــت إلــى االتفاقية الخاصــة بوضع الالجئيــن للعام 1951 
بوضــع  الخــاص  البروتوكــول   ،)1997 يوليــو  االنضمــام:  )تاريــخ 
الالجئيــن للعــام 1967 )تاريــخ االنضمــام: يوليــو 1997(، اتفاقيــة 
الهــاي المتعلقــة بالجوانــب المدنيــة لالختطــاف الدولــي لألطفــال 
المؤرخة أكتوبر 1980 )تاريخ االنضمام: نوفمبر 1997(، واتفاقية 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو غيــر اإلنســانية أو المهينــة للعام 1984 )تاريــخ االنضمام: أبريل 
1999(، اتفاقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة للعــام 1952 )تاريــخ 

االنضمام: سبتمبر 1999(.

يضــاف إلــى ذلــك: البروتوكــول االختيــاري الثانــي الملحــق بالعهد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية الهــادف إلى إلغاء 
عقوبــة اإلعدام للعام 1989 )تاريخ االنضمام: 1999(، البروتوكول 
االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلق بإشــراك األطفال في 
النزاعــات المســلحة للعــام 2000 )تاريخ االنضمــام: مارس 2005(، 
البروتوكــول االختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــول الطفــل المتعلق 
المــواد  ببيــع األطفــال وبغــاء األطفــال واســتغالل األطفــال فــي 

اإلباحية المؤرخ مايو 2000 )تاريخ االنضمام: مارس 2005(.
عــالوة علــى بروتوكــول منــع وقمــع جريمــة االتجــار باألشــخاص 
خصوصا النساء واألطفال والمعاقبة عليها المكمل التفاقية األمم 
المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة للعــام 2000 
تهريــب  بروتوكــول مكافحــة   ،)2005 مــارس  االنضمــام:  )تاريــخ 
المهاجريــن عــن طريــق البر والبحــر والجو المكمــل التفاقية األمم 
المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة للعــام 2000 

)تاريــخ االنضمــام: مارس 2005(، اتفاقية حقوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة المؤرخــة 13 ديســمبر 2006 )تاريــخ االنضمــام: ســبتمبر 

.)2008
هــذا فضــال عــن اتفاقات منظمــة العمل الدولية: الحد األدنى لســن 
االســتخدام، 1973 )رقــم 138( )تاريــخ االنضمام: ديســمبر 1996(؛ 
والعمل الجبري، 1930 )رقم 29( )تاريخ االنضمام: ديسمبر 1996(؛ 
الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم، 1948 )رقــم 87( )تاريــخ 
االنضمــام ديســمبر 1996(؛ وحــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعية، 
1949 )رقم 97( )تاريخ االنضمام: ديســمبر 1996(؛ والمســاواة في 
األجور، 1951 )رقم100( )تاريخ االنضمام: ديسمبر 1996(؛ وإلغاء 
العمل الجبري، 1957 )رقم 105( )تاريخ االنضمام: ديسمبر 1996(؛ 
)تاريــخ   )111 )رقــم   1958 والمهنــة،  االســتخدام  فــي  والتمييــز 
االنضمــام: ديســمبر 1996(، اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 

التمييز ضد المرأة لعام 1979 ) تاريخ االنضمام: ديسمبر 1996(.
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Û  شــئنا أم أبينا، نحن في ســباق مع الزمن، مع المعرفة، ومع التجليات المرعبة
للطبيعــة، لذلــك كان لزامــا على قطاعاتنا االقتصادية، وفــي مقدمتها القطاع 
المصرفــي، أن ينتبــه للمتغيرات المتســارعة في عالــم الصيرفة الحديثة، في 
دنيا ال تعترف بالتراجع، وال تؤمن بتأجيل المسئوليات والقاؤها في مالعب 

اآلخرين.
Û  التكنولوجيــا مســئوليتنا مثلمــا هــي مســئولية العالــم المتقدم، واإلنســان في

أي زمــان وأي مــكان هــو أيقونــة الوجــود، هــو الطليعــة األبديــة التــي تتقــدم 
الصفوف كي تذود عن مقدرات األمم، وعن آمال الشعوب.

Û  رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان حفظه هللا
ورعــاه يأتــي دائما علــى قمة التعاطي مع األحداث، يوجــه ببوصلته الدقيقة 
القطاعات التي تســعى إلى النمو، والمجاالت الممكن تعايشــها مع تكنولوجيا 
المعارف الفارقة، لذلك كان سموه في مقدمة المدشنين للبصمة اإللكترونية 
التي أدخلت مملكة البحرين إلى عام جديد من الحداثة والتطور، وساهمت 
بمــا البــدع مجــاال للشــك فــي وضــع القطــاع المصرفــي علــى محــك التحــدي 
والهضــم المبرمــج لذلــك التقاطــع العريض بيــن المعرفة واإلنســان، بين اآللة 
والعقل البشري، ثم بين دقائق األشياء وطبائع الحركة على الكون الرهيب.

Û  إن خليفة بن ســلمان والحكومة الرشــيدة تدركان تماما أن القطاع المصرفي
الذي قاد صناعة التنويع االقتصادي في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي 
البــد لــه أن يواكب التطــورات التقنية الحادثة في عالــم الصيرفة المعاصرة، 
البــد لــه مثــال أن يكــون أكثــر درايــة بعلــوم التكنولوجيــا الحيويــة وعالقاتها 
بالتحوط في دنيا االحتراز المصرفي، والبد أن يكون أكثر مواكبة مع وسائل 
الســحب المالــي إلكترونًيا وكيفية االنتقــال من مرحلة الصيرفة اليدوية إلى 
مثيلتهــا اإللكترونيــة ومــن األخيــرة إلــى البصمــة؛ باعتبارها فــرض عين آمنا 
على المعامالت المصرفية الشخصية، وعلى المصارف الحريصة على كسب 

ثقة المتداولين للخدمة المالية، وتلك التي يمكن محاكاتها عن ُبعد.
Û  األمــوال بذلــك  مســتبدلين  اإللكترونيــة  البصمــة  خدمــة  بتدشــيننا  نحــن 

البالســتيكية أو البطاقــات الذكيــة، أو حتــى الموبايــل فــون الســحري، كل 
ذلــك يصــب فــي نهايــة المطــاف باتجاه إحــداث نقلــة نوعية تســاعد القطاع 
المصرفــي علــى الخــوض مجــددا فــي مناطــق لم تعــد محرمة علــى منطقتنا 
وبالدنــا، بــل إننا من المفترض أن نكون مســاهمين فــي صناعة هذه المعرفة، 
وأال نقــف مكتوفــي األيــدي لنســتهلك التكنولوجيا المســتوردة، بــل إن نكون 
منتجيــن لهــا وصانعيــن لبرامجهــا المعقــدة، إلــى جانــب كوننــا مســتخدمين 

لفضاءاتها البعيدة.
Û  ،إن حرص الحكومة الرشيدة على االرتقاء بالخدمات المصرفية اإللكترونية

والوصــول بمســتوى الكفــاءة فــي األداء، والمعرفيــة في صناعــة التحوالت، 
واإلبــداع عنــد إحــراز التزكيــات المســتحقة يفــرض علينا كقطاع خــاص، بل 
وقطاع مصرفي أن نســرع في التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة؛ باعتبارها 
صمــام أمــان يضيف إلى أمننا المصرفــي اإللكتروني لبنة جديدة على طريق 
طويل من المعاناة في سبيل الوصول إلى كل ما هو خالق في عالم الحداثة 
والمعرفــة، واســتقدام كل مــا هــو مؤثر علــى حياتنا المعاصــرة ليجعلها أبهى 

وأحلى، أزهى وأجمل، وهللا الموفق والمستعان.

سبق معرفي

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

بدعــوة مــن مؤسســة مارتيــن داو، فــرع 
إدارة  رئيــس مجلــس  شــارك  باكســتان، 
التدريــب  لمنظمــات  الدولــي  االتحــاد 
والتنمية إبراهيم الدوسري، في المؤتمر 
العالمــي لعلــوم القيــادة، وهــو يعتبــر من 
المؤتمرات العالمية في القيادة والريادة 
العاصمــة  فــي  ســنوًيا  ُتعقــد  والتــي 

الباكستانية إسالم أباد.
ويشــارك فــي هــذه القمــة اإلداريــة أكثــر 
مــن ألفيــن خبيــر، ويتحــدث فيهــا أكثــر 
مــن 25 متخصصــا، يمثلــون أكثر من 20 
دولة حول العالم، إضافة إلى العديد من 

الوزراء في باكستان.
إبراهيــم  القمــة  هــذه  منظمــو  واختــار 
الدوســري أحــد المتحدثيــن، الذيــن لهــم 
إســتراتيجيات  فــي  عالميــة  إنجــازات 

القيادة العليا واستشراف المستقبل.
علــى  كلمتــه  فــي  الدوســري  وســلط 
مســتقبل القيادة والوظائف المســتقبلية 
في ظل المتغيرات العالمية المســتقبلية 
مــع اســتخدامات التقنيــة الرقمية ومنها 
شــين”،  “بلــوك  منظومــة  فــي  الولــوج 
التــي ســتكون مثــل الشــالل الــذي يهــدر 
المعلومــات بكميــات ضخمــة وســرعات 
مــا  كل  ربــط  عصــر  ودخولنــا  خياليــة، 

يمكن تخيله عن طريق اإلنترنت بعضها 
ببعض.

بإعجــاب  الدوســري  كلمــة  وحظيــت 
الحضــور، وتــم التطــرق لها خــالل اللقاء 
باكســتان  وزراء  رئيــس  مــع  الرســمي 
عمران خان، الذي اســتضاف في جلســة 
المتحدثيــن؛  مــن  مجموعــة  خاصــة 

للتحاور معهم عن اتجاهات المستقبل.

الدوسري متحدثا بمؤتمر إسالم أباد

بناء شراكـة إستراتيجيـة مع تركمانستـان

البحرين تستنكر العمل اإلرهابي بنيوزيلندا

القطاعات مختلف  في  العالقات  تطوير  إلى  تهدف  الملك  جاللة  زيارة 
المنامة - بنا

إبراهيم الدوسري متحدثًا في المؤتمر

البحـريـــــــن تعــــزي خــــــادم الحرميــــــــن

بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة ورئيــس الــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 

لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة برقيات تعزية 
ومواســاة إلــى ملــك المملكــة العربية الســعودية 
الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســعود، أعربوا فيها عن خالص 
المغفــور  بوفــاة  مواســاتهم  وصــادق  تعازيهــم 

الملكــي  الســمو  صاحبــة  تعالــى  هللا  بــإذن  لهــا 
األميــرة البندري بنــت عبدالرحمن بن فيصل بن 
عبدالعزيــز آل ســعود، ســائلين المولــى عــز وجل 
ورضوانــه  رحمتــه  بواســع  الفقيــدة  يتغمــد  أن 

ويسكنها فسيح جناته.
ولــي  وســمو  الــوزراء  رئيــس  ســمو  بعــث  كمــا 

العهــد، برقيتــي تعزيــة ومواســاة مماثلتيــن إلى 
ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزير 
الشــقيقة  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الدفــاع 
صاحــب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان 
بــن عبدالعزيز، ضمنها ســموهما خالص تعازيهما 

ومواساتهما بوفاة الفقيدة الراحلة.

المنامة - بنا

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك خادم الحرمين الشريفين
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أناب القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير 
الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، 
رئيــس هيئــة األركان الفريق الركــن ذياب بن 
صقر النعيمي؛ لتكريم عدد من منتســبي قوة 
الشــهادات  البحريــن الحاصليــن علــى  دفــاع 
والماجســتير؛  الدكتــوراة  حملــة  مــن  العليــا 
بمناســبة عيــد العلــم العســكري الثانــي بنادي 

ضباط قوة دفاع البحرين.
وبــدأ الحفــل بتالوة عطرة مــن الذكر الحكيم 
بعدهــا ألقــى رئيــس هيئــة األركان كلمــة قــال 

فيها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

“يرفــع هللا الذيــن آمنــوا منكــم والذيــن أوُتوا 
الِعلم درجات”

أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي هــذا اليــوم 
المبــارك الــذي نحتفــل بــه بتكريــم عــدد مــن 
العليــا  الشــهادات  علــى  الحاصليــن  الضبــاط 
ويســعدني ويشــرفني أن أنيــب القائــد العــام 
باحتفــال عيــد العلــم الثانــي فــي قــوة دفــاع 
تخرجكــم  لكــم  ومهنًئــا  مبــارًكا  البحريــن، 
وحصولكــم علــى أعلى الدرجــات العلمية في 
جميع التخصصات، وكما هو معلوم فإن قوة 
الدفــاع منــذ التأســيس أولــت اهتماًمــا خاًصا 
بمســار التعليــم متوازًيــا مــع مســار التدريــب 

العسكري.
وقــد واكــب هــذا االهتمــام منذ بــزوغ الضوء 
وضــع  الــذي  الدفــاع  قــوة  لتأســيس  األول 
لبنتهــا صاحــب الجاللــة عاهــل البــالد القائــد 
األعلــى، وبمتابعــه حثيثــة مــن القائــد العــام 
لقــوة الدفــاع، حيث تــم وضع أهــداف تتعلق 
بتنميــة كفاءة منتســبي قوة الدفاع عســكرًيا 
وعلمًيــا مثــل كفتــي الميــزان إيماًنــا بمبــدأ أن 
القوة الحقيقية تأتي أواًل من خالل االهتمام 
تنميــة  أن  منطلــق  مــن  البشــرية  بالتنميــة 
األوطــان وإعمارها تأتي إلى قوة تحتاج إلى 

قوة تحميها وتحصن مكتسباتها.

الدفــاع  قــوة  إليــه  “مــا وصلــت  أن  وأضــاف 
المنظومــات  دخــول  فــي  نوعيــٍة  قفــزٍة  مــن 
العســكرية الحديثة التي تحتاج إلى التأهيل 
إال  ليتحقــق  كان  مــا  والعملياتــي  العلمــي 
مــن خــالل تلــك األهــداف العريضــة المبنيــة 
العلميــة،  والقــدرات  اإلداريــة  الكفــاءة  علــى 
فأصبحــت لدينا منظومة تعليميــة وتدريبية 
ذات مســتويات مختلفة في جميع المجاالت 
مــع  منســجم  بشــكل  تعمــل  والمكونــات 
متطلبــات وُمخرجــات كافــة الفنــون القتالية 

واإلدارية والفنية والعلمية لجميع الرتب.
نحــن ال نتحــدث اليــوم عــن الحصــول علــى 
شــهادات جامعيــة فقــط، وإنمــا نتحــدث عــن 
رصيــد جديــد لقوة العلــم والمعرفة، مؤكدين 
اســتمرارنا فــي حمــل إرثنــا التاريخــي الكبير 
فــي مجــال العلم والتنويــر الممتــدة جذورها 

العميقة في أصل التاريخ”.
وختاًمــا قــال “ال يفوتنــي فــي هــذا المقــام أن 
أنقــل شــكري وتقديــري للقيــادة العامــة لقــوة 
دفــاع البحريــن وإلــى وزارة التربية والتعليم 
جامعــة  وإلــى  العالــي  التعليــم  ومجلــس 
البحريــن وجميــع الجامعــات التــي احتضنت 
مــن  الكوكبــة  هــذه  تخريــج  فــي  وســاهمت 
الضباط على مبادراتهم وجهودهم المستمرة 
وتقديــم الدعــم والعــون لقــوة الدفــاع لكافــة 
االحتياجــات فــي المجــال العلمــي والتربوي، 
كمــا يســعدني أن أعبــر عــن شــكري وامتناني 

علــى  العســكري  التدريــب  مديريــة  إلــى 
جهودهــم وعملهــم الدؤوب في هــذا المجال، 
وأشــكر اللجنة المنظمة برئاســة رئيس شعبة 

التعليم األكاديمي.
وأســأل هللا أن يوفــق الجميــع لمــا فيــه خيــر 
وعــّز ورفعة العزيز في ظــل القيادة الحكيمة 

لصاحب الجاللة عاهل البالد.
والسالم عليكم ورحمة هللا و بركاته.

ثــم ألقى آمر الكليــة الملكية للقيادة واألركان 
والدفــاع الوطني اللواء الركن بحري عبدهللا 
المنصــوري كلمــة بالنيابــة عــن المكرميــن هنأ 
خاللهــا عاهــل البــالد القائــد األعلــى صاحــب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  وولــي 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، 
الركــن  المشــير  الدفــاع  لقــوة  العــام  والقائــد 
الشــيخ خليفــة بــن أحمد آل خليفــة، بالذكرى 

الحادية والخمســين على تأســيس قوة دفاع 
البحرين.

وقــال “إن مســيرة العلــم الحديــث في مملكة 
البحريــن انطلقــت من رؤية صاحــب الجاللة 
عاهــل البــالد القائــد األعلــى، وإيمــان جاللتــه 
نهضــة  فــي  ودوره  العلــم  بأهميــة  العميــق 
الشــعوب ورقــي األمم وبناء الــدول ومنطلًقا 
ومحــوًرا للتفاهــم بين الــدول وإدراك جاللته 
الراســخ بأن العلم أســاس في بناء حضارات 
األمــم وفهــم العالــم وفهــم الشــعوب لبعضهــا 

البعض”.
وأكــد أن ارتــكاز العلــم علــى قواعــد وأســس 
متينــة يقــود إلــى االســتخدام األمثــل للعلوم 
والمعــارف مــن أجــل االســتدامة فــي التنمية 
وإحــداث نقلــة نوعيــة فــي مختلــف مجاالت 
الحيــاة وهــذا ال يأتــي إلــى من خــالل أرضية 
علميــة خصبــة وبيئــة وطنيــة تنعــم باألمــن 
مالمحهــا  خــط  محنكــة  وسياســة  واألمــان، 

القائــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  وأبعادهــا 
األعلى.

وأوضــح أن قــوة دفــاع البحريــن منــذ فجــر 
التأسيس اختطت سياسة للتعليم والتدريب 
ارتكــزت علــى رؤيــة صاحــب الجاللــة الملــك 
القائــد األعلــى ببنــاء قــوة عســكرية عصريــة 
مــن  المســتويات  بأعلــى  تتمتــع  محترفــة 
مــا  بأحــدث  مســلحة  والجهوزيــة  الكفــاءة 
العلــوم  مــن  العســكري  العلــم  إليــه  توصــل 
رؤى  ترجمــة  وإن  العســكرية،  والنظريــات 
مستشــرًفا  ومتــزن  كفكــر  جاللتــه  وطمــوح 
مــا  إلــى  األثــر  عظيــم  لــه  كان  للمســتقبل 
وصلــت إليــه قــوة دفــاع البحرين مــن التميز 

واالحترافية.
وأشــار فــي كلمتــه إلــى أن لصاحــب الســمو 
الملكــي ولــي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء رؤيــة بعيــدة 
النظــر عندمــا قــال “إن التعليم هو االســتثمار 
الحقيقــي واألساســي إلعــداد الكــوادر التــي 
تســهم فــي بنــاء المســتقبل األفضــل لوطننــا 
من خالل صياغة سياسات تعليمية معاصرة 
مــن  العالــم  يشــهده  مــا  مواكبــة  تســتطيع 
متغيرات مستمرة وتطورات تقنية متالحقة 

في جميع المجاالت”.
كمــا أكــد أن هــذه الصروح العلمية العســكرية 
التــي شــيدت هــي خيــر شــاهد علــى صــدق 
الوعــد وعظيــم اإلنجــاز، كمــا كان للفكــر النير 

بــأن يســير التأهيل واإلعــداد العســكري جنًبا 
إلــى جنــب مــع التأهيــل األكاديمــي لــه عظيم 
المــردود علــى اإلعــداد والتأهيــل الشــمولي، 
وعلى أســاس ذلك قامت القيادة العامة لقوة 
دفــاع البحرين بتوفير منح وبعثات دراســية 
إلكمــال الدراســات العليــا فــي مختلف حقول 
والتطبيقيــة  اإلنســانية  والعلــوم  المعرفــة 
لمنتســبي قــوة دفــاع البحريــن مــن منطلــق 
الواجــب وإيماًنــا منهــا بــدور العلــم والتعليــم 
فــي بنــاء وطن مزدهــر فلقد كانت أول ســنة 
ابتعــاث للدراســات العليــا في العــام )1980م( 
أواخــر  فــي  الدراســية  المنــح  أول  وكانــت 
التســعينات األمــر الــذي رســخ مفهــوم الــدور 

العلمي والتعليمي لقوة دفاع البحرين.
بتكريــم  األركان  هيئــة  رئيــس  قــام  بعدهــا 
منتســبي قــوة دفــاع البحرين مــن الحاصلين 

على شهادات الدكتوراه والماجستير.
حضــر االحتفــال وكيــل وزارة الدفــاع اللــواء 
الركــن الشــيخ أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، 
ومديــر أركان الحــرس الوطنــي اللــواء الركن 
خليفــة،  آل  ســعود  بــن  عبدالعزيــز  الشــيخ 
وعــدد مــن كبــار المســؤولين من العســكريين 
الملحقيــن  مــن  بالمملكــة، وعــدد  والمدنييــن 

العسكريين من الدول الشقيقة.
الحاصلــون  المكرمــون  أثنــى  ومــن جهتهــم، 
علــى شــهادات الدكتــوراه والماجســتير، على 
الجهــود التــي تبذلهــا قــوة الدفاع لمنتســبيها 
والفــرص  الماديــة  اإلمكانــات  توفيــر  فــي 
الدراســية إلكمال الدراســات العليا، وأشــادوا 
دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  ورعايــة  بدعــم 
البحريــن لحفــل عيــد العلم العســكري الثاني، 
مؤكديــن أن رعايتــه لهــذا الحفــل تؤكد ُعظم 
والــذي  قبلــه،  مــن  والتعليــم  العلــم  ومكانــة 
ال يدخــر وســًعا وال يألــو جهــًدا فــي توجيــه 
ودفــع منتســبي قــوة الدفــاع نحــو التميز في 
التحصيــل العلمــي واألكاديمــي فــي مختلــف 

التخصصات العسكرية واألكاديمية.

الرفاع - قوة الدفاع

رصيـد جـديـد لـقـوة الـعـلـم والـمعـرفـة

وهيب الناصر العقيد راشد الجالهمةاللواء حقوقي يوسف فليفل النقيب نورة بوجليع المقدم متعب التميميرئيس جامعة المملكة النقيب أمينة عبدالرحمنالرائد خليفة العمري المالزم أول أمل حسنالرائد محمد قبيل العقيد الركن أحمد البوعينيين

“الدفــاع” منتســبي  مــن  العليــا  الشــهادات  علــى  الحاصليــن  يكــرم  األركان  رئيــس 

ــع فريــد! عندمــا نجــا حسقيــل وتوفـــى عـــزرا وُشيِّ
Û  كانــت الشــركة البريطانيــة الهندية للمالحة ُتســير عدد

مــن البواخــر التــي تربــط موانــئ دول الخليــج العربي 
بمينائــي بومبــاي بالهنــد وكراتــش بالباكســتان، وكانت 
تلك البواخر تحمل البضائع والمسافرين في آن واحد. 

ومن بين هذه البواخر كانت الباخرة “دارا”. 
Û  أبحــرت دارا مــن مينــاء البحريــن عصــر يــوم الجمعــة

الســادس من أبريل من العــام 1961م متجهة إلى دبي 
في طريقها إلى كراتشــي وبومباي، أربعة من موظفي 
شــركة نفــط البحريــن )بابكــو( كانــوا مــن بيــن الــركاب 
ومنهــم البحرينــي اليهودي حســقيل ســويري الموظف 

في الشركة والذي كان قاصًدا بومباي.
Û  أبريــل شــهر  مــن  الثامــن  األحــد  يــوم  صبــاح  وفــي 

استيقظت البحرين على خبر احتراق السفينة وغرقها 
قبالــة مينــاء دبــي بعــد أن وقــع انفجــار كبيــر فــي أحد 

محركاتها.
Û  غــرق فــي الكارثــة 238 راكبــا، وكانــت مــن بيــن أكثــر

البحريــة ترويعــًا علــى مســتوى  المأســاوية  المشــاهد 
العالم، ومن أسوأ الكوارث البحرية في الخليج العربي 
وقريبــة مــن حادثــة الســفينة الشــهيرة “تايتنــك” التــي 
غرقــت عندمــا كانت مبحرة من بريطانيا إلى ســواحل 

أمريكا الشمالية في العام 1912م.
Û  أطبق على البحرين الذهول والجزع والحزن واألســى

على الضحايا والمنكوبين، إال أن نجاة حسقيل سويري 
مــن الغــرق أضفــت على الجميع اإلحســاس بالمواســاة 
والســكينة، فســاد البالد جو من المشــاعر واألحاسيس 
اإلنســانية الفياضــة، ، فرحــوا لنجــاة حســقيل ســويري 
البحرينــي اليهــودي بقــدر مــا حزنــوا لوفــاة المرحــوم 
الحــاج راشــد بــن علي باقــرد البنــاء البحريني المســلم 
الشــيعي أحد وجهاء وأعيان منطقة البنائين بالمحرق 
والــذي كان ضمــن الضحايــا، وكانــت تلــك واحــدة مــن 
مالحــم التعايــش والتســامح والمودة التــي تميزت بها 

البحرين نظاًما وشعًبا.
Û  بعــد ثالثيــن عاًما حدث مشــهد آخر مشــابه تجلت فيه

أيًضا قيم التعايش والتســامح والتآلف التي تتعلق بها 
البحريــن قيــادة وشــعًبا، بطــل هــذا المشــهد كان رجــل 
األعمــال المعــروف البحرينــي اليهــودي المرحــوم عزرا 

نونو.
Û  كانــت القوات العراقية قد أتمت احتالل كامل أراضي

دولــة الكويــت بعــد يوميــن مــن اجتيــاح حدودهــا في 
الثانــي مــن أغســطس 1990، وانتهى االحتــالل عندما 
تــم تحريــر الكويــت فــي 26 فبرايــر 1991 بعــد حــرب 
دامــت  التــي  االحتــالل  فتــرة  فــي  الثانيــة.  الخليــج 
ســبعة أشــهر ُدمــر الكثير مــن أوجــه الحياة السياســية 
واالجتماعية واالقتصادية في الكويت، وأصاب الشلل 
واســتدعى  اإلقتصاديــة،  اإلنشــطة  مجمــل  والتعطــل 
األمر بعد التحرير سرعة إعادة البناء وتأهيل المرافق 
األعمــال  رجــال  مــن  الكثيــر  فتجــاوب  والخدمــات، 
الخليجيين وغيرهــم وتقاطروا على الكويت المحررة 
واالحتياجــات  المتطلبــات  توفيــر  فــي  للمســاهمة 
عارضيــن خبراتهم وإمكانياتهــم، وكان من بينهم عزرا 
نونــو الــذي أخــذ يتــردد على الكويــت لتوفيــر خدمات 
التمويل والصرافة المالية، وفي إحدى سفرات العودة 
تعرضــت ســيارته لحــادث تصادم خطيــر داخل حدود 
المملكة العربية الســعودية. فقد عزرا في هذا الحادث 
حياتــه على الفور، فُفجعــت البحرين وغرقت في بحر 

من الحزن واألسى.
Û  كان المرحوم عزرا نونو تاجًرا مرموًقا معروًفا بصدقة

وأمانتــه، يتحلــى بدرجــة عاليــة من األخــالق الحميدة 
ممزوجــة بقــدر غيــر قليــل مــن روح الفكاهــة والمــرح، 
وكان حريــص علــى التواصــل والتفاعــل مــع مختلــف 
يزورهــم  ومكوناتــه،  البحرينــي  المجتمــع  أطيــاف 
ويعودهــم فــي األفــراح واألتــراح ويشــاركهم مختلــف 
المناســبات الدينيــة واالجتماعيــة، كان يتفاخــر دائًمــا 
عامــر  بقلــب  يهــودي  ثــم  وأخيــًرا  أواًل  بحرينــي  بأنــه 

باالحترام والتقدير لإلسالم والمسلمين.
Û  وفــي شــهر مايــو مــن العــام 2000م شــهدت البحريــن

حــدث نــادر أو ربمــا يكــون الفريــد والوحيــد مــن نوعه 
عندمــا توفــى رجــل األعمــال البحريني اليهــودي فريد 
روبين وتم تغســيله وتكفينه والصالة عليه في مقبرة 
المســلمين فــي المنامــة ثــم ًشــيعت جنازته إلــى مقبرة 
تــم دفنــه حســب الطقــوس  المجــاورة حيــث  اليهــود 
اليهوديــة، وال أعتقــد أن أحــًدا ممــن ال يعــرف البحرين 
جيًدا أو ممن لم يخالط أو يعاشر البحرينيين سيصدق 
ذلــك، لكنهــا الحقيقــة التــي شــهدها بحرينيــون من كل 
المشــارب واألطيــاف الذيــن شــاركوا في صــالة الميت 
خلف جثمان فريد روبين في مسجد مقبرة المسلمين 

وشــيعوا جنازته إلى مقبرة اليهود ودفنوه فيها بطلب 
من أسرته وبمشاركتهم.

Û  اليهــود عــدد  بــأن  الموثوقــة  المصــادر  بعــض  وتشــير 
البحرينييــن كان قــد بلــغ أكثــر مــن 700 شــخص فــي 
بداية القرن الماضي، عاشوا في بلدهم البحرين بأمان 
وســالم واطمئنــان كمواطنيــن متســاوين فــي الحقوق 
والواجبــات، كما عملوا وســاهموا فــي مختلف المواقع 
واألنشــطة وشــاركوا باقي أطياف المجتمــع البحريني 
حلو الحياة ومرها في هذه الجزيرة الصغيرة الحالمة، 
وأضافوا المزيد من الرونق والبهاء إلى نسيج المجتمع 
بالتقلــص  أخــذ  عددهــم  أن  إال  المتآلــف،  البحرينــي 
والتراجع وبدء معظمهم يغادر البحرين على دفعتين، 
األولــى بعــد أن تعرضــوا لالعتــداء والنهــب علــى أثــر 
أحــداث العنــف المؤســفة التــي حدثت فــي نهاية العام 
1947 مــن قبــل بعــض األفــراد الغاضبيــن والمنفعليــن 
نتيجة لما وقع على أشقائهم الفلسطينييين من تنكيل 
وظلم وإجحاف على أيدي اإلسرائيليين الصهاينة في 
فلســطين، وقرار األمم المتحدة تقســيم فلســطين بين 
العــرب واليهــود، والدفعــة الثانيــة غــادرت بعــد هزيمة 
العــرب وانتصــار إســرائيل فــي حرب األيام الســتة في 

العام 1967م.
Û  إال أن اليهــود البحرينييــن الذيــن غــادروا لــم يهاجــروا

إلــى إســرائيل بــل فضلوا االتجــاه إلــى بريطانيا ودول 
أوروبية وآسيوية أخرى والواليات المتحدة األمريكية 
مــا عــدا عــدد قليل جــًدا منهم، مــن بينهم شــخص كان 
يســمى صالــح عــزرا، )ليــس إبًنا ل عــزرا نونــو المذكور 
آنًفــا(، والســيد/   جرجــي الــذي كان يتاجر فــي البحرين 
فــي األجهزة اإللكترونية وكان وكيل شــركة هيتاشــي 

اليابانية.
Û  وكنــا فــي مرحلــة الصبــا ندخــل بيــوت مــن تبقــى مــن

اليهــود البحرينييــن، لم يكونوا يســكنون في تجمعات 
متجــاورة  بيوتهــم  كانــت  بــل  بهــم  خاصــة  منعزلــة 
ومتداخلــة مــع باقــي البيــوت، كانــوا يتحدثــون باللغة 
العربيــة وليــس العبريــة حتــى فــي بيوتهم، كنــا نعيش 
معهــم ونختلــط ونلعــب مــع أبنائهــم فــي تآلــف ومودة 
ووئام في المدارس وفي “الفرجان”. أتذكر اثنين منهم 
كانا يدرســان معي في المدرسة الغربية اإلبتدائية في 
المنامــة، التــي تســمى اآلن مدرســة أبــو بكــر الصديــق، 

األول كان داود سلمان سويري، والده سلمان سويري، 
الــذي رأيتــه رجــاًل وســيًما الِئــق الجســم طويــل القامة 
بشــوش الوجه، وكان يعمل موظًفا في البنك الشرقي، 
يســمى اآلن ســتاندرد تشارترد بنك، وابن عمه فيكتور 
حســقيل ســويري، إبن حســقيل ســويري الذي نجا من 
كارثــة غرق الســفينة دارا المذكور آنًفــا، داود وفيكتور 
كانــا فــي نفــس العمــر تقريًبــا. حســقيل ســويري، والــد 
فيكتــور، كان علــى خالف أخيه ســلمان، فقــد كان، كما 
أتذكــر، بديًنــا قصيــر القامــة مفتــول الشــاربين متجهم 
الوجــه، كان األخويــن ســلمان وحســقيل يســكنان فــي 
مــن  بالقــرب  المخارقــة  فريــج  فــي  متقابليــن  بيتيــن 
مســجد المهــزع وليــس بعيــًدا عــن الكنيــس اليهــودي 
المحــاذي للســوق الــذي بنــي فــي العــام 1931م والذي 
كان مغلًقا في ذلك الوقت على أثر األحداث المؤســفة 

التي وقعت في العام 1947.
Û  ،وكالكثير أو ربما كمعظم اليهود في مختلف دول العالم

لــم يكــن يهود البحرين يؤمنون بعقيدة “ أرض الميعاد” 
كأداة سياسية، ولم يكونوا يحلمون أو حتى يتطلعون 
إلــى الهجــرة إلــى فلســطين، ولــم يثبت قط بــأن اليهود 
فــي البحريــن كان لهــم أيــة ميــول صهيونيــة أو إتصال 
بأي من المنظمات أو الوكاالت الصهيونية، لقد شاهدنا 
ورأينــا بــأم أعيننــا أن البحرينييــن اليهــود لــم يكونــوا، 
وقــد ظلــوا كذلــك، غيــر متزمتيــن دينًيــا أو ملتزميــن 
بــكل الطقــوس والتقاليــد الدينية اليهوديــة، فقد تركوا 
الكنيــس مغلًقــا ألكثر من ســتين ســنة منــذ تدميره في 
العام 1947، ولم نرى أو نســمع بأن اليهود في البحرين 
يتغيبــون عــن وظائفهــم أو يغلقون محالتهــم التجارية 
أيــام الســبت، أو رأينــا أي منهــم قــط يلبــس المالبــس 
التقليدية اليهودية أو يضع على رأسه القبعة الصغيرة 
ذات المدلــول الدينــي التــي تســمى “الكيبــاه” أو “الكبة” 
شــعر طويلــة  يســدلون خصــالت  أو  “اليارمولكــة”،  أو 
متدليــة علــى جانبــي رؤوســهم كما يفعل بعــض اليهود 
المتدينيــن، بــل إننــي أتذكــر بــأن عــزرا نونــو كان يلبس 

أحياًنا الثوب أو الدشداشة والغترة والعقال.
Û  فــي لقــاء األحد القادم ســنحاول أن نجيب عن ســؤال

بــات مــن الواجــب اإلجابــة عنــه بــكل صــدق وصراحة 
وهو: هل أجبرنا، نحن العرب، اليهود في بالدنا العربية 

على الهجرة إلى إسرائيل؟

عبدالنبي الشعلة



للتســامح  البحرينيــة  الجمعيــة  شــجبت 
اإلرهابــي  العمــل  بشــدة  األديــان  وتعايــش 
بمســجدين  المصليــن  أمــن  اســتهدف  الــذي 
نيوزيلنــدا  فــي  فــي مدينــة كرايستشــيرش 
وأســفر عن مقتــل وإصابة العشــرات، منددة 
بمــا أقــدم عليــه اإلرهابيــون من جــرم خطير 
ومرتاديهمــا،  مســجدين  أمــن  باســتهدافهم 
الخبيثــة  نفوســهم  ذلــك  علــى  وطاوعتهــم 
المملــوءة بالشــر والحقــد خدمــة لمخططات 
خبيثــة هدفهــا زعزعة أمن واســتقرار العالم.

بوزبــون  يوســف  الجمعيــة  رئيــس  وأكــد 
الهجــوم اإلرهابــي اإلجرامــي  بيــان أن  فــي 
يمثــل تطــورا خطيــرا، وســابقة غيــر مقبولة، 
واســتخفافا ال يمكــن الســكوت عنــه بحرمــة 
وبــأرواح  المقدســة،  اإلســامية  األماكــن 
المدنييــن األبرياء، وبمشــاعر المســلمين في 

كل أنحاء العالم.
وأبلغ مستشار الجمعية عبد اللطيف الخاجة 
للسفارة النيوزلندية بالسعودية بالغ استيائه 
مــن الهجــوم اإلرهابــي الهمجــي، داعًيــا إلــى 

تعزيــز اإلجراءات األمنية حول دور العبادة، 
وتوفير الحماية األمنية للجرحى.

مــن جهتهــم، أكــد أعضــاء الجمعيــة وقوفهم 
فــي  إخوانهــم  جانــب  إلــى  واحــدا  صفــا 
نيوزيلندا في مواجهة اإلرهاب وضد كل من 
يحاول المساس بالمسلمين بها أو استهداف 
مطالبيــن جميــع  فيهــا،  الدينيــة  المقدســات 
المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  الحكومــات 
بـــوقفة جماعيــة ضــد المخططــات اإلرهابية 
اآلثمة ومن يقف وراءها ويدعم المجرمين.

04local@albiladpress.com
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األمــم  لــدى  للبحريــن  الدائــم  المنــدوب  أكــد 
واهتمــام  ســعي  الرويعــي  جمــال  المتحــدة 
للمــرأة  الحمايــة االجتماعيــة  بأبعــاد  المملكــة 
واألســرة عبــر التشــريعات والمبــادرات التــي 
تضمــن احتــرام الثقافــات المتنوعة.وأوضــح 
الرويعــي في جلســة المناقشــة العامــة للدورة 
63 للجنــة وضع المــرأة المنعقدة في نيويورك 
أن البحريــن تواصــل تنفيــذ خططهــا التنموية 

وكفالــة  االجتماعيــة  العدالــة  معاييــر  وفــق 
احتــرام حقوق اإلنســان. وأكد الــدور الحيوي 
الذي يلعبه المجلس األعلى للمرأة، مع شركائه 
علــى التطويــر المســتمر لمنظومــة الخدمــات 
والتســهيات التــي تعزز الحمايــة االجتماعية 
لألســرة البحرينية، وإدمــاج احتياجات المرأة 
في برامج العمل الحكومية والميزانية العامة 

تحقيًقا لرؤية البحرين االقتصادية 2030.

البحرين مهتمة بالحماية االجتماعية للمرأة

فــي إطــار التعــاون والتنســيق فــي مجــال 
األمن والســامة البحرية، اجتمع قائد خفر 
الســواحل اللواء ركن بحري عاء ســيادي، 
بالمملكــة  الحــدود  حــرس  عــام  ومديــر 
العربيــة الســعودية الشــقيقة الفريق بحري 

عواد بن عيد البلوي.
وفــي بدايــة االجتمــاع، رحــب قائــد خفــر 
الحــدود  حــرس  عــام  بمديــر  الســواحل 
الســعودي والوفــد المرافــق، مؤكــدًا أهمية 
والحــرص  الزيــارات  هــذه  مثــل  تبــادل 

المشترك على تعزيز التعاون.
وتــم خال اللقــاء، بحث مجــاالت التعاون 
البحــري  األمــن  مجــاالت  فــي  والتنســيق 

مــن  عــدد  إلــى  باإلضافــة  والتدريــب 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

عــام  مديــر  قــام  االجتمــاع،  ختــام  وفــي 
حرس الحدود بالمملكة العربية الســعودية 
والوفــد المرافق بجولة في مركز العمليات 
حيــث  الســواحل،  خفــر  بقيــادة  البحريــة 

اســتمع إلى إيجاز مفصــل عن طبيعة عمل 
المركــز والخدمات التي يقدمها للمواطنين 
تــم  كمــا  البحــر،  مرتــادي  مــن  والمقيميــن 
االطاع على نظــام التعرف األوتوماتيكي 
والذي باشرت قيادة خفر السواحل تركيبه 

على سفن الصيد والنزهة المسجلة.

للمباحــث  العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  يشــارك 
الوطنيــة  اللجنــة  عضــو  الجنائيــة،  واألدلــة 
لمكافحــة المخــدرات، فــي اجتمــاع الــدورة 62 
للجنة المخــدرات التابعة لألمم المتحدة والذي 

يعقد في العاصمة النمساوية )فيينا(.
ونقل المدير العام لإلدارة في كلمته باالجتماع، 
تحيات وزير الداخلية الفريق أول ركن الشــيخ 
للمشــاركين  خليفــة،  آل  عبــدهللا  بــن  راشــد 
أعمــال  بنجــاح  الصادقــة  وتطلعاتــه  وتمنياتــه 
االجتمــاع الــذي يجســد رغبــة مملكــة البحريــن 
الصادقــة فــي مواصلــة تعزيــز آليــات التعــاون 
األمنــي الدولي، واإلســهام الفّعال مع كل أجهزة 
المكافحــة الدوليــة واإلقليمية في التوصل إلى 
آفــاق أرحــب ووســائل أنجــح للحد من مشــكلة 

المخدرات.
كل  حريصــة  البحريــن  مملكــة  أن  وأوضــح 
الحــرص علــى تنفيذ خطة وطنيــة متكاملة في 
مجــال مكافحــة المخــدرات تنفيــذًا لسياســات 

المعنــي  المكتــب  وباألخــص  المتحــدة  األمــم 
واالتفاقيــات  والجريمــة  المخــدرات  بمكافحــة 
الدوليــة المبرمــة فــي هــذا الشــأن، مضيفــا أن 
نســبة إنجــاز أهــداف الخطة الوطنيــة لمكافحة 
 %  86 بلغــت  العقليــة  والمؤثــرات  المخــدرات 
متمنيــًا أن تتحقــق جميــع أهــداف الخطــة على 
أرض الواقع لتسهم بشكل واقعي في الحد من 

مشكلة المخدرات.
وتابــع: البحريــن حاليــًا بصــدد تقييــم ومراجعة 

مــا تــم إنجازه من أهــداف تلك الخطــة، وكذلك 
الصعوبــات التــي واجهتها عنــد التطبيق، وذلك 
تمهيــدًا لوضــع تصــور مبدئــي للخطــة الوطنيــة 
الثانيــة والتــي مــن المزمــع إطاقهــا تزامنــًا مــع 
االحتفــال باليــوم العالمــي لمكافحــة المخدرات 

للعام 2020.
فــي ســياق متصل، افتتــح المدير العــام لإلدارة 
العامة للمباحــث واألدلة الجنائية، جناح مملكة 
البحريــن فــي المعــرض المصاحــب لاجتمــاع، 
وذلــك لاطــاع علــى تجربــة المملكــة فــي هــذا 

المجال.
ومــن المقــرر أن يبحث االجتمــاع، تقييم تنفيذ 
لمشــكلة  للتصــدي  بهــا  المتعهــد  االلتزامــات 
ومــدى  الدولــي  المســتوى  علــى  المخــدرات 
التعــاون بيــن الــدول فــي هــذا المجــال، وتعزيز 
االصطناعيــة  العقاقيــر  علــى  الكشــف  قــدرة 
وكذلــك مراقبــة المواد المســتخدمة فــي الصنع 
غيــر المشــروع للمخــدرات والمؤثــرات العقليــة 
كاســتراتيجية  البديلــة  للتنميــة  والترويــج 

لمكافحة المخدرات.

جانب من االجتماع

 مدير المباحث واألدلة الجنائية

بحـث التنسيـق البحـري مـع السعوديـة

وسائــل أنجــح للحـــد مـــــن المخـــدرات

تذكير رقم 
)6( لرئيسة 
“التأمينات”

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار
Û .”جالل الدين الرومي“المرء سجين مع من ال يفهمه

Û  مبــررات الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي إغــاق فرعهــا بمجمــع ســترة
ومخلصــي  المســتفيدين  مــن  مطــروق  فــرع  ألنــه  مقنعــة؛  غيــر  التجــاري 
المعامــات، ويخالــف توجــه “التأمينــات” رفــع مســتوى الخدمات وتســهيل 

وصول المستفيدين للفروع القريبة من مناطقهم إلتمام المعامات.
Û  اكتفــت الهيئــة بمبــرر إغــاق الفــرع بجملــة بــا لــون وال طعــم وال رائحة، إذ

قالــت إن اإلغــاق في إطار التقييم المســتمر لخدمــات الهيئة وقياس مدى 
ماءمة الطاقة التشغيلية للفروع مقابل احتياجات المستفيدين.

Û  وتأسيســا علــى مبــرر الهيئة أعاه، فكم يبلغ عدد األمتار المربعة بالمســاحة
المكتبية للزوار بفرع مجمع سيف المحرق، وإيجاره الشهري، وعدد مرتاديه 

خال أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير الماضية، مقارنة بفرع مجمع سترة؟
Û  تتراكــم االستفســارات بعهــدة الهيئــة، ولكنهــا مازالــت تصــم اآلذان عن الرد

علــى مؤاخــذات الصحافــة. كتبــت   استفســارات   للرئيــس التنفيــذي للهيئــة 
إيمــان المرباطــي ، بمقــال   نشــرته   صحيفة   الباد   بعــدد   يوم   اإلثنيــن   الموافق  
   14 ينايــر 2019، والمؤســف أنهــا  لــم   تجــب   عن   هذه   الشــواغل منــذ أكثر من 
شــهرين. وبمــا يخالــف توجيهــات القيادة الحكيمــة باالنفتاح مــع الصحافة؛ 

الستجاء الحقيقة والمعلومة األمينة.
Û :وأكرر استفساراتي منتظرا اإلجابة الشافية
Û   كم   عدد   القضايا   المرفوعة   من   الهيئة   أو   عليها   أمام   المحاكم   على   اختاف -

 أنواعها   ودرجاتها   خال   األعوام   الثاثة   األخيرة؟
Û كم   عدد   القضايا   التي   كسبتها   وخسرتها؟ -
Û   ،مــا   قيمــة   المبالــغ   التــي   عــادت   لخزينــة   الهيئة   من   أحــكام   قضائية   كســبتها -

 واألخرى   التي   تكّبدت   الهيئة   سدادها   لمن   كسب   حكًما   ضد   الهيئة؟
Û  كــم عــدد األمتــار المربعــة بالمســاحة المكتبيــة للــزوار بفــرع مجمــع ســيف -

المحــرق، وإيجــاره الشــهري، وعــدد مرتاديــه خال أشــهر نوفمبر وديســمبر 
ويناير الماضية، مقارنة بفرع مجمع سترة )المغلق(؟

تجربة البحرين في دعم المرأة جديرة بالتعميم
إشـــادة أميركيـــة بجهـــود “المجلـــس األعلـــى” ونمـــوذج المملكـــة المتقـــدم

عقــد كل مــن المجلــس األعلى للمــرأة ومعهد 
نقــاش”  “طاولــة  األوســط  الشــرق  دراســات 
فــي واشــنطن جــرى فيهــا اســتعراض التقدم 
الــذي تحــرزه البحريــن في مختلــف مجاالت 
دعــم المــرأة وتعزيــز حضورهــا فــي مختلــف 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  وفــي  المجــاالت، 
صنــاع  بحضــور  خصوصــا،  المســتدامة 
ودبلوماســية  سياســة  وشــخصيات  قــرار 
واقتصادية أميركيــة بارزة.وتحدثت األمين 
العــام للمجلــس األعلى للمــرأة هالة األنصاري 
بــدور  الملــك  إيمــان جالــة  عــن  اللقــاء  فــي 
إذ  التنميــة،  فــي  كشــريك  األساســي  المــرأة 
أمــر جالتــه بإنشــاء المجلــس األعلــى للمرأة 
العــام 2001 برئاســة قرينــة جالتــه صاحبــة 
الســمو الملكــي األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم 
آل خليفــة، كجهــة رســمية تعمــل مــع الجميع 

لضمــان إدماج احتياجــات المرأة في التنمية 
إمكانياتهــا  وتوظيــف  بمكانتهــا  والنهــوض 

وقدراتها.
وأكــدت حــرص البحرين الدائم علــى اإليفاء 
بالتزاماتهــا دولًيــا كدولة فاعلــة في منظومة 
تحقيــق  باتجــاه  والدفــع  الدولــي،  المجتمــع 
أهــداف التنميــة المســتدامة كخارطة طريق 

عالمية نحو السام واالزدهار.
وأشــارت إلــى حــرص المملكــة علــى تحقيــق 

مبــادئ العدالــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص 
للجميــع، وأوضحــت أن البحرين اســتطاعت 
أن تغلق الفجوة بين الجنســين في االلتحاق 
بالتعليــم، الفتة إلى أن 64 % من الخريجين 

الجامعيين من النساء.
وتحدثــت عــن مشــاركة المــرأة في األنشــطة 
االقتصاديــة، مــع تأكيدهــا أن حقــوق المــرأة 
البحرينية محمية دستوريا وقانونيا، إضافة 
إلــى منظومــة تشــريعية داعمــة للمــرأة تكفل 

مساواتها مع الرجل.
األعلــى  المجلــس  أن  األنصــاري  وأوضحــت 
تبنــى نظــام حوكمة شــامل لمتابعة تطبيقات 

تكافؤ الفرص على المستوى الوطني.
وأشــاد الحضــور بمــا يبذلــه المجلــس األعلى 
مــن جهــود من أجل نقــل الصــورة الحضارية 
خصوصــا  العالــم،  إلــى  البحرينيــة  للمــرأة 
بالنســبة لدوائــر صناعــة القــرار فــي الواليات 
لمــا  األميركــي؛  العــام  وللــرأي  المتحــدة، 
لذلــك مــن أهميــة فــي تســليط الضــوء علــى 
اإلنجازات الرائدة لمملكة البحرين في مجال 
دعــم المــرأة والمســاهمة الفاعلة فــي تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
المتقدمــة  البحرينيــة  التجربــة  أن  وأكــدوا 
التــي يقــوم عليه المجلــس األعلى في مجال 
دعــم المــرأة جديرة بالدراســة والتعميم على 
مســتوى العالم، خصوصا أنهــا تجربة محلية 

ذات أبعاد دولية.

جانب من طاولة النقاش

واشنطن - المجلس األعلى للمرأة

زينل تشارك في “دور األسرة في التسامح”
ــارات” ــ اإلمـ “أم  ــاءات  وعـــطـ ــات  ــام ــه وإس مــشــاريــع  يــنــاقــش  الــمــؤتــمــر 

تتوجــه رئيــس مجلــس النــواب فوزيــة زينــل اليــوم )األحــد( للمشــاركة متحدثــا رئيســا 
في الجلســة االفتتاحية لمؤتمر “دور األســرة في تعزيز التســامح”، والذي ســيقعد غدا 
)االثنيــن( المقبــل فــي أبــو ظبــي، برعاية كريمــة من لدن رئيســة االتحاد النســائي العام 
رئيســة المجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيســة األعلى لمؤسســة التنمية األسرية 

في دولة اإلمارات المتحدة الشقيقة صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

ومــن المؤمــل أن تتناول كلمــة زينل دور مملكة 
البحريــن فــي تعزيــز مفاهيــم وقيــم التســامح 
والتعايــش، والمبــادرات المباركــة لعاهــل البــاد 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
خليفــة، لترســيخ نهــج الترابــط والتقــارب بيــن 
الثوابــت  مــن  انطاقــا  والشــعوب  المجتمعــات 
اإلنســانية، وتوفيــر المعرفــة واإللهــام الازمين 

لتعزيز قيم السام والمحبة في كل العالم.

مشــاريع  علــى  الضــوء  المؤتمــر  وسيســلط 
وإســهامات وعطــاءات ســمو الشــيخة فاطمــة 
ســموها  باعتبــار  اإلمــارات”،  “أم  مبــارك  بنــت 
أنموذجــا فــي التســامح، وصاحبــة أدوار بــارزة 
ومؤثــرة علــى مختلــف الصعد محليــا وخليجيا 

وعربيا ودوليا.
وســتتضمن فعاليات المؤتمر 4 محاور أساسية 
تتعلق باستشراف مســتقبل المراكز المجتمعية 

فــي تعزيــز قيــم التســامح والتعايــش الســلمي 
للمجتمــع اإلماراتي، وســيناقش المحــور الثاني 
الحــوار  إطــار  فــي  والقوانيــن  التشــريعات 
المجتمعي حول سياسات وتشريعات وقوانين 

حوكمة التسامح لألسرة والمجتمع، أما المحور 
الثالــث فيتنــاول تعزيــز الوعــي بمنظومــة قيــم 
التســامح فــي مجــال األمومــة والطفولــة، فيما 
يناقــش المحــور الرابع “التســامح واإلعام” من 
خال طرح الرســائل اإليجابية حول التســامح 

والتنوع وقبول اآلخر لألسرة والمجتمع.
ومــن المقــرر أن يشــهد المؤتمر توقيــع عدد من 
مذكــرات التفاهــم والشــراكة مــع أكثــر مــن 10 
جهات مختلفة يتعلق نشاطها باألسرة والمرأة؛ 
بهــدف االســتفادة مــن جميــع الطاقــات لتقديــم 
برامــج فعالــة ومســتمرة تســاهم في تعــزز قيم 
التســامح وقبــول اآلخــر واحتــرام االختــاف، 
فــي حيــن سيســتضيف المؤتمــر أكثــر مــن 300 
شــخصية عربيــة وعالميــة من كبار المســؤولين 

والمفكرين والخبراء.

رئيس مجلس النواب

يوسف بوزبون

القضيبية - مجلس النواب

“التسامح” تشجب الهجوم اإلرهابي بنيوزيلندا
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كشــف وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايد الزياني أن عدد الســجالت التجاريــة االفتراضية بلغ 661 ســجال. وأضاف ردا على 
سؤال برلماني للشورية دالل الزايد، تنفرد بنشره “البالد” أن الوزارة بصدد إطالق مبادرة بشهر مارس الجاري بالتعاون مع )تمكين( 

لدعم السجالت االفتراضية تحت برنامج دعم المؤسسات.

وأوضــح الوزير أن هذه المبادرة تتيح ألصحاب 
الســجالت التجاريــة االفتراضيــة االســتفادة من 
تغطــي  دينــار  لخمســة آالف  مالــي يصــل  دعــم 
التجاريــة  للمتطلبــات   % 100 50 % وحتــى   
لثمانــي خدمــات. وأردف: الدعــم يشــمل الدعــم 
المعلومــات  وتقنيــة  واألجهــزة،  اآلالت  ــراء  ش
العالمــة  وبنــاء  والتســويق  التصــاالت،  ا و
التجارية، والمشــاركة فــي المعارض، والخدمات 
االستشــارية التجاريــة، وإدارة الجودة، وتدقيق 
الحســابات، والحوســبة الســحابية. وفيمــا يأتــي 

نص أسئلة الشورية الزايد ورد الوزير الزياني:

عدد السجالت

كم عدد السجالت التي صدرت وفق  «
القرار رقم 152 لسنة 2016 بشأن 

السماح بمزاولة أنشطة تجارية؟ وهل 
هناك نية إلدراج أنشطة إضافية؟

بلــغ عــدد الســجالت التــي صــدرت وفقــا للقــرار 
)ســجلي( حتى تاريخه عدد وقدره 661 ســجال 

تجاريا.
لقائمــة  تجاريــة  أنشــطة  إضافــة  موضــوع  و
األنشطة التجارية المسموح مزاولتها من خالل 
“سجلي” هو قيد الدراسة مع األخذ في االعتبار 

التــي  الســجالت  علــى  وتأثيــره  النشــاط  ــوع  ن
تصدر بشكل عادي، والتي تأخذ أشكاال قانونية 
علــى  ســلبي  بشــكل  تؤثــر  ال  حتــى  لفــة؛  ت خ م
األنشطة التجارية التي تزاولها هذه السجالت، 
والتي تصدر اســتنادا ألحكام المرســوم بقانون 
المرســوم  وأحــكام  التجــاري  الســجل  ــأن  ش ب

بقانون بشأن الشركات التجارية.

استمرار الحظر

من بعد انقضاء سنتين على تطبيق قرار  «
السماح بمزاولة أنشطة تجارية )سجالت 

افتراضية(، لماذا ال يتم تعديل القرار بحذف 
النص الوارد في القرار بعدم جواز أصحاب 

تلك السجالت من الحصول على تصاريح 
لجلب عمالة أجنبية، حيث إن هنام حاجة 

ماسة لذلك؟

هــذه  ألصحــاب  الســماح  بعــدم  يتعلــق  يمــا  ف
الســجالت بجلــب عمالــة أجنبيــة، فــإن هــذا األمر 
يتعلق بالفلســفة التي تم تدشــين مبادرة ســجلي 
عليهــا، حيــث إن النظــام موجــه لــرواد األعمــال 
مــال إلنشــاء مشــروع  لذيــن ال يمتلكــون رأس  ا
تجــاري باتخــاذ محــل تجــاري، ويعتمــدون علــى 
مشــروعهم  بنــاء  ألجــل  الشــخصي  جهودهــم  م

أرحــب،  لمجــال  االنطــالق  ثــم  ومــن  توســعته  و
والــذي يتمثــل بتحويــل “ســجلي” إلــى أي شــكل 
المؤسســات  أشــكال  مــن  يختارونــه  انونــي  ق
والشــركات المنصــوص عليهــا في قانون الســجل 
التجــاري وقانون الشــركات التجاريــة، وبعد ذلك 
ســيتاح لهم جلب عمالة أجنبية بمقدار حاجتهم. 
مع العلم بأن نظام سجلي يعطي الصفة القانونية 
لمالكــه، والــذي يســتطيع مــن خاللــه التعاقــد مــع 
الغيــر، وتوظيف عمالــة بحرينية تعينه على أداء 

النشاط.

تذليل العقبات

ما أوجه التنسيق مع الجهات الحكومية  «
والرسمية واألخرى لدراسة وحل 

اإلشكاالت التي يواجهها أصحاب 
السجالت؟

التنسيق قائم منذ إصدار القرار رقم 152 لسنة 
2016 وهــو مســتمر مــن خــالل الترخيــص لكل 
األنشطة التي تتطلب موافقة الجهات األخرى.

ووزارة الصناعة والتجارة والســياحة مســتمرة 
فــي تذليــل كافــة العقبــات أمــام أصحــاب هــذه 

السجالت.

صنع بالبحرين

ما الخطط لتشجيع المنتج والنشاط  «
الوطني؟

والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة  شــنت  د
مؤخرا بالتعاون مع )تمكين( مشــروع “صادرات 
تنميــة  مجلــس  مبــادرات  إحــدى  لبحريــن”  ا
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تعزيز 
تنافسية الخدمات والمنتجات الوطنية وربطها 

باألسواق العالمية.
المؤسســات  البحريــن”  “صــادرات  تســتهدف  و
مــن خــالل  التصديــر  فــي  والراغبــة  لمصــدرة  ا
طــرح برامــج داعمــة للتصدير كبرنامــج تمويل 
الصــادرات وتأميــن ائتمــان الصــادرات وورش 

العمل والبرامج التدريبية.
تطويــر خدمــات  علــى  العمــل حاليــا  ري  ـ ويجـ

وبرامــج أخــرى ســيتم إطالقهــا علــى مراحــل. 
فــي  “صنــع  إطــالق عالمــة  بصــدد  رة  وزا ـ ـ ل وا
البحريــن” التــي ســتميز المنتجــات والخدمــات 

الوطنية ضمن خطة ترويجية مصاحبة.

5 آالف

ما البرامج وأوجه الدعم الذي ستقدمه  «
الوزارة بالتنسيق مع الجهات الرسمية 

لدعم أصحاب السجالت لدخول سوق 
العمل من خالل السجالت االفتراضية 

وتحولهم ألصحاب سجالت دائمة بما يعزز 
من زيادة رواد ورائدات األعمال البحرينيين 

والبحرينيات؟

 152 رقــم  قــرار  إصــدار  فــور  الــوزارة  ســعت   
لســنة 2016 بتوفيــر البيئــة المالئمــة ألصحــاب 
السجالت التجارية االفتراضية للنمو والتطور.

وقامــت الــوزارة مــن خــالل مبــادرات مجلــس 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  نميــة  ت
وبالتعــاون مــع )تمكيــن( بإطــالق مبــادرة لدعــم 
خــالل  مــن  االفتراضيــة  التجاريــة  لســجالت  ا
دعــم قطــاع األعمــال المنــدرج تحــت برنامــج 
دعــم المؤسســات الــذي تقدمه )تمكيــن(، والذي 

سيطرح بشهر مارس 2019.
تتيــح المبــادرة ألصحــاب الســجالت التجاريــة 
االفتراضيــة االســتفادة مــن دعــم مالــي يصــل 
لخمســة آالف دينــار تغطــي 50 % وحتــى 100 

% للمتطلبات التجارية لثماني خدمات.
ويشــمل الدعم شــراء اآلالت واألجهزة، وتقنية 
وبنــاء  والتســويق  واالتصــاالت،  لمعلومــات  ا
العالمــة التجاريــة، والمشــاركة فــي المعــارض، 
وإدارة  التجاريــة،  االستشــارية  الخدمــات  و
والحوســبة  الحســابات،  وتدقيــق  لجــودة،  ا

السحابية.
االفتراضيــة  الســجالت  ألصحــاب  يمكــن  مــا  ك
االســتفادة مــن برامــج التدريــب المقدمــة مــن 
جانــب )تمكين(؛ لتطويــر مهاراتهم والعمل على 
معاييــر  أعلــى  ويحققــوا  كفاءاتهــم،  حســين  ت

االنتاجية.
سياســة  إطــالق  علــى  العمــل  حاليــا  يتــم  و
التــي بدورهــا  األعمــال  لحاضنــات ومســرعات 
ستتضمن بندا يتيح ألصحاب السجل التجاري 
االفتراضي التســجيل في حاضنات ومسرعات 
األعمال من خالل التحول الى تســجيل تجاري 
تقليدي حتى إذا تجاوز عمر الســجل 12 شــهرا؛ 

األمر الذي يمنحهم األفضلية دون غيرهم.

661 سجال افتراضيا و “تمكين” ستدعمهم بـ 5 آالف دينار
الـــزايـــد ســــــؤال  ــلـــى  عـ ــارة  ــ ــج ــ ــت ــ ال وزيــــــر  ــة  ــ ــاب ــ إج بــنــشــر  ــرد  ــفـ ــنـ تـ  ”^ “

        إنفوجرافیک: 
محمد الستراوي

        إعداد: 
راشد الغائب

السجالت
 التجاریۀ االفتراضیۀ

 یمکن للبحرینی 
العمل من منزله

أغلب المسجلین بأنشطۀ التصویر
 الفوتوغرافی والتصمیم الجرافیکی 

وتصمیم مواقع االنترنت واالستشارات
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 السجل

قرابۀ

 %43
من السجالت

 لنساء

39
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“صنع في 

البحرين” قريًبا

مبادرة دعم 
“تمكين” الشهر 

الجاري

مركز ثقافي بأرض نصب مدينة حمد
ــا ومكتبـــة وصالـــة للفنـــون زينـــل لــــ “^”: المشـــروع يضـــم متحفـ

قــال نائــب رئيــس مجلــس بلدي الشــمالية ياســين زينل لـــ “البالد” إنه وقــع اقتراحا لبناء مركــز ثقافي بمدينة حمد ويقــع مقره بموقع 
نصب بوابة مدينة حمد. وأضاف: المشروع سيخدم شريحة واسعة من المواطنين فيما لو أبصر النور.

تقــع  المشــروع  أرض  أن  إلــى  ولفــت 
بالدائــرة الثامنــة بالمحافظــة الشــمالية، 
عــدة،  صــاالت  مــن  المشــروع  ويتألــف 
اآلثــار  علــى  للحفــاظ  متحفيــة  األولــى 
حجــر  وأبرزهــا  حمــد،  بمدينــة  الباقيــة 

 ،1982 بالعــام  وضــع  الــذي  األســاس 
والقــراءة،  للمطالعــة  مكتبــة  والثانيــة 
الفنيــة  األعمــال  لعــرض  والثالثــة 
اللوحــات،  أو  المســرحية  كالعــروض 
لطلبــة  الحديثــة  للتقنيــات  والرابعــة 

المنطقة ويتوفر فيها أجهزة حديثة.
بــه  يحيــط  المشــروع  موقــع  أن  وأكــد 
حمــد،  مدينــة  شــباب  ومركــز  مــدارس 
بمدينــة  الثقافــي  المركــز  مشــروع  وأن 
حمــد ســيخدم جميــع الطلبــة بالمنطقة، 
وسينصب اهتمامه على االرتقاء بثقافة 
التعليميــة  قدراتهــم  وتعزيــز  الطلبــة 
والتوعوية، وتشجيع المواهب المتميزة 

بالفنون الجميلة.

سيرة المشروع

موقــع  تطويــر  أن موضــوع  إلــى  يشــار 
نصب مدينة حمد شهد شدا وجذبا بين 
المجلس البلدي الســابق وهيئة البحرين 

للثقافة واآلثار.
واقترحــت هيئــة الثقافــة إنشــاء مركــز 
علــى  ردا  وذلــك  حمــد  لمدينــة  ثقافــي 
شــهر  فــي  البلــدي  للمجلــس  اقتــراح 
خــاص  متحــف  بإنشــاء   2016 ســبتمبر 

لمراحل إنشاء مدينة حمد.
طــه  الســابق  البلــدي  االقتــراح  وقــّدم 
الجنيد. ووافــق عليه المجلس باجتماع 

سابق.
ويتلخــص المشــروع في إنشــاء متحف 
يــروي قصة مدينــة حمد ويعرض صورا 
التــذكاري  النصــب  بموقــع  الفتتاحهــا 

لالفتتاح )حجر األساس(.
مركــز  إنشــاء  باقتــراح  الهيئــة  ورّدت 
صالــة  يتضمــن  حمــد  لمدينــة  ثقافــي 
عــروض دائمــة تعكــس تاريــخ المدينــة 
تــؤرخ  ووثائــق  وأشــرطة  صــور  عبــر 
التــي مــر بهــا تاريــخ  لمختلــف الحقــب 

المدينة الحديث.
خاصــة  قاعــة  إلضافــة  الهيئــة  ودعــت 
تعليمية تعنى بتنشــئة الشباب بالتاريخ 
القديم والمعاصر، إضافة لتوفير قاعات 
والمحاضــرات  واالســتراحة  للخدمــات 

والمطالعة.
موقع حجر األساس عند تدشين مدينة حمد بالعام 1982

راشد الغائب

راشد الغائب

تقدمت نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني في مجلس 
الشــورى نانســي خضــوري باقتــراح بقانــون بإضافــة مــادة جديــدة إلــى قانــون 
العقوبات الصادر بقانون رقم )15( لسنة 1976، وفًقا لنص المادة 92 من الدستور 
واألحكام المنظمة ذات العالقة بالالئحة الداخلية للمجلس والذي تقضي بتجريم 
كل وســيط تدخل بالواســطة لدى الراشــي والمرتشــي لعرض رشــوة أو لطلبها أو 
لقبولها أو ألخذها أو الوعد بها، وبذلك يعاقب الراشي والوسط بالعقوبة المقررة 

قانوًنا للمرتشي.

وبينــت أن االقتــراح بقانــون يأتــي مــن 
أجل تجريم فعل الوســاطة بين الراشــي 
والمرتشــي لعــرض الرشــوة أو طلبهــا أو 
ألخذهــا ومهمــة الوســيط هــي التدخــل 
بيــن الراشــي والمرتشــي باســم هــذا أو 
ذاك لينقــل لآلخــر رغبته وشــروطه رفعا 
للحــرج أو خوًفا مــن الضبط أو غير ذلك 

من األسباب.
التشــريعية  وأضافــت: هــدف السياســة 
مكافحــة الجرائــم ومنها جرائم الرشــوة 
بكل أشــكالها وقطع الطريق على كل من 
تسول له نفسه في التوسط بين الراشي 
لــذا كان البــد مــن التدخــل  والمرتشــي، 
التشــريعي لســد هــذا الفــراغ؛ مــن أجــل 
مكافحــة الفســاد بــكل أشــكاله وصــوره 
التــي  الدوليــة  االتفاقــات  مــع  واتفاقــا 

وقعت عليها البحرين لمكافحة الفساد.
المــادة  مــن  )أ(  الفقــرة  أن  وأوضحــت 
)20( مــن دســتور مملكــة البحريــن تنص 
علــى أنــه “ال جريمــة وال عقوبــة إال بنــاء 
علــى قانــون، وال عقاب إال علــى األفعال 
ينــص  الــذي  بالقانــون  للعمــل  الالحقــة 
عليهــا”، فيما تنص الفقرة )ب( من المادة 
“العقوبــة  أنــه  علــى  الدســتور  مــن   )20(

شخصية”.
ولفتــت إلــى أن الرشــوة تعنــي أن يتاجر 
الوظيفــة،  بأعمــال  العــام  الموظــف 
المختــص بها؛ من أجــل تحقيق مصلحة 
خاصة تتمثل في الكســب غير المشروع 
المصلحــة  الوظيفــة، علــى حســاب  مــن 
العامــة، وهــي عالقــة أخذ وعطاء تنشــأ 
وبيــن  العــام،  الموظــف  بيــن  باتفــاق 
صاحب المصلحة على حصول الموظف 
علــى رشــوة، أو حتــى علــى مجــّرد وعــد 
بالحصــول عليهــا، لقــاء قيامــه بعمل من 

أعمــال وظيفتــه يختــص بــه أو امتناعــه 
عن القيام بهذا العمل.

الرشــوة  جريمــة  أن  إلــى  أشــارت  كمــا 
همــا  أساســين؛  طرفيــن  مــن  تتكــون 
الــذي  العــام  الموظــف  وهــو  المرتشــي، 
يقبــل  أو  الراشــي،  مــن  العطيــة  يأخــذ 
أو  عليــه،  ُعرضــت  إذا  عليهــا  الحصــول 
يطلبهــا مــن الراشــي، فــي مقابــل قيامــه 
بعمــل مــن أعمــال وظيفتــه أو امتناعــه 
عــن القيــام بعمــل مــن أعمــال وظيفتــه. 
والراشــي هــو صاحــب المصلحــة الــذي 
يقــدم العطية للموظف العام، أو يعرضها 
عليــه، أو يوافق على طلب الموظف لها، 
فــي مقابــل قيام هــذا الموظف بعمل من 
أعمــال وظيفتــه أو االمتنــاع عــن القيــام 

بعمل من أعمال وظيفته.
ولفتــت خضوري إلى أنــه من الممكن أن 
يشــترك طرف ثالث في جريمة الرشــوة 
األساســيين،  طرفيهــا  بيــن  ليتوســط 
ُيعتبــر  وهــو  “الوســيط”،  عليــه  وُيطلــق 

شريًكا في الجريمة.

اقتراح قانون لمعاقبة “الوسيط” 
أسوة بـ “الراشي والمرتشي”

ياسين زينل

نصب مدينة حمد بعد الترميم

مروة خميس

نانسي خضوري
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“^” تنشر تفاصيل اعتمادات مشاريع الوزارات )4(

إعداد: سيدعلي المحافظة

2.4 مليون دينار لقناة البحرين الفضائية40 ألف دينار لتطوير مركز رعاية األحداث
وزارة العمل والتنمية االجتماعية

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

20,000 دينار35,000 ديناربناء طابق إضافي بمركز جدحفص االجتماعي

200,000 دينار60,000 دينارإنشاء وتطوير المراكز االجتماعية

8,000 دينار-نادي األطفال والناشئة ومركز تدريب الحضانة المنزلية

20,000 دينار20,000 دينارتطوير أنظمة الحاسب اآللي

-10,000 دينارمشاريع الوزارة المتفرقة

15,000 دينار35,000 دينارمركز ألبا االجتماعي

20,000 دينار20,000 دينارصيانة وتطوير مركز رعاية األحداث

17,000 دينار20,000 دينارتطوير البنية التحتية لقطاع التدريب

300,000 دينار200,000 دينارالمجموع

وزارة شؤون اإلعالم

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

150,000 دينار150,000 دينارصيانة المباني الحكومية

30,000 دينار20,000 دينارإنشاء مبنى لقسم العمليات واإلنتاج

1,200,000 دينار1,200,000 دينارقناة البحرين الفضائية

-12,000 دينار إنشاء مبنى اإلرسال

20,000 دينار 16,000 دينار صيانة وأعمال إنشائية لمحطة التلفزيون

15,000 دينار30,000 دينارتطوير قطاع األخبار

900,000 دينار900,000 دينارمعدات البث اإلذاعي

-19,000 دينارمشاريع التلفزيون

40,000 دينار30,000 دينارشراء قطع غيار 

60,000 دينار50,000 دينارأعمال رئيسية وصيانة

70,000 دينار 60,000 دينارتطوير واستبدال األجهزة التقنية

300,000 دينار 273,000 دينارالتطوير الشامل ألجهزة قطاع اإلعالم اإلذاعي

10,000 دينار70,000 دينارالحاالت الطارئة بمجمع وزارة شؤون اإلعالم

51,000 دينار 70,000 دينار تطوير القناة الرياضية

154,000 دينار100,000 دينارإنشاء مبنى لعدد 6 استوديوهات إذاعية

3,000,000 دينار3,000,000 دينارالمجموع

129 ألف دينار للتعقب اإللكتروني
الجهات التابعة لوزارة العدل

 )شؤون العدل(

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

-2,000 دينار إعادة وتهيئة واستغالل المساحات غير المستعملة

21,000 دينار 35,000 دينار تطوير معهد الدراسات القضائية والقانونية

50,000 دينار70,000 دينار نظام إدارة الدعوى

89,000 دينار40,000 دينارمسح ملفات القضايا والتعقب االلكتروني

90,000 دينار 53,000 دينارتطوير نظام اإلحصاء ونظم المعلومات

250,000 دينار200,000 دينارالمجموع

 )الشؤون اإلسالمية(

300,000 دينار 200,000 دينارالمرافق الدينية 

411 ألف دينار إلنشاء استاد بالصخير
وزارة شؤون الشباب والرياضة

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

400,000 دينار400,000 دينارصيانة المباني الحكومية / المؤسسة

300,000 دينار 100,000 دينار مدينة الشيخ عيسى الرياضية

210,000 دينار 201,000 دينار إنشاء استاد رياضي جديد بالصخير

1,000,000 دينار 800,000 دينار المرافق الرياضية

400,000 دينار149,000 دينارإنشاء 5 مراكز شبابية

100,000 دينار 80,000 دينار مركز الزالق الشبابي

90,000 دينار 70,000 دينار تطوير وتوسعة مركز سلمان الثقافي

2,500,000 دينار1,800,000 دينار المجموع

1.9 مليون دينار لنظام الهبوط اآللي بالمطار
وزارة المواصالت واالتصاالت

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

500,000 دينار500,000 دينارأعمال الصيانة الرأسمالية

64,000 دينار64,000 دينارإنشاء مبنى جديد لوزارة المواصالت – استشارات

300,000 دينار300,000 دينارتطوير بريد المنامة

110,000 دينار110,000 دينارهدم وإعادة بناء محطات حافالت النقل الجماعي

50,000 دينار50,000 دينارتنظيم قطاع النقل البري في مملكة البحرين

50,000 دينار14,000 دينارتحسين الربط بين مملكة البحرين والدول المجاورة

950,000 دينار950,000 دينارمبنى مركز المراقبة الجوية – الخدمات االستشارية

600,000 دينار600,000 دينارتطوير خدمات مراقبة الحركة الجوية

576,000 دينار1,326,000 دينارتطوير نظام الهبوط اآللي بمطار البحرين

3,200,000 دينار2,700,000 دينارالمجموع

750 ألف دينار للمخطط االستراتيجي
التخطيط والتطوير العمراني

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

300,000 دينار350,000 دينارالمخطط الهيكلي االستراتيجي 

500,000 دينار350,000 دينارالدعم الفني 

800,000 دينار700,000 دينارالمجموع



ترأس وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، بمكتبه، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة 
تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف، الذي تم إطالقه بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول 

لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وتــم خــال االجتمــاع بحــث ســير العمــل فــي 
البرنامــج الوطنــي للتوظيف، والخطــوات التي 
تــم تنفيذهــا والنتائج التــي تحققت حتى اآلن، 
إذ اســتمع الوزيــر فــي هــذا الســياق إلــى تقارير 
التســويق  مجــال  فــي  المختلفــة  العمــل  فــرق 

والتوظيف والتدريب والتوعية واإلعام.
فــي  العمــل  فــرق  بجهــود  حميــدان  وأشــاد 
أهميــة  مؤكــًدا  للتوظيــف،  الوطنــي  البرنامــج 
تكثيــف الجهود الســتقطاب مزيد من الشــواغر 
الوظيفيــة فــي مختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة 
بســوق العمل إلدمــاج المواطنيــن الباحثين عن 
عمــل، الفًتا إلــى أن ما تم تحقيقه لحد اآلن من 
مبــادرات عمليــة يعطــي مؤشــًرا إيجابًيــا علــى 
نجاح هذا البرنامج وتحديًدا في تسريع وتيرة 
الوطنيــة،  البشــرية  المــوارد  وتوظيــف  تأهيــل 
مشــيًدا فــي الوقــت ذاتــه بتجــاوب مؤسســات 

وشــركات القطــاع الخــاص مــع البرنامــج الــذي 
يحظــى برعايــة واهتمام ســمو رئيس الــوزراء، 

وسمو ولي العهد.
الوظائــف  اســتقطاب  ضــرورة  الوزيــر  وأكــد 
الحديثــة خصوصــا فــي قطاع نظــم تكنولوجيا 
المعلومــات واإلدارة وغيرها من الوظائف التي 
تلبــي رغبــات واحتياجــات الباحثيــن عــن عمل 
داعًيــا  والمؤهــات،  المســتويات  مختلــف  مــن 
إلــى تنويــع المبــادرات التــي تنفذ فــي إطار هذا 
البرنامــج؛ مــن أجل إدخــال مختلــف القطاعات 
اإلنتاجيــة فيــه، واالســتفادة مــن المزايــا التــي 
يوفرهــا البرنامج ألصحاب العمل، ومنها توفير 
وتزويــد  األجــور،  ودعــم  المجانــي،  التدريــب 
البحرينيــة  بالكــوادر  والشــركات  المؤسســات 
المؤهلة لشــغل مختلف الوظائف المتوفرة لدى 

منشآت القطاع الخاص.

2339 وحدة قيد التنفيذ في “شرق الحد”
ـــتيعابية ـــة االس ـــن الطاق ـــاوزت 50 % م ـــائية تج ـــال اإلنش ـــر: اإلعم الحم

أكــد وزيــر اإلســكان باســم الحمــر أن الطفــرة اإلســكانية التــي تشــهدها مــدن البحريــن 
الجديدة، ســواء من حيث اإلعمال اإلنشــائية أو إجراءات توزيع وتســكين المواطنين 
بها، تعد بمثابة حصاد لألمر السامي لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة، مؤكــًدا أن الــوزارة قطعت أكثر من منتصــف الطريق نحو تنفيذ أمر جاللته، 

وأنها عازمة على المضي قدًما نحو إتمام كافة مراحل الخطط الرامية إلى تنفيذه.

الملكيــة  الرعايــة  أن  إلــى  الحمــر  وأشــار 
للملــف اإلســكاني وتوجيهــات الحكومــة 
مهــدت الطريــق لتمكين أكثــر من 25 ألف 
أســرة من الســكن في وحداتهم السكنية، 
ســواء فــي مشــاريع المجمعات الســكنية، 
أو مــدن البحريــن الجديــدة التــي لطالمــا 
كان يتطلــع المواطنين إلى اكتمال العمل 
فيهــا والســكن بها.جــاء ذلــك لــدى قيــام 
وزير اإلسكان صباح أمس بزيارة تفقدية 
إلى مشروع مدينة شرق الحد اإلسكانية 

بمعيــة النائــب يوســف الــذوادي، ووكيــل 
آل  أحمــد  بــن  عبــد هللا  الشــيخ  الــوزارة 
خليفة، وعضو المجلس البلدي بمحافظة 
والوكيــل  الكعبــي،  عبدالعزيــز  المحــرق 
ســامي  اإلســكان  لمشــاريع  المســاعد 
بوهــزاع؛ لاطــاع علــى ســير العمــل فــي 
مختلف مراحل وأحياء المشروع، والتي 
تشهد تنفيذ 2339 وحدة سكنية، إضافة 

إلى األعمال الخاصة بالبنية التحتية.
وقــال إنــه وفًقــا للمخطط العام لمشــروع 

مدينة شرق الحد، فإن اإلعمال اإلنشائية 
تجــاوزت 50 % من الطاقة االســتيعابية 
من المشاريع المقرر تنفيذها في المدينة، 
موضًحــا أن الوزارة انتهت بالفعل وتقوم 

حالًيــا بتســليم 487 وحــدة ســكنية، فيما 
أوشكت نســب اإلنجاز على االكتمال في 
المرحلتيــن الثانية والثالثة وقوامها 398 

و740 وحدة سكنية على التوالي.

وزير اإلسكان ووكيل الوزارة في زيارة تفقدية للمشروع

المنامة - بنا

90 % من العرب محرومون من مشاهدة كرة القدم
ــها ــع تسييسـ ــة ومنـ ــكار الرياضـ ــف احتـ ــة لوقـ ــركات دوليـ ــي: تحـ الرميحـ

أكد وزير شؤون اإلعالم علي الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن 
االحتكار المخل الذي تفرضه قنوات محددة ألغراض سياسية ينتهك حق الجمهور.

وأشــار خــال رعايتــه أعمــال منتــدى الســلطة 
بجامعــة  اإلعــام  نــادي  أقامــه  الــذي  الرابعــة، 
الصحفييــن  جمعيــة  مــع  بالتعــاون  البحريــن 
البحرينية، إلى أن 90 % من المواطنين العرب 
محرومــون مــن مشــاهدة مباريــات كــرة القــدم 
علــى القنــوات الرياضيــة، وهناك تحــركات على 
المســتوى اإلقليمي والدولــي لوقف انتهاك حق 

الجمهور في متابعة مباريات فريقه الوطني.
اإلعــام  قطــاع  فــي  التحديــات  أن  وأكــد 
واالتصال مشــتركة بين الــدول العربية، ويجب 
مواجهتهــا بصــورة جماعيــة عبــر تعزيــز الوعي 
لــدى فئــة الشــباب فــي المجتمــع، وتبنــي آليات 

األهــداف  لتحقيــق  إقليميــة ودوليــة مشــتركة 
اإلعــام  بقطــاع  االرتقــاء  فــي  المنشــودة 
واالتصال في المنطقة. وشــدد على أن وســائل 
التواصل االجتماعي مهما اتســع انتشارها وبلغ 
تأثيرهــا، تبقــى جزًءا من عالــم افتراضي يجب 
مــا  ليــس كل  التعامــل معــه بحــذر، مؤكــًدا أن 
يتــم تناقلــه في تلك الوســائل يعكــس ما يجري 
علــى أرض الواقــع، مــا يحّمــل مســتخدمي تلك 
الوســائل مســؤولية التحقــق من صحــة األخبار 
والمعلومــات وعــدم االنجرار إلى ما يســود هذا 

العالم االفتراضي من فوضى ممنهجة.
مــن  الطلبــة  أســئلة  علــى  إجابتــه  وخــال 

المشــاركين فــي المنتــدى، أشــار وزيــر شــؤون 
اإلعــام إلى أن فــرص العمل في مجال اإلعام 
موجــودة وفــي ازدياد مســتمر، مشــدًدا على أن 
التواصل مع الشــباب عامل مهــم لتطوير العمل 

في مختلف قطاعات العمل اإلعامي.
وأضــاف الرميحــي أن مــا مــن وزارة أو هيئة أو 
مؤسســة مهما صغر حجمها إال وكان فيها قســم 

لإلعــام والعاقات العامة، ما يعني اعتماد تلك 
الجهــات علــى خريجي هذا التخصــص، مضيًفا 
أن مجــال اإلعــام فــي أي دولــة علــى مســتوى 
العالــم يحتــاج إلــى اإلعامــي الشــامل المتمكن 
مــن جميع المهــارات، ما يتطلــب إلماًما وحرًصا 
الطلبــة علــى تطويــر قدراتهــم واكتســاب  مــن 

المهارات اإلعامية بصورة مستمرة.

وزير شؤون اإلعالم يتحدث بمنتدى السلطة الرابعة في جامعة البحرين

المنامة - بنا

بحث وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
رئيــس مجلــس إدارة طيــران الخليــج زايــد الزيانــي، إدمــاج المواطنيــن الفنيين مــن خريجي 
هندســة الطيران، وغيرها من التخصصات ذات العاقة بمختلف الشــركات العاملة في قطاع 
الطيــران المدنــي. ويأتــي اللقــاء فــي إطــار تنفيــذ سياســة الحكومــة نحــو إدمــاج البحرينيين 
في مختلف شــركات ومؤسســات القطاع الخاص. وتناول الزياني خال اللقاء خطط شــركة 
طيــران الخليــج فــي إدمــاج العمالــة الوطنية فــي مختلف إدارات وأقســام الشــركة، خصوصا 
في القطاعات القيادية، الفًتا في هذا الســياق إلى أن نســبة البحرنة في العديد من الوظائف 
مرتفعــة تصــل فــي بعضهــا إلى 99 %، كما هو الحال في وظيفــة طيار أول؛ انطاًقا من إيمان 
الشركة بالكفاءات الوطنية، مؤكًدا اهتمام الشركة بتطوير القوى العاملة البحرينية واالرتقاء 
بأدائهــا الوظيفــي؛ باعتبارهــا االســتثمار األمثــل لتعزيــز كفــاءة التشــغيل وزيــادة اإلنتاجيــة، 
متطلًعا إلى تعزيز تعاون مشترك مع وزارة العمل لتوفير الكوادر البحرينية المؤهلة في قطاع 
الطيران والقطاعات المساندة، منوًها بجهود حميدان في إطاق المبادرات المحفزة لتوظيف 

المواطنين في مختلف القطاعات اإلنتاجية بالمنشآت.

إدماج العمالة الوطنية في قطاع الطيران

07 local@albiladpress.com
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 المنامة - بنا

الصالــح  فائقــة  الصحــة  وزيــرة  كــدت  أ
فــي  البحرنــة  نســب  رفــع  فــي  لمضــي  ا
قطــاع التمريــض، معربــة عــن أملهــا فــي 
بحلــول   %  80 إلــى  النســبة  تصــل  ن  أ
الوقــت  فــي  الفتــة  المقبليــن،  لعاميــن  ا
ذاتــه إلــى االســتمرار فــي البرامــج التــي 
تعنــى بتعزيز كفاءة الممــرض البحريني 
وإدراجــه في البرامــج التخصصية التي 
إحــال  بذلــك  ليتــم  القطــاع  حتاجهــا  ي
واقتدار.وأوضحــت  بكفــاءة  لبحرينــي  ا
علــى  )بنــا(  البحريــن  أنبــاء  لوكالــة  لصالــح  ا
هامــش اللقــاء التعريفــي الذي نظمتــه وزارة 
الصحــة للممرضين الجــدد “أن الوزارة قامت 

بتوظيــف عــدد كبيــر من الممرضيــن في عام 
2018”، مشــيرة إلــى أنه بنــاء على توجيهات 
صاحــب الســمو الملكي رئيس الــوزراء بدأت 
الــوزارة ببرنامج التوظيف للبحرينيين وكان 
هنــاك عــدد مــن الشــواغر لتوظيــف مايقارب 

150 ممرضا وممرضة.
الفعاليــة هــي تســليط  “الهــدف مــن  وقالــت 
الضــوء علــى أبــرز الموضوعــات التــي تهــم 
هدفنــا  التمريــض،  قطــاع  فــي  لعاملــون  ا
االرتقــاء بالقطــاع وبــأداء المراكــز الصحيــة، 
والبــد مــن هــذا المنطلق الحرص علــى تهيئة 
الممرضيــن باألمــور التــي ســيمرون بهــا فــي 

مسيرتهم المهنية”.

بحرنة “مالئكة الرحمة” 80 % في عامين

Û  كمــا التصقــت بهم إبداعاتهــم التهمهم األلم. عرفــوا بنظرياتهم التي تخفي
خلفهــا األوجــاع، فأفاطــون “ونظريــة الُمُثــل”، وديكارت “والعقــل”، وجون 
لــوك “واألفــكار”، وجــون ســيتورات ميــل “والحريــة”، وفوكــو و))الســلطة (( 
كمــا عرفــوا بهــا عرفــوا بالحــزن والتعاســة واالكتئــاب أيضا. يقــول الكاتب 
المعــروف صاحــب رواية العجوز والبحر، كل مــا عليك فعله هو أن تجلس 

إلى اآللة الكاتبة، وتبدأ في النزيف. آرنست همنجواي.
Û  ،ســؤال يتقــد علــى نار العقــل: لماذا العظمــاء دائما مكتئبون، وغير ســعداء

وإن امتلكوا المجد؟ جان جنيه الكاتب الفرنســي مات ناقما على المجتمع 
الفرنســي حزينــا ومكتئبــا. ســارتر صاحــب النظريــة الوجودية مــات كارها 

للزواج وحزينا.
Û  الكاتب الفرنســي مارســيل بروســت صاحب المجلدات الســبع ))البحث عن

الزمن المفقود(( الذي كان يعاني الربو، مات منعزال متأثرا لوفاة أمه. نيوتن 
الذي صاغ قوانين الحركة وقانون الجذب العام كان يلقي محاضراته في 
قاعــة خاويــة وحيــدا، وعندمــا وصــل ســن الخمســين كان يعانــي بارانويــا 
واكتئابــا. األســكندر المقدوني مات مصابــا باختال عقلي في نهاية حياته 
بســبب الحــب، وفيكتــور هوجو صاحب رواية البؤســاء، وأحــدب نوتردام 

مات والحزن يفتك روحه.
Û  الشاعر الفرنسي آرثر رامبو صاحب القصائد الفرنسية العظيمة كان يعيش

االضطــراب النفســي حزينا. مشــيل فوكــو ودريدا واندريه جيــد لم يعرفوا 
لــون الســعادة. بيتهوفــن مــات منكســر القلــب؛ ألن مــن أحبهــن من النســاء 
رفضــن الــزواج منــه ألنــه ليس من طبقــة النباء في النمســا، وهــو الغريب 
القــادم مــن ألمانيــا، فقــد كان يعاني إضرابات نفســية حــادة قادته لتعاطي 

الخمر والمخدرات.
Û  آينشتاين الذي طور النظرية النسبية حزين يعاني التوحد، تشايكوفيسكي

الــذي ينظــر إليــه الكبار ورؤوســهم مطأطأة أمام عبقريته الموســيقية، هذا 
الموســيقار الروســي الــذي مــأت موســيقاه العالــم جمــاال لــم يكن مســتقرا 
عاطفيا، وقد كرمه القيصر، ومنحه معاشا مدى الحياة إال أنه مات منتحرا.

Û  ديستوفيســكي الروائــي الروســي صاحــب أجمــل الروايــات ذات العمــق
الســيكولوجي للنفــس البشــرية مــن قبيل روايــة الجريمة والعقــاب ورائعة 
))األبله(( كان مكســور القلب مات بســبب الصرع، وهو القائل:  لم أَر نظرات 
الُحــب الحقيقيــة إال علــى عتبــات المقابــر، والمستشــفيات، نحــن ُأنــاٌس ال 
نتذكر من نحبهم إال في النهاية. وقال في رواية اإلنسان الصرصار )أجلُس 

ُط شعَر الخيبة وُأغنِّي لها((. اآلن وحيدا، ُأمشِّ
Û  تيلســتوي صاحب رائعة الحرب والســام كره الطبقة األرســتقراطية، وهو

كان منهــا، وانعــزل فــي كــوخ حزينــا. الســؤال: لمــاذا يصاب عظمــاء المجد 
والفلســفة واألدب والفــن اإلنســاني والكبــار بأمــراض مثــل مــرض الهــوس 
االكتئابــي )ُيســمى أيًضــا باالضطــراب ثنائي القطــب( أو االكتئاب الشــديد، 
فمــا الــذي ينقصهــم، خصوصــا أن بعضهــم إضافة إلــى مجــد المعرفة وفرة 
المــال والغنــى؟ من يصدق أن وينســتون تشرشــل -رئيــس وزراء بريطانيا 
األســبق- كان مصابــا باالكتئــاب الــذي تســلق علــى كل حياتــه حتى وصف 
االكتئاب بـ ))الكلب األسود(( الذي كان ينهش سعادته. إنه لمحزن أن تعرف 
أن أكثر من صنعوا التاريخ كان منهم الذهانيون والفصاميون والعصابيون 

والوسواسيون، يرون الحياة جحيما وقطعا سوداء.
Û  ســأتطرق لأســباب في معالجة سيكولوجية الحقا وأنا أنبش في سيرتهم

بحثــا عــن الســر والصندوق األســود، وإن كنــت على يقيــن، أن ال المال، وال 
المجد، وال المنصب، وال الشــهرة يجلبون الســعادة، فهي عوامل مســاعدة، 
وليست األساس، فلوعرفنا نهاية الواقع النفسي لنابليون بونابرت والملك 
فيليب ملك فرنسا، ورتشارت قلب األسد ملك بريطانيا الذي قاد الحروب 
الصليبية لعرفنا كي تعيش سعيدا تحتاج عاملين: الرافد اإلنساني، والرافد 
اإليمانــي مــع الوســطية، واالعتــدال فــي حــب وبغض الحيــاة، والبســاطة، 
وتطبيق نظرية تخفيض أهمية األشــياء كما هو مصطلح المفكر الروســي، 

فاديم زياند ومفادها: ال تعلق قلبك بشيء في الحياة بجنون وهوس.

المجد 
سيد ضياء الموسويواالكتئاب )1(

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

متابعة تنفيذ “الوطني للتوظيف”
ــل ــمـ ــعـ ــد بـــــتـــــجـــــاوب أصــــــحــــــاب الـ ــ ــي ــ ــش ــ حـــــمـــــيـــــدان ي

جانب من االجتماع

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

أعلنت رئيســة جمعية الصحفيين 
الســيد  لبحرينيــة عهديــة أحمــد  ا
توظيــف  مشــروع  إطــاق  ــن  ع
مــن  المســرحين  حافييــن  ص ل ا
الجمعيــة  إن  ئفهم.وقالــت  ا ظ و
ستستقبل طلبات هؤالء الصحافيين 
مرفقــة بســيرهم الذاتيــة، وستنســق 
بالقطــاع  وشــركات  مؤسســات  ع  ـ ـ م
تنســجم  وظائــف  إليجــاد  ص  ا ـ ـ خ ل ا
وخبراتهــم  العلميــة  اتهــم  ه ؤ م ع  ـ ـ م
وأوضحــت  الصحافــة.  فــي  ة  ـ ـ ي ل عم ل ا
أن هنــاك شــواغر متاحة فــي عدد من 
المؤسســات بوظائف “عاقات عامة”، 
ومن المناســب أن يشغلها صحافيون 
ســابقون. وبينــت أن الوظائــف التــي 
تســعى الجمعية لتوفيرها تنسجم مع 
مكانــة الصحفيين، وتحفظ كرامتهم، 
معتبرة أن من غير المقبول أن يشغل 

صحافي وظيفة “حارس”.

موازيــة  دعــوة  الســيد  وجهــت  و
للشركات ومؤسسات القطاع الخاص 
الجمعيــة  مــع  بالتواصــل  لمبــادرة  ل
لعرض الشــواغر المائمة لديها، ولكل 
من وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
علــى  المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  و
اعتبارهم المظلة الرســمية الحكومية 
المعنية بالتوظيــف، ولصندوق العمل 
)تمكين(؛ لما له من دور كبير في جعل 
البحرينــي الخيار األفضــل للتوظيف، 

سواء بالتدريب أو دعم األجور.

بدء العمل بالنظام الجديد للعمالة المنزلية اليوم“الصحفيين” تتبنى ملف اإلعالميين العاطلين
إصـــدار فـــوري لــــ 95 % مـــن طلبـــات االســـتقدام وال زيـــادة فـــي الرســـوم

أعلنــت هيئــة تنظيــم ســوق العمــل عــن بــدء 
العمل بالنظــام الجديد للعمالة المنزلية اليوم 
)األحد(، مشيرة إلى أن النظام يختصر عملية 
إصــدار تصاريــح العمالة المنزليــة في خطوة 
واحــدة عبــر أحــد مكاتــب توظيــف العمالــة 
المنزلية المعتمدة، عاوة على أنه يستحدث 
مجموعــة مــن المميــزات التــي تســهم فــي 
التســهيل على المســتفيدين وتصــون حقوق 
جميع األطراف، من دون أي زيادة في رسوم 
التصريــح. وقــال الرئيــس التنفيــذي أســامة 
العبســي إن النظــام يختصــر الجهــد والوقــت 
على أصحاب العمل )رب األسرة(، إذ سيتولى 
إنجاز معظم العمليات إلكترونًيا، موضًحا أنه 
لــن يكون على الراغب في اســتقدم عامل أو 
عاملة منزلية ســوى التوجه إلى أحد مكاتب 

توظيــف العمالــة المنزليــة المعتمــدة الختيار 
العامل. 

وأضــاف: ســيتولى مكتــب التوظيــف تقديم 
الطلب إلكترونًيا ليتم إصدار التصريح ورقم 
الهويــة وإصــدار تأشــيرة الدخــول إلكترونًيا، 
ـى زيــارة أي مــن الجهــات  ـ ـة إل دون الحاجـ
العامــل  ة، ومــع وصــول  ـ المعنيـ ة  ـ الحكوميـ
إلــى المطــار ســيتم وضــع ختــم اإلقامــة فــي 
جــواز ســفر العامــل وأخــذ بصماتــه وصورته 
الشــخصية والتــي ســيتم إرســالها إلكترونًيــا 
ة  ـ ـات والحكومـ ة المعلومـ ـ ـ ـى هيئ ـ ل إ ـك  ـ كذل
اإللكترونيــة إلصــدار بطاقــة الهويــة. وتابــع: 
ســيكون لــرب األســرة خيــار الحصــول علــى 
بطاقة الهوية من خال البريد أو بزيارة هيئة 
المعلومــات والحكومــة اإللكترونية، ومن ثم 

إجــراء الفحــص الطبي للعامــل.  وقال: ليس 
هناك أي تغيير في المتطلبات الحالية والتي 
يقــوم رب األســرة بتزويدهــا للهيئــة إلصــدار 

التصريــح، موضحــًا، ونظــًرا إلــى أن 95 % 
من الطلبات الحالية تتعلق باســتبدال العامل 
المنزلي أي أن رب األسرة يرغب في استقدام 
ـذي  ـ ل ا ـل  العمـ ـح  اء تصريـ ـ انتهـ د  ـ بعـ ـل  عامـ
لديــه، فــإن هــذا النظام ســيختصر علــى هذه 
الشــريحة الجهــد والعنــاء، وســيكون بإمكان 
مكتــب التوظيــف التأكــد مــن وجود تأشــيرة 
استقدام متاحة لرب األسرة إلكترونًيا ليقدم 
عليهــا ويحصــل على موافقة فوريــة.  وتابع: 
أما بالنســبة إلى الذين ال يرغبون باالستقدام 
مــن خــال مكتــب التوظيــف فبإمكانهــم أن 
يتقدمــوا مباشــرة إلــى الهيئــة، وســوف يتبــع 
اإلجراء اإللكتروني الموحد ذاته عبر مكاتب 
الهيئــة بــدالً مــن مكاتــب التوظيــف، وســوف 
يســتلم التأشــيرة عبر البريد اإللكتروني بدالً 

من حضوره الشخصي.

أسامة العبسي

عهدية أحمد
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ابنتــي ُحـــرمــت مـن التعليــم ظلمـــا
ــب وبـــاتـــهـــامـــات بــاطــلــة ــي ــره ــت ــت ال ــح ــن الـــمـــدرســـة ت فــصــلــت مـ

ابنتــي  حــا..  لهــا  أريــد  مشــكلة  عنــدي 
مفصولــة مــن إحــدى المــدارس اإلعداديــة 
ومضى شــهر وأســبوع تقريبــا على فصلها، 
والســبب حضــور لجنــة مــن وزارة التربيــة 
ترويــج  قصــة  فــي  لتحقيــق  والتعليــم 
حبــوب “الريــكا” منهــا ومــن بعــض البنــات.
التحقيــق معهــا علــى  بعــد  ابنتــي  أجبــروا 
الكتابــة بخــط يدهــا أنهــا أوصلت مــرة عن 
طريــق فتــاة إلى أخــرى الحبوب ظنــا منها 
أنــه “بندول”، ولكــن اللجنة قالــت لها: لماذا 
ذكــرِت أنــك تظنينه “بنــدول”؟ وردت: “ألن 
هــذا الصــح، وبعدهــا حين قالــت الفتاة إنه 
ليس “بندول” فوجئــت وخفت.الموضوع 
أن ابنتــي خدعــت علما أنها ال تتعاطى 
وليست ممن يحترف في هذه األمور، 
وهــي بالصــف األول اإلعــدادي ورأت 
األخاقيــة  االنحرافــات  مــن  العجــب 
بالمدرســة، با رقيب وال حسيب وفي 

غفلة من اإلدارة.
وبعدهــا فتشــوها ولــم يحصلــوا علــى 
شــيء عندهــا ســوى تضييــع مســتقبل 
ابنتــي، وحذروهــا بــأال تعلــم أهلها بأنه 

جرى معها تحقيق.
هــل يعقــل أن تخــوف فتــاة فــي عمــر 
الـــ 13 ربيعــا، أي قاصــر، وتجــرب بهذه 
الطريقــة ومــن دون علــم ولــي أمرهــا، 
ويقــال لهــا إن أمــك وأبــاك منفصــان 

ولهذا أنت بهذا الحال! 
عــار ما جرى، أن يحسســوا ابنتي بأنها 
مهملة منا وليس لها أحد، األمر ال دخل 
لــه بانفصالــي مــن أبيهــا، فأنــا منتبهــة 
وإخوانهــا  وأبوهــا  وربيتهــا،  البنتــي 

موجودون.

المدرســة  إدارة  بــي  اتصلــت  بعدهــا 
مــن  نهائيــا  بفصلهــا  بقــرار  وأخبرتنــي 
مكتب الوزير، والســنة المقبلة تتحول 
لـــ “المنــازل”! كيف؟ ســألتهم أين القرار 
إيــاه. تركونــي منهــارة  فلــم يعطونــي 
ووّقعونــي علــى ورقــة، قلت مــا هذه؟ 
فأنــا ال أرى وليــس معــي نظارتــي وال 

أنــا فــي وعيــي، كيــف أوقــع وال أعرف 
المشــرفتان:  علــيَّ  فتــرد  التفاصيــل؟ 
“توقيــع بأنــج علمتي بفصلها”! حســبي 

هللا ونعم الوكيل.
والتعليــم  التربيــة  لــوزارة  ذهبــت 
لمختصــي اإلعدادية لعّلي أعرف منهم 
الموضــوع فقالــوا لــي: “تــروج”، فقلــت 

لهــم أيــن الدليــل؟ قالــوا لــي اعترافهــا، 
فطلبــت رؤيــة االعتــراف وردوا علــيَّ 
وزارة  مــن  والقــرار  ممنــوع،  بأنــه 
الداخليــة )قســم مكافحــة المخــدرات( 
وتــم  والتعليــم،  التربيــة  وزارة  إلــى 
فصلهــا، واآلن ينبغي أن تكتبي رســالة 

لمكتب الوزير.
قدمــت الرســالة وإلــى اليــوم ال يوجــد 
الطفــل،  حقــوق  عنــد  واشــتكيت  رد، 
وطلبــوا مني باغا من مركز الشــرطة، 
وقدمــت الباغ وأرســلته إليهــم، وبعد 
أســبوعين تقريبــا طلبــت ابنتي حقوق 
الطفل وأخذوا أقوالها، وقالوا لي إنهم 
أرســلوا خطابا لوزارة التربية والتعليم 
ويفترض إرجاعها للمدرســة، ولألسف 

لم يتم إرجاعها.
ذهبــت إلــى بيــت الوزيــر مرتيــن ولــم 
ألتقــه، وذهبــت يوم األربعاء لمجلســه، 
فخــرج لــي شــخص وأخــذ المعلومات، 
وقــال “بيردون عليــج”، وحتى اآلن لم 

أجد ردا.
اتصلــت علــى الخــط الســاخن الخاص 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  بشــكاوى 
وأعطيتهــم الموضوع، وحتــى اآلن لم 
أجــد حــا... ابنتــي منهــارة، وكل يــوم 
تــذرف دمعهــا، فهــي تريــد أن تــدرس 
وتمــارس حقها في التعليم حالها حال 
أي بنــت، ودائما ما تذكر الموت، واآلن 

وصل بها الحال إلى الطب النفسي.
أريد حا، أناشد من؟ أين ألجأ إلى من 

بعد هللا سبحانه؟ّ!

)االسم والبيانات لدى المحرر(

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

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

معاناة خريج 
جامعي... 

والحكايات طويلة

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  بعــد أن بــاءت محاوالته كلهــا في الحصول على وظيفة تناســب تخصصه
ومؤهله األكاديمي بالفشل، قرر أن يعمل في أي وظيفة.. مهما كان أجرها 
وظروفهــا، فهــو يحمــل هّم مســاعدة والــده في تحمــل متطلبات المعيشــة 
ألسرة مكونة من عشرة أفراد هو أكبر أبنائها، ويحلم في الوقت ذاته، حاله 
حــال أي شــاب فــي مثــل عمــره، أن يدخر ويوفر بعــض المال؛ لكــي يتزوج 

ويكّون أسرة.
Û  هذه المعاناة، أو هذا الجزء اليســير من معاناة شــاب بحريني، مثله الكثير

مــن القصــص والحكايــات الطويلــة لخريجيــن جامعييــن بحرينييــن مــن 
الجنسين، ال يزال كثيرون منهم تحت وطأة البطالة أو العمل في مجاالت 
ال تمــت لتخصصهــم بصلــة، وال يزالــون أيًضــا يعيشــون علــى األمــل في أن 
يتغيــر الحــال إلى األفضل مع البرنامج الوطني للتوظيف، وتســاءلنا مراًرا 
كمــا تســاءلوا هم أنفســهم: لماذا يتوجب على الخريــج الجامعي البحريني 
أن يعاني كل هذه المعاناة؟ ولماذا يضطر للعمل في وظائف بأجور متدنية 
فــي قطاعــات ومنشــآت ومؤسســات يجــد فيهــا غيــر البحرينييــن “أفضــل 

الرواتب واالمتيازات والتسهيات”؟
Û  ال يمكن بأي حال من األحوال أن تستمر أعداد الخريجين الجامعيين تكبر

وهــم تحــت مطرقة “البطالة” وســندان “الوظائف البعيــدة عن تخصصهم”، 
وهذه األعداد تكبر عاًما بعد عام مع تخرج مجموعات جديدة، وال يختلف 
اثنان على أن الخريجين الجامعيين هم ثروة حقيقية للبلد، ومن المؤسف 
أن تكــون “ثــروة معطلــة” ونحن ندندن بعبارات من قبيل “الشــباب المتعلم 
هم عماد األوطان.. وهم حاضر ومســتقبل البلد.. والخريج المؤهل تأهيًا 
أكاديمًيــا عالًيــا هــو محور الرقــي والتقدم”، ثم نجد عشــرات، إن لم يكونوا 

مئات، تخصصوا في مجال، ويعملون في آخر!
Û  كلنــا ندعــم ونســاند التوجهــات نحــو إيجــاد البرامــج الوطنيــة لتوظيــف

العاطليــن مــن أبنــاء البلــد، ســواء مــن خريجــي الثانويــة العامــة أم مــن 
الخريجيــن الجامعييــن، وكلنــا نترقب تحرك ملــف العاطلين بصورة تعطي 
مؤشــرات بــأن هــذه الفئــة أصبحت تحظــى بشــواغر تســتوعبهم، وبالتالي 
تســتفيد مــن علمهــم وتخصصهم، وبذلك يســهمون في خدمــة بادهم، ثم 
تتاح لهم فرصة العيش الكريم لتحســين معيشــتهم ومعيشة أسرهم، ال أن 
نــدور فــي حلقة مفرغة ال تخرج عن حيــز التصريحات الصحافية وتنظيم 
معارض التوظيف وإعداد قوائم العاطلين وبث التفاؤل بين أوساطهم ثم 
نعود إلى المربع األول: مجرد وعود.. سنتصل بكم! آن األوان إلصاح آلية 
التوظيف ومحاسبة أي طرف يعطل توظيف البحرينيين، وللحديث بقية.
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بصحيفتكــم  ُنشــر  مــا  علــى  عطًفــا 
الغــراء بعــدد يــوم األحــد الموافــق 3 
فبرايــر 2019 بعنوان “أناشــد إلحياء 
طلبــي اإلســكاني”، نــود إفادتكم بأنه 
بعــد الرجــوع لقاعدة بيانــات الوزارة 
تبين بأن لمقدم الشــكوى طلبا مقيدا 
لدينــا فــي الســجات كمــا هــو مبيــن 

أدناه:  
طلب وحدة سكنية صادر في تاريخ 

11 ديســمبر ســنة 2000، وهــو طلب 
ملغــى؛ لعــدم تحديــث البيانــات فــي 
المــدة المحددة. يســرنا إفادتكم بأنه 
القســم  قبــل  مــن  دراســة  ســتجرى 
المختــص تمهيــدا لعــرض الموضــوع 
لتقييــم  بالــوزارة  المعنييــن  علــى 
اإلســكان،  قانــون  حســب  الحالــة 
إلعامــه  معــه  التواصــل  وســيتم 

بالقرار المتخذ حال صدوره.

... وترد على مناشدة إلحياء طلب إسكاني
عطًفا على ما ُنشــر بصحيفتكــم الغراء بعدد 
يــوم األحــد الموافق 13 ينايــر 2019 بعنوان 
نــود  البنــاء؟”،  قــرض  علــى  أحصــل  “متــى 
إفادتكــم بأنــه بعــد الرجــوع لقاعــدة بيانــات 
الــوزارة تبين أن لمقدم الشــكوى طلبا مقيدا 

لدينا في السجات كما هو مبين أدناه: 
طلــب تمويــل بنــاء صــادر في 19 مايو ســنة 
2001، وهــو طلــب ملغــى بنــاء علــى رغبتــه 
فــي التقــدم بطلــب خدمــة إســكانية أخــرى، 

ثــم تقــدم بطلــب وحــدة ســكنية صــادر فــي 
19 ديســمبر ســنة 2005، وهــو ملغــى أيضــا 
بنــاء علــى رغبتــه فــي التقــدم بطلــب خدمة 
تقــدم مجــددا بطلــب  ثــم  أخــرى،  إســكانية 
تمويل بناء صادر في 8 ديسمبر سنة 2016، 
وهــو فــي مرحلة الترشــيح. يســرنا إفادتكم 
دفعــات  قوائــم  علــى  مــدرج  الطلــب  بــأن 
التمويــل المقبلــة، وذلك وفقــا لنظام الصرف 

المعمول به في الوزارة.

“اإلسكان” ترد على طلب قرض بناء

كتبتك بِهمـــم الشبــــاب نعلــــو الِقمـــــم
تفننــوا فــي مديحهــم وقــد تصــدرت عناويــن 
ُخطِبهــم بأســمائهم وأكدوا أنهــم األمل ونهضة 

المستقبل وإشراقة الغد.
طموحاتنــا،  وأســمى  قوتنــا  مصــدر  شــبابنا.. 
الشــباب  عــن  للحديــث  هنــا  اليــوم  نتوقــف 
ودورهــم المؤثر فــي نماء المجتمعــات بكل ما 
هــو جديــد ومبدع؛ لدفع عجلــة النمو ومواكبة 
علــى  التركيــز  وأهميــة  العالميــة،  التطــورات 
احتضانهــم وتوجيههــم نحــو البــذل والعطــاء 
البشــرية  الثــروة  لتنميــة  الجهــود  وتكثيــف 
واالســتثمار فيهم؛ كونهم من الركائز األســاس 

في نهضة األمم.
فقد منحنا هللا وميز كا منا بمواهب وقدرات 
المواهــب  تختلــف مــن شــخص آلخــر، فتلــك 
والقــدرات تحتــاج بطبيعــة الحــال لرعايــة كي 
ال ينطفــئ بريقهــا وتفقــد األمــة خيرهــا جــراء 
إهمالنــا لهــا وعــدم وضــع صاحبها فــي الطريق 
وتحقيــق  التحديــات  لمواجهــة  الصحيــح 

النجاحات.

فأين نحن عن تلك المواهب؟ وهل بذلنا جهدنا 
في البحث عنها...؟ إن دور مكتشــفي مواهب 
الرياضييــن هو الــدور المفقــود والمطلوب في 
المجــاالت األخــرى، لــذا يجب علينــا حمل تلك 
المسؤولية على عاتقنا الكتشاف تلك المواهب 
الكامنــة وتقدريهــا وتشــجيعها، فاكتشــافهم ال 
يقتصــر على النظــر فقط لتحصيلهم العلمي أو 
لمؤهاتهم الدراسية فقط، بل يجب علينا أخذ 
المهــارات الشــخصية فــي عيــن االعتبــار، فكم 
مــن أســرة تســببت بكبــت إبــداع أبنائهــا؟ وكم 
مــن مســؤول هــدم طمــوح وموهبــة موظفيــه 
بســبب قناعاتــه واعتبارهــم مصــدر تهديد له؟ 
فمجــازر المدمريــن ال ُنحصي لها عــدًدا، وانظر 
إلــى الشــباب مــن حولــك هــل زادهــم المجتمع 

بريًقا أم ُأحيلوا لدار المسنين باكًرا؟
اللــوم هنــا يعــود علــى كل شــخص ســاهم فــي 
اندثارهــم وإطفــاء نــور اإلبــداع فيهــم، كما أن 
اللــوم نفســه يقــع علــى عاتــق الشــباب الذيــن 
استســلموا لضغوطــات الحيــاة، فنحــن وأنتــم 

مســؤولون عن تراجع مجتمعاتنا، ولكن مازال 
هنــاك متســع مــن الوقــت، فالمنافســة الزالــت 
قائمة ومجتمعاتنا تملك كل المقومات لتتفوق 
علــى غيرهــا، ولــن نرفــع رايــة االستســام منذ 
بداية المنافســة، فطموحاتنا كالطوفان الهائج 

لن تستكين حتى تبلغ مرادها.

طموحاتنــا وأهدافنــا المرســومة فــي مخيلتنــا 
والمكتوبة في مذكراتنا تتطلب منا االســتمرار 
فــي الكفــاح نحو ما نســمو لــه، وثقتنا بأنفســنا 
لهــا دوٌر كبيــر فــي بلوغ ذلــك، لذا علينــا التذكر 
دائًمــا بأننــا خلقنــا إلعمــار هــذه األرض بالخير، 
ولذلــك كــن صاحــب بصمة في حياتــك وحياة 
مــن حولــك، وال تتكاســل فتكــون كالذين مروا 
وتاشت معالم أقدامهم، كن ذاك األثر الراسخ 
فــي أذاهنهــم، كــن ذلــك الرقم الصعــب لبلوغه، 
وتيقن أن لكل مجتهد نصيب، فإن لم تنله في 

الدنيا فعند هللا ال تضيع الودائُع.
قومــا  خليلــيَّ  األســمر:  محمــد  الشــاعر  قــال 
للمعالــي وســارعا.. إليهــا فأيام الشــباب قائُل، 
ومــا النــاُس إال اثنــان: ذلــك عامٌل.. ينــال الذي 

يرجو وذلك خامُل.. 
أســاس الغنــى عهــد الشــباب، فمن بنــى.. عليه، 

فا يصعد به وهو مائُل.

عيسى الدوسري

عيسى الدوسري

تفــّرد لِتعــش، ال تزهــد تهللُّــَك بين أيدي 

عنــَك  وهــو  َلِهيــت  ِبــه  َمــن  أحدهــم... 

ِبــاٍه، اعِقــد رباطــَك متراميــا َعنــه، وإن 

َتَفّتــل... لمِلمــُه وامــِض لتختبــئ َحتــى 

يعــود لَمحطــه، لِتعــوَد أنــَت، وكأن األمُر 

“َلم َيُكن”.

الطالبة فاطمة عقيل

ِلتعــــوَد أنــَت

إنني أهبك عمًرا عندما أكتبك 
كثيــًرا نيابــة عــن كل الذيــن 

تصادفوا بك...
لعلنــي  بعمــق  أكتبــك 
حــرف  ذات  ألتقيــك 
ونبــض وألخرجــك مــن 

عباءة وحدتك...
مــع  أتصالــح  لعلنــي 
لونــك الــذي توشــح بــك 

ووحدك... 
أكتبــك لعــل عينيك تكون 

صديقتــي وتحالفــي ضــدك 
حتــى أحرضهــا عليــك بجــرة 

قلم... 
ولعلني أبقيك على مقربة مني ومن 

أشيائي التي تقاسمك الحنين...
بمزاجيتي التي أحدثت خدوشا في مفرداتي كتبتك لعل شقاوة حرفي 
تصل إليك... أحدق في ثمان وعشــرين حرًفا لعلني أخرجك مكتما من 
رحــم قصائــدي... أكتبــك بــكل هــذا الضجيــج لتأتي على ســواحل الحلم 
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إطالق مشروع كفالة 60 حاجا بحرينيا
الفريضة أداء  تكاليف  على  ــقــادريــن  ال غير  مــعــاونــة  الــقــطــان: 

قــال مديــر إدارة الشــؤون الدينيــة بــوزارة 
واألوقــاف  اإلســامية  والشــؤون  العــدل 
الشــيخ محمــد القطــان: انطاًقــا مــن حس 
لرغبــات  وتلبيــة  المجتمعيــة،  المســؤولية 
تنويــع  فــي  والداعميــن  المســاهمين 
صنــدوق  أطلــق  والبــر  الخيــر  مصــارف 
 60 “كفالــة  مشــروعه  والصدقــات  الــزكاة 
حاًجــا بحرينًيــا” مــن ذوي الدخــل المحدود 
ألداء  الحــرام،  هللا  بيــت  إلــى  وإرســالهم 
فريضــة الحج.وذكــر القطــان أن المشــروع 
يســتهدف البحرينييــن ممــن يرغــب بــأداء 
فريضة الحج شريطة أال يملك ثمن تكاليف 
الحــج ولم يســبق لــه الحج قبــل ذلك، على 
أن يتــم رفع طلب المســتفيد إلــى المعنيين 
بالصنــدوق مرفًقا بصــورة الهوية والبطاقة 
الذكيــة وأرقــام التواصــل؛ ليتــم بعــد ذلــك 

دراســة الحالة ومدى استيفائها اشتراطات 
المشــروع، داعًيــا فــي الوقــت ذاتــه جميــع 
مــن  والمرخصــة  الرســمية  الحــج  حمــات 
اإلســامية  والشــؤون  العــدل  وزارة  قبــل 
واألوقــاف تقديــم عطاءاتهــم؛ ليتم اختيار 
أفضل العروض المقدمة وترسية المشروع 

عليها في مدة أقصاها أسبوعين.
وأشــار إلــى أن المشــروع يهــدف بالدرجــة 
األولــى لتحقيــق المبــدأ القرآنــي “وتعاونوا 
على البر والتقوى”؛ تجســيًدا لتعاليم الدين 
الحنيــف الــذي دعا إلى تعزيــز قيم التراحم 
والتكافــل والعطاء من خــال التكفل التام 
باألســر المتعففــة ألداء فريضــة الحــج، كما 
يهــدف الصنــدوق إلــى فتــح آفــاق جديــدة 
مع الجمهور بمشــاريع مميــزة، وتنمية روح 
البذل في ســبيل هللا تعالى إلدخال البهجة 

والســرور علــى قلــوب الذيــن طالمــا تاقــت 
أفئدتهــم إلــى البيــت العتيــق ولكــن تعــذر 
عليهــم الوصــول إليه لقلــة ذات اليد وكثرة 

التزاماتهم المالية.

وأوضــح مديــر اإلدارة أن بــاب الصنــدوق 
ســيظل مشــرًعا أمــام مســاهمات الخيريــن 
الممتــدة  البيضــاء  وأياديهــم  والمحســنين 
داعمــة ومســاندة  والعلــن  الســر  فــي  إليــه 
ومقترحــة، مشــيًرا إلــى أن الصنــدوق وفي 
ظــل المتابعــة الحثيثة والدعــم الامحدود 
مــن قبل وزير العدل والشــؤون اإلســامية 
واألوقاف ينفذ سنوًيا العديد من المشاريع 
الخيريــة التــي تصــب فــي تحقيــق الحيــاة 
يحظــى  الــذي  العزيــز  للمواطــن  الكريمــة 
باالهتمــام الكبيــر واألولويــة القصــوى لدى 
مبــدأ  المشــاريع  هــذه  تنمــي  كمــا  القيــادة، 
التكافــل االجتماعي والشــراكة المجتمعية 
عــن طريــق خلــق شــراكات مــع مؤسســات 
ريــن مــن أهــل هذا  المجتمــع المدنــي والخيِّ

الوطن المعطاء.

محمد القطان

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

الموافقة على 1492 طلبا إعالنيا بـ 2018
ــة ــي ــرون ــت ــك ــات الـــمـــركـــبـــات والـــشـــاشـــات اإلل ــ ــان ــ تــصــدرتــهــا إع

بــوزارة األشــغال  لجنــة اإلعالنــات  رئيــس  البحريــة  الزراعــة والثــروة  قــال وكيــل 
والبلديات والتخطيط العمراني الشــيخ محمد بن أحمد آل خليفة إن عدد الطلبات 
التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة والواردة من البلديات األربع خالل الفترة 
مــن ينايــر وحتــى ديســمبر 2018 بلغــت 1492 مــن أصــل 1960 طلبــا، منوهــًا إلــى أن 
أبرز الطلبات تمثلت في 122 طلب ترخيص إلعالنات الشاشــات اإللكترونية، و344 

إلعالنات المركبات.

وذكــر أن أعلــى عــدد للطلبات التــي وردت 
إلــى اللجنــة خــال األشــهر الماضيــة )يناير 
وحتــى ديســمبر 2018( كانــت مــن نصيــب 
أمانــة العاصمــة، إذ بلغــت 811 طلبــا، فيمــا 
وبلديــة   ،441 المحــرق  بلديــة  فــي  بلغــت 
المنطقــة الشــمالية 429، فيمــا بلغــت فــي 

بلدية المنطقة الجنوبية 279 طلبا.
فــي  تتمثــل  اإلعانــات  طلبــات  أن  وبيــن 
إعانــات المركبــات وتبلــغ 331، فيما بلغت 
إعانات أعمدة االنارة 214 طلبا، واســطح 
المبانــي 72، واإلعانــات اإلرشــادية 180، 

إلى جانب طلبات أخرى بلغت 458 طلبا.
وأوضح الشــيخ محمد بن أحمد آل خليفة 
أن اللجنــة اســتطاعت خــال العــام 2018 
إدخــال تكنولوجيــا الشاشــات اإللكترونيــة 
فــي جميــع المحافظــات لمواكبــة آخــر مــا 
توصلت له تكنولوجيا اإلعان، إضافة إلى 
دراسة نظام الـ Barcode لجميع اإلعانات 
لتســهيل عملية متابعــة اإلعانات المنتهية 
وســيتم  للترخيــص  المخالفــة  واألخــرى 
تفعيلــه مــع نظــام المخالفــات الجديــد، كما 
تــم التنســيق مع شــركات اإلعــان المحلية 

والخارجيــة الســتقطاب خبــرات وتقنيــات 
حديثة تســهم باالرتقاء بمستوى اللوحات 

اإلعانية الخارجية.
الترخيــص  إلــى  تتطلــع  اللجنــة  أن  وبيــن 
لمعاييــر  طبقــا  اإلعانــات  لمواقــع 
بجميــع  وثابتــة  موحــده  واشــتراطات 
البلديات، القضاء على العشوائية والتلوث 

أنــواع  لجميــع  المملكــة  بشــوارع  البصــري 
المنظــر  علــى  والمحافظــة  اإلعانــات، 
تطبيــق  ومراعــاة  المناطــق  لجميــع  العــام 
المروريــة  الســامة  ومعاييــر  اشــتراطات 
الطريــق،  مرتــادي  ســامة  علــى  حفاظــًا 
تركيــب  مخالفــات  تقليــل  إلــى  إضافــة 

اإلعانات من دون ترخيص.

من اجتماعات لجنة اإلعالنات

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة الداخلية

ســباق  النطــاق  التنازلــي  العــد  بــدء  مــع 
الجنســية  شــؤون  تواصــل   ،”1 “الفورمــوال 
طلبــات  اســتقبال  واإلقامــة  والجــوازات 
تأشــيرات “الفورمــوال 1” المجانيــة التــي تعــد 
أول  تاريــخ  مــن  أســبوعين  المفعــول  ســارية 
دخــول ويمكــن للراغبيــن فــي حضور الســباق 
مــن رعايــا 116 دولــة الحصــول على تأشــيرة 
الســباق بتقديــم الطلــب إلكترونيــا مــن موقــع 
 ،)www.evisa.gov.bh( التأشيرة اإللكترونية

فــي حيــن بإمــكان رعايــا 68 دولــة والمقيمين 
فــي دول مجلــس التعاون الخليجي الحصول 
منافــذ  إلــى  الوصــول  عنــد  التأشــيرة  علــى 
المملكــة، ويظــل خيــار التقديــم عبــر الترتيب 
المســبق مــن الضامــن بمراجعــة مبنى شــؤون 
الجنســية والجــوازات واإلقامــة متاحــا لبقيــة 
الدول. وأشارت شــؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامــة إلى اســتمرار اســتقبال الطلبات في 

الموقع اإللكتروني حتى 31 مارس 2019.

مواصلة تلقي تأشيرات “الفورموال 1”

09 local@albiladpress.com
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يرتبــط واقــع المــرأة بشــكٍل كبيــر بالصــورة الذهنية التي تشــكلت عنها عبر وســائل اإلعالم، والتي كّرســت ثقافــة الجســد واألدوار الثانوية لها في 
الحيــاة، وألغــت وجودهــا بوصفهــا إنســانة فــي كثيــٍر مــن المــواد اإلعالميــة واإلعالنية عبر اختــزال وجود المــرأة إلى جانــب الجمال، االســتهالك، 
الالمباالة وعدم الفاعلية، فتصبح مجرد شــيء يســتخدم ويســتهلك. وعلى الرغم من تزايد عدد النســاء العامالت في المجال اإلعالمي، ما زالت 

الصورة الذهنية التي ابتدأت من القرن السابق هي المسيطرة على واقع المرأة. 

لكــن مــن يتتّبــع واقــع المــرأة الخليجيــة خاصــة 
يجــد الكثيــر من األســماء الامعــة لنســاٍء قّدمن 
علــى  ليــس  بنــاءة،  ونمــاذج  فريــدة،  تجــارب 
مستوى الخليج فقط وإنما على مستوى عالمي، 
الذهنيــة  الصــورة  وهــذا يجعــل مــن مصداقيــة 
المــرأة محــض  المنتشــرة فــي كل مــكان حــول 
تســاؤٍل نقــدي وجــاد حــول مــن المســؤول فــي 
تشكيل تلك الصورة؟ وماهي السلبيات المترتبة 
على انتشار النظرة النمطية للمرأة في المجتمع؟ 
وما مســؤوليتنا نحُن كنســاٍء وإعامياٍت في آٍن 

واحد حول تغيير هذه النظرة المجتمعية؟.
وفــي هــذا الصــدد، أجرينــا مقابــات مــع طالبات 
اإلعــام فــي مختلــف تخصصاتــه، واّتفقــن على 
علــى  تنعكــس  ال  للمــرأة  النمطيــة  الصــورة  أن 
واقعهــا فحســب، بــل تخلــق عنها صــورة مزيفة، 
تؤثر بشــكل كبير على فهم المرأة لنفســها، وفهم 
المجتمــع لهــا، ورغــم تزايــد عــدد العامــات فــي 
الحقل اإلعامي ما زال اإلشكال هي المسيطرة، 

لننتهي بعدة نتائج تساهم في حل اإلشكال. 

أرفض الفكرة النمطية   
المغلوطة عن المرأة

فقــد أســهمت الطالبــة فاطمــة الماجــد بقولهــا: 
“يجــب الحــد عــن اإلســهام فــي ظهــور المــرأة 
بشــكٍل يقلــل مــن دورهــا االجتماعــي، والكــف 
أدواٍر  فــي  وتهميشــها  دورهــا  تقليــص  عــن 
لفكــرة  والتســويق  الترويــج  إال  هدفهــا  ليــس 
أيدلوجيــة تنافي الواقع، فالمرأة اليوم اجتازت 
األدوار الروتينيــة وحطمــت األرقــام القياســية 
حتــى اســتوطنت القمــة فــي جميــع المجــاالت، 
وحصلــت علــى امتيــازات مبهجــة، فالمــرأة لــم 
تكــن ولــن تكــن مجــرد جســد وهيــن، إنمــا هــي 
قلــب المجتمــع وســيدته األولــى”. وأرى أنه من 
دورنــا كإعاميــات وصانعــات أجيــال يتوجــب 
علينا إيصال رسالة إلى المجتمع، هي أن المرأة 
عظيمــة جــدًا، ال ينحصــر دورها أبــدًا في المهام 
محاميــة،  سياســية،  فتجدهــا  فقــط،  المنزليــة 
إعاميــة  وحتــى  ومعلمــة  مهندســة  طبيبــة، 
بإمتيــاز، فــا نقبــل بالفكــرة النمطيــة المغلوطة 
للمرأة في دور الضحية، وال نشــارك في أي دور 

يقلل من قيمة المرأة وكينونتها.

اإلعالمية الحقيقية تهتم 
بالعمق قبل السطح

كاظــم:  فاطمــة  الطالبــة  قالــت  جانبهــا،  ومــن 
الصــورة  تلــك  تشــكيل  فــي  األول  “المســؤول 
المغلوطــة هــي المــرأة نفســها، والتــي اتخذت من 
الجانــب اإلعامــي مفهومــًا خاطئــًا حتــى قامــوا 
بنشــر صورهــّن غيــر المحتشــمة بغــرض الشــهرة 
فقط، متناسين عادات وتقاليد المجتمع الخليجي 
المــرأة  قيمــة  علــى  الحــرص  كل  يحــرص  الــذي 
الثمينــة.  ومــن أعظــم ســلبيات تلــك األفعــال غير 
المدروســة، هو جعل البعض لتلك النســاء قدوات 
لهــن، ومــا هّن إال دمى متحركة دون وعي وثقافة 
وإدراك، الهــدف األول واألخيــر لهــّن هــو األمــوال 
والشهرة بغيٍر دافع حقيقي لها.  وبدوري أنا تجاه 
كل ذلــك، هو اإلســهام في رقــي الجانب اإلعامي 
علــى  ومحافظتــي  احتشــامي  ثقافتــي،  بعلمــي، 
عاداتــي وتقاليــدي لدحــض تلك الصورة الســلبية 
التــي تكرســت فــي أذهــان المجتمــع، فاإلعاميــة 
الحقيقيــة هــي التــي تهتــم بالعمــق قبــل الســطح. 
وذكــرت الطالبــة زهراء أبورويــس: دائمًا ما كانت 
المرأة مصدر قوة، ولكن كثيرًا ما حاولت وســائل 
اإلعــام إظهارهــا كمخلوق ضعيــف وضعيف جدًا 
في تبني همومها، فركزت معظم البرامج األسرية 
والتربويــة الهادفــة في اســتضافاتها على الرجال 

غالبًا، فتكون فاقدة إلى موضوعية الطرح. 
الواقــع  ربــط  اإلعــام  وســائل  علــى  فينبغــي   
حــل  فــي  تســاهم  جديــدة  بسياســات  النســائي 
اإلشــكال، كضرورة تفعيــل دور اإلعاميات حيث 
يقمــن بدورهــّن علــى أتم وجــه، واثبــات فاعليتها 
وجدارتهــا فــي خلــق بيئــة للنقــاش الجــاد والبّناء 
حــول قضايــا المــرأة، كــون تلــك الوســائل تتيــح 
للمــرأة فرصــة التفاعل المباشــر في عــرض وجهة 
نظرها وهمومها الواقعية مباشــرة، دون تأثير من 

قبل السياسات اإلعامية.

وسائل اإلعالم تكرس  
   النظرة التقليدية

وقالــت آمنــة حســين: ممــا زاد تلــك الفجــوة أن 
النظــرة  هــذه  تكــرس  اإلعــام  وســائل  معظــم 
التقليديــة للمــرأة، وتعمــل علــى مناقشــة نفــس 

القضايــا المتعلقة بشــؤون األســرة، فنون الطبخ 
وأدوات التجميل، دون أن تتطرق إلى المشاكل 
كغيــاب  المــرأة  منهــا  تعانــي  التــي  الحقيقيــة 
الحقوق والحريات في مجال العمل والسياسة.

إضافــة إلــى أن معظــم تلــك الوســائل ال تناقش 
المــرأة  منهــا  تعانــي  التــي  المعاصــرة  القضايــا 
كقضايــا التحــرش الجنســي، كون هــذه القضايا 
تدخل في الكام الممنوع من النشر أو العرض، 
إال أن وســائل التواصــل االجتماعــي لعبت دورًا 
إيجابيًا في الوقت الراهن بشكٍل يقلص سطوة 
وتأثير اإلعام التقليدي الذي يخضع لسياسات 
معينــة ال تتفــق مــع مــا يتطلبــه واقع المــرأة من 
نقــاش جــريء واضــح وموضوعــي لكثيــر مــن 
القضايــا المجتمعيــة، فنحــن بحاجــة اليــوم إلى 
فضائيــات تعالــج الواقــع الحقيقــي للمــرأة فــي 

المجتمع، الواقع الحي الذي تواجهه يوميًا. 

األفالم ركزت على   
 المالمح األنثوية

مــا  “دائمــًا  أنــوار عبدالكريــم:  الطالبــة  وعلقــت 
ارتبطــت الصورة الخاصة بالمرأة بالتركيز على 
المامــح األنثوية كعنصــر جذب، وقدمت صور 
مبالــغ فيها للمرأة حتــى وضعتها في دوائر غير 
مشــروعة، إلى أن فرغتها من مزاياها اإلنسانية 
فأصبــح الشــكل الغالــب عليهــا هــو الجشــع، ثــم 
أظهــرت بعض األفــام الســينمائية وجود عنف 
مــن جانــب األزواج فــي شــكل اعتــداء بالســب 
العمــل  زمــاء  مــن  عنــف  وكذلــك  والضــرب، 

والجيران”. 
وإن قدمــت أفضــل مــن ذلك، قدمتهــا ذات دور 
هامشــي وغيــر مؤثــر كاالبنــة التــي ال تظهــر إال 
عروس تتزوج أو تنتظر عريســًا مفروضًا عليها 
فــي معظــم األحيــان، أو فــي شــخصية الزوجة 
كإنســانة  المــرأة  مــا ظهــرت  ونــادرًا  المقهــورة، 

مستنيرة متعلمة تسهم في رقي مجتمعها. 
فعلــى الرغــم من ظهــور صورة للمــرأة العصرية 
فــي  الصــورة  تلــك  ضاعــت  المبدعــة،  العاملــة 
وســط الصــور الســلبية المتعددة للمــرأة، فنحن 
اليــوم بحاجــة إلــى أعمــال دراميــة تنفــض تلك 
المتكــررة،  بعيــدا عــن أحــداث أعمالهــا  الصــور 
لتظهر تلك المرأة في أرقى صورة، فنحن اليوم 

بحاجــة إلى تحســين نظرة كل امــرأة عن ذاتها، 
واالبتعــاد عــن كل مــا يحصر دورهــا وعطاءها، 
ويبيــن أنهــا كائــن ضعيف ليــس له القــدرة على 

إسناد نفسه بنفسه.

األفكار الموروثة وراء  
   الصورة الذهنية

ثــم تابعــت الطالبــة مريم جمعــة: كما يعود ســبب 
انتشــار هــذه الصــورة الذهنيــة للمرأة إلــى األفكار 
الموروثــة فــي المجتمــع، والتــي تنظــر إليهــا علــى 
أنها أقل مقدارًا من الرجل، فالتنشــئة االجتماعية 
تغرس في ذهن النســاء أنهن مخلوقات ناقصات، 
وأن أدوارهــن ثانويــة، وال تأثيــر لهــن على الواقع، 
نفســها  المــرأة ضــد  تقــف  التعبئــة  تلــك  وبســبب 
فــي كثيــر مــن المشــاريع.  وعلى الرغم مــن إثبات 
المــرأة وجودها في عديد من المجاالت كالتعليم، 
إال  العســكري،  المجــال  وحتــى  والعلــوم  الصحــة 
أن الفكــر الســائد فــي المجتمــع يصر علــى تصغير 
العربيــة  اإلعــام  وســائل  فــي  نجــد  فــا  شــأنها، 
صــورة للمــرأة المتوازنة القادرة على أن تكون أمًا 
حقيقية وصاحبة طموح، رغم أن ذلك ال يتناقض 

مــع دورهــا كأم، فــدور المــرأة كفاعــل اجتماعي ال 
يقــل أهميــة عن دورهــا كأم، فهي وســائل لم ترق 
بعــد للموازنة بيــن التغيرات التي طرأت في واقع 

المرأة وبين حقيقة أدوارها. 
ثانويــًا،  ليســت عنصــرًا  المــرأة  أن  نؤمــن  فحيــن 
ســيرتقي المجتمــع فكريــًا وأخاقيــًا، بــل ســوف 
تتشــجع النســاء على اإلنجاز، فكــم وقفت الصور 
النمطيــة الخاطئــة حاجــزًا منيعــًا أمــام إنجــازات 

المرأة؟ وكم قّللت من ثقتها بنفسها.
ولكــن كثيــرًا مــا كانــت المــرأة تفــرض احترامهــا 
وتقديرهــا مــن خــال إنجازهــا، ومــن هنــا تأتــي 
أدوارنــا نحــن النســاء بشــكٍل عــام واإلعاميــات 
منــا بشــكٍل خــاص فــي نشــر الصــورة الصحيحــة 
لذلــك،  الداعــي  المضمــون  صناعــة  خــال  مــن 
والخطابات التوعوية التي نســتطيع تقديمها إلى 

فئة الطالبات. 
عبدالرحمــن  نيفيــن  الطالبــة  الحديــث  وختمــت 
قائلــة: تكونــت الصــورة النمطية مــن القرون التي 
ســبقت اإلســام، فكثيــرًا مــا تعاملــوا مــع المــرأة 
بظلــٍم واضطهــاد، وهــدروا حقهــا لتكــون صورتهــا 
فــي الهيئــة الضعيفــة المهزومــة التــي ال تســتطيع 

توّلي المسؤوليات الكبيرة على عاتقها، بحّجة أن 
الرجل هو األقوى في مقابلها. 

فــكل هــذه الظواهــر دفعــت المجتمــع لاســتهانة 
بقدراتهــن، وجعلتهــن مكتفــات األيــدي خوفــًا من 
العادات والتقاليد التي قيدت أفكارهّن اإلبداعية 
ليصبــح  طموحاتهــن،  وبيــن  بينهــّن  وباعــدت 
المجتمــع مجتمــع قائــم على ســواعد الرجــال غير 
معترفيــن برغبــات المــرأة فــي مشــاركة مجتمعها 

ما تحلم به. 
ونحــن اليــوم كنســاء نســتطيع أن نغيــر وجهــات 
النظــر هــذه إذا تكاتفنــا جميعــًا، ودعمنــا بعضنــا، 
وآمّنا بأنفسنا أوالً ثم بقدراتنا، لنصل إلى ما وصل 
إليــه الرجل ونتعــداه، حيث أصبحت المرأة اليوم 
فــي مناصــب عليــا، وهنــاك مــن النســاء العربيــات 
وإبداعاتهــن،  اختراعاتهــن  فــي  أبدعــن  الاتــي 
فيومــًا بعــد يــوم تقــوم المــرأة الخليجيــة بإثبــات 

نفسها للمجتمع.

تحقيق: زينب محمد
 طالبة إعالم في جامعة البحرين

ــورة الــذهــنــيــة رغــــم تـــزايـــد عــــدد الـــنـــســـاء اإلعـــامـــيـــات ــ ــص ــ ــر ال  لـــم تــتــغــي

يجب أن يرتقي اإلعالم لتطلعات المرأة في المجتمع

فاطمة الماجدزهراء أبورويسأنوار عبدالكريم

نيفين عبدالرحمنمريم جمعةفاطمة كاظم

Û  اســتقبلت أمــس اتصــااًل مؤســًفا، مــن ســيدة محرقيــة، توجــز بــه يوميات
الفرجــان  أهالــي  لمعظــم  المازمــة  بالغربــة،  والشــعور  والخــوف  الرهبــة 
القديمــة؛ بســبب اآلســيويين، وبســبب تعدياتهــم المســتمرة علــى كرامــة 

الناس، وعلى هويتهم، وبقائهم. 
Û  وتقول الســيدة “ج” وعمرها 27 عاًما، إنه وأثناء ركنها ســيارتها مســاء في

أحــد المواقــف العامــة بفريج بن هنــدي، وصغارها الثاثة نائمــون بالمقعد 
الخلفــي، اعتــرض طريقهــا شــاب آســيوي، وهو يشــير لهــا مبتســًما بعامة 
“األوكــي”.  وأضافــت “توقعــت ببــادئ األمر أنه يريد مســاعدتي لكي أركن 
السيارة، لكنه اقترب من السيارة فجأة، وفتح بابي وحاول أن يحضنني”.

Û  وتضيــف “صرخــت ال شــعورًيا صرخــة مدويــة وأنــا أدفعه بعيــًدا عني، ثم
أقفلت الباب بسرعة، مع دخول أوالدي بدوامة بكاء حادة بسبب صراخي 
الــذي أيقظهــم، والحظــت على الفور أن رائحته تفــوح بالخمر، لدرجة أنك 

تستطيع أن تميزها من بعد مسافة كبيرة”.
Û  وتكمــل “لســوء الحــظ كانــت ســاحة المواقــف خاليــة تقريًبــا، ولــم يســمع

صراخــي أحــد، فمــا كان منــه إال أن اقتــرب مجدًدا وحــاول أن يفتح بابي، 
وحين وجده موصًدا، حاول أن يفتح األبواب األخرى، وأنا وأبنائي نتطلع 

له بخوف وفزع”.
Û  وتزيــد “اســتيقظت فجــأة من خوفي، واتصلت بزوجي فــوًرا، والذي هرع

للمــكان بدقائــق معــدودة، وحيــن رآه اآلســيوي الســكران مقبــًا نحــوه، فر 
هارًبا بسرعة الصاروخ، وهو يتلفظ بألفاظ بذيئة”.

Û  وتتابــع هــذه الســيدة المصونة “متى كانــت فرجان المحــرق هكذا؟ ومتى
كنــا غربــاء بهــا؟ وإلى متى ســيظل الحال كما هو؟ قصص نســمعها بكثرة، 
عن تعديات اآلسيويين الفاضحة بالشوارع، وبالمحال التجارية، وبداخل 
البيوت نفســها، بحال يوجز مســؤوليات الدولة المؤجلة، والمجمدة، أولها 

إعادة إحياء الفرجان المحرقية، ولفظ اآلسيويين خارجها”.

ما الذي يحدث 
بفرجان المحرق؟

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام
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تشــديد قواعد رأس المال وفقا للمتطلبــات الدولية الجديدة

جـمـيـعــها تـتـعـلــق بـتـقـاريــر “الـبـنـفـت” االئـتـمـانـيــة

بنوك بحرينية تتقلص إلى شركات

انخفاض الشكاوى ضد المؤسسات المالية 

قال مسؤول في مصرف البحرين المركزي إنه ال يزال هناك بنوك تتقدم بطلبات إلى المصرف؛ من أجل التحول إلى شركات استثمارية 
في مؤشر لمصاعب تواجه البنوك في رفع كفاءة رأس مالها لمواكبة المتطلبات الجديدة.

وقــد ارتفــع عــدد البنــوك التــي تحولــت 
إلى شــركات اســتثمارية أقل حجما، في 
الوقــت الــذي يتوقــع فيه انضمــام مزيد 
منهــا إلى هــذا التوجه مع زيــادة الخناق 
عليهــا؛ مــن أجل زيــادة رأس المال وفق 

المتطلبات الدولية الجديدة.
فــي  المصرفيــة  الرقابــة  مديــر  وذكــر 
مصــرف البحرين المركزي خالد حمد أن 
البنــوك واجهــت فــي الســنوات األخيــرة 
معاييــر  واكبتهــا  اســتثنائية  ظروفــا 
جديــدة تتعلق بــرأس المال، ومــن بينها 
معيــار بــازل 3، والــذي طبقــه المصــرف 
على البنوك البحرينية بصورة تدريجية. 
وأشــار إلــى أن بعــض البنــوك قــد تواجه 
صعوبــة في زيــادة رأس مالها أو الوفاء 
بالمتطلبات الجديدة، ولذلك اســتحدث 
للشــركات  المركــزي ترخيصــا  المصــرف 
االستثمارية؛ لضمان تحول سلسل لهذه 
لتكــون  النشــاط المصرفــي  البنــوك مــن 

شركات استثمارية.
وتوقع حمد أن تكون هناك بنوك جديدة 
تأخــذ هــذا المنحنى، لكنه أمتنع عن ذكر 
أية أرقام بشــأن عدد البنوك التي يتوقع 

لها االنضمام.
وقــال مصرفيــون بحرينيــون إن البنوك 
مقارنــة  صغيــرة  تعتبــر  البحريــن  فــي 
معاييــر  ومــع  والعالــم،  المنطقــة  ببنــوك 
كفايــة رأس المال المشــددة، فإن البنوك 
البحرينيــة لــن تجــد مفــر مــن خياريــن 
إمــا مــن خــال رفــع رأس مالهــا أو عبــر 
وتعتــزم  أخــرى.  بنــوك  مــع  االندمــاج 
بنــوك محليــة رفــع رأس مالهــا لمواكبــة 
المتطلبــات الجديــدة، فــي حيــن تجــري 

مناقشات لعمليات اندماج.
وقــال حمــد إن آخر ترخيــص منح لبنك 
مــن أجــل التحــول إلــى شــركة اســتثمار 
كان  لبنــك أبــدار، متوقعــا انضمام مزيد 

من البنوك.

وأشــار إلــى أن تحــول البنك إلى شــركة 
اســتثمار يعــد “مخرجا ســالما، يســتطيع 
منه البنك الذي تحول إلى شركة، القيام 

باألنشطة التي يباشرها وربما أكثر”.
العالميــة فــي  الماليــة  وتســببت األزمــة 
2008، والتــي أظهــرت هشاشــة النظــام 
المصرفــي العالمــي، إلــى تعزيــز اتفاقية 
بــازل  لجنــة  طّورتهــا  والتــي   3 بــازل 
األنظمــة  لتقويــة  المصرفيــة  للرقابــة 
صارمــة  معاييــر  وفرضــت  المصرفيــة. 
علــى كفاية رأس المــال؛ بغية التأكد من 
قــدرة البنوك علــى الوفاء بالتزاماتها إذا 
مــا تعّرض االقتصاد إلى هزة إلى جانب 
تعزيــز إدارة المخاطــر. وتبنــت البحرين 

االتفاقية، حيث بدأت في تطبيقها. 
المتســارعة  بالخطــوات  يخــص  وفيمــا 
التــي يقودها مصــرف البحرين المركزي 
للدفــع  االقتصاديــة  التنميــة  ومجلــس 
بتكنولوجيــا الخدمات المالية، قال حمد 

إن المصرف سيصدر تشريعات تتعلق بـ 
“االستشــارات اإللكترونيــة”، متوقعــا أن 

يتم إصدار المعايير بشكل نهائي.
االستشــارة  مــن  الفكــرة  أن  وبّيــن 
يقــوم  أن  مــن  بــدال  أنــه  اإللكترونيــة، 
نصيحــة  علــى  بالحصــول  الشــخص 
اســتثمارية مــن آخــر، تتولــى آلــة قــادرة 
علــى إجراء الحســابات تقديــم النصائح 
بمعنــى  الشــخص  لذلــك  االســتثمارية 
“ســتكون هنــاك عمليــات آلية وحســابية 

معقدة”.

تلقاهــا  التــي  الشــكاوى  عــدد  انخفــض 
مصرف البحرين المركزي من الزبائن ضد 
المؤسســات الماليــة العاملــة فــي المملكة 
خــال الفتــرة من 1 أغســطس وحتى 31 
ديســمبر 2018 إلــى شــكويين مقارنــة مع 
3 شــكاوى في الفترة من 1 يونيو وحتى 

30 سبتمبر 2018.
وأوضح تقرير إدارة الشــكاوى بالمصرف 
أن وحدة حماية المســتهلك تلقت شكوى 

ثــم   ،2018 فــي شــهر أغســطس  واحــدة 
وجميعهــا   ،2018 ســبتمبر  فــي  أخــرى 

لمؤسسة مالية واحدة.
حمايــة  وحــدة  فــإن  التقريــر  وبحســب 
المســتهلك تلقت شــكوى واحــدة بدخول 
غيــر مصرح على تقريــر “البنفت” الخاص 
بالزبون، إذ تمكن أحد الموظفين الدخول 
علــى ســجل البنفــت الخــاص بالعميل من 
1000 دينــار كمرفــق  خــال وضــع مبلــغ 

ائتماني ولم يطلب العميل ذلك.
كمــا تلقــت اإلدارة شــكوى واحــدة تتعلق 
“البنفــت”  تقريــر  تحديــث  فــي  بالتأخيــر 
الخــاص بالزبــون، إذ أغلــق العميــل قرض 
أغســطس   26 بتاريــخ  ائتمانيــة  بطاقــة 
التخليــص  خطــاب  تقديــم  وتــم   ،2018
بتاريــخ 30 أغســطس 2018، لكــن تقريــر 
أو  تحديثــه  يتــم  لــم  االئتمانــي  البنفــت 
تخليصه إال بعد أن جاء العميل للشــكوى 

فتــم  المركــزي  البحريــن  مصــرف  فــي 
التحديث بتاريخ 03 سبتمبر 2018.

وأوضح التقرير أن المصرف المركزي قام 
بحــل جميــع الشــكاوى التي تم اســتامها 

خال أغسطس - ديسمبر 2018.
28 مصرفــا  نحــو  البحريــن  فــي  ويعمــل 
تقــدم خدمــات مباشــرة للجمهــور، وذلــك 
 13 بينهــا  مــن  )بنــك تجزئــة(،  بترخيــص 

مصرًفا محلًيا و15 فرًعا لبنوك أجنبية.

خالد حمد

“إنفيتا” تطور شهادة “أمن البيانات”

“الغرفة” تطلق 
“التجارة شطارة”

دعــت غرفة تجارة وصناعــة البحرين جميع 
مــن  سلســلة  لحضــور  والمهتميــن  أعضائهــا 
التــي  والتوجيهيــة  التوعويــة  المحاضــرات 
األعمــال  ورواد  وأصحــاب  للتجــار  تنظمهــا 
تحت مسمى “التجارة شطارة”، إذ تستضيف 
التنفيــذي  المديــر  محاضراتهــا  باكــورة  فــي 
لشــركة دائم اإلستراتيجية للخدمات المالية 
والتســويقية، أحمد المســعري وذلك يوم غٍد 
االثنين 18 مارس 2019 في تمام الســاعة 5 

مساًء ببيت التجار.
الشــتر  شــاكر  التنفيــذي  الرئيــس  وأعــرب 
لــدى لقائــه بالمســعري، عن تقديــره وترحيبه 
الغرفــة  مــع  األخيــر  أبــداه  الــذي  بالتعــاون 
وبالخبــرات المضطلعــة التي يمتلكهــا، إذ إنه 

شريك ومؤسس لمشاريع عدة.

السنابس - الغرفة

 المنامة - إنفيتا

قامــت شــركة إنفيتــا البحريــن، الرائــدة 
فــي مجــال عمليــات اإلســناد التجاريــة 
الخارجية والحاصلة على شهادة اآليزو 
)ISO(، بتطويــر شــهادة المصادقــة فــي 
تطبيــق معاييــر أمــن البيانــات الخاصــة 
ببطاقــات الدفــع مــن اإلصــدار 3.2 إلــى 

اإلصدار “3.2.1”. 
شــركات  مــن  شــركة  أول  إنفيتــا  وُتعــد 
الخارجيــة  التجاريــة  العمليــات  إســناد 
التــي تحصــل علــى هــذه الشــهادة منــذ 

العام 2017. 
وكان مصــرف البحرين المركزي قد ألزم 
جميــع المصارف والمؤسســات التجارية 
بالحصــول علــى شــهادة المصادقــة فــي 

االمتثــال لمعايير أمــن البيانات الخاصة 
“إنفيتــا”  خضعــت  و  الدفــع.   ببطاقــات 
لتدقيق شامل لمركز البيانات والعمليات 
بالشركة؛ للتحقق من التزامها بمتطلبات 
وممارســات أمــن البيانــات التــي ينصــح 
بها مجلس المعايير لقطاع أمن بطاقات 

الدفع لنيل هذه الشهادة. 
التدقيــق  عمليــات  أهــداف  أبــرز  ومــن 
التــي قامــت بهــا “إنفيتــا”، التأكــد من أن 
فــي  التكنولوجيــة  واألنظمــة  الشــبكات 
الشــركة متوافقــة مــع متطلبــات معايير 
مــع وجــود   ،)PCI-DSS( البيانــات أمــن 
حامــل  بيانــات  لحمايــة  كافــة  التدابيــر 

البطاقة.

“إنفيتا” ترفع مستوى أمن البيانات

“البحرين اإلسالمي” يكشف توجهاته الرقمية ويجدد هويته
تـــأســـيـــســـه عــــلــــى  عــــــاًمــــــا   40 بــــــمــــــرور  االحـــــتـــــفـــــال  مــــــع  ــا  ــ ــنـ ــ ــزامـ ــ تـ

أقــام بنك البحرين اإلســامي مؤخرا فعاليته التكنولوجيــة المتميزة بعنوان: “#BisB” وذلك في 
مركز عيسى الثقافي بالمنامة، بحضور رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، اإلدارة التنفيذية للبنك، 
كبــار الشــخصيات وعــدد مــن الرواد فــي القطاع المصرفي. جــاء ذلك ضمن إطــار احتفال البنك 
بالذكــرى 40 لتأسيســه، واهتمامــا منــه بتســليط الضــوء علــى أبــرز قصــص النجــاح واإلنجازات 
والمبادرات خال العام 2018 والخطط اإلستراتيجية التي سيقوم بها البنك في العام الجاري.

للبنــك، حســان  التنفيــذي  الرئيــس  واســتعرض 
جــرار– بمشــاركة عضوين من فريــق اإلدارة في 
البنــك – رحلة البنــك الممتدة على مدى 4 عقود 
زمنيــة والمليئــة بقصــص النجــاح، واإلنجــازات 
المبتكرة، كما قدم موجزا حول بعض ما يحمله 
البنك في جعبته من خطط مســتقبلية عبر هذه 

الفعالية الفريدة من نوعها.
وقــال  جــرار” ُيعــد االبتــكار فــي بنــك البحريــن 
اإلســامي أحــد المحــاور الرئيســة التــي تقــوم 
عليها إســتراتيجيتنا. وعليه، فإننــا نفخر بكوننا 
أول بنك في البحرين ُيدشــن حدثا بهذا الحجم 

وعلــى هــذا القــدر الكبيــر مــن األهميــة. واليــوم 
بعــرض  لنــا  تســمح  بمنصــة حيويــة،  ســنحظى 
جميــع ابتكاراتنــا، وكيــف مهدنــا الطريــق نحــو 
التحــول الرقمــي، وتخطينــا الحــدود مــن خال 
تلبيــة  بهــدف  متقدمــة؛  تكنولوجيــات  توفيــر 
احتياجــات الزبائــن ورفــع المعاييــر المصرفيــة 

بمملكة البحرين”.
وكشــف جرار عن المســاعي الراميــة إلى تطوير 
هويــة البنك –المســتوحاة من الــروح البحرينية 
األصيلــة– عــاوة على اإلســتمرار بابتــكار طرق 

جديدة لتبسيط المعامات المالية للزبائن.

وترتكــز هويــة البنــك الجديــدة علــى العديد من 
القيــم واألركان التــي تتمثــل فيمــا يلــي: تطبيق 
قيــم الهوية اإلســامية والبحرينية في التعامل 
مــع الزبائــن. واالبتكار في تنفيــذ العمل وتقديم 

الخدمات والمنتجات المصرفية للزبائن، البحث 
عــن حلــول جديــدة ومبتكــرة وتقديــم أحــدث 
تشــجيع  المبــادرة،  وروح  للزبائــن.  التقنيــات 
تطبيــق  األفــكار الرائــدة. واإلبتــكار االجتماعي، 

إحــداث تأثيــر إيجابــي علــى المجتمــع المحلــي، 
حيــث ســاهمت األخيــرة، فــي تدشــين المنصــة 
االجتماعيــة  بالمســؤولية  الخاصــة  الجديــدة 

للبنك المتمثلة في فريق “جود”. 
وأوضــح جــرار “تتجــاوز مبادرة “جــود” الحدود 
التقليدية للمســؤولية االجتماعية؛ كونها تجسد 
مســاعينا المســتمرة لخلــق تأثيــر إيجابــي وترك 
بصمة إيجابية. وجاء اختيار هذا االسم المتميز 
ليعكــس مــدى رغبتنــا فــي رد الجميــل للمجتمع 

بكل ما تحمله الكلمة من معان”.

وتحدث الرئيس التنفيذي عن شعار البنك  «
الجديد الذي تم تجديده قائال “كان البد لنا 

أن ُنحدث تغييًرا للشعار ليتماشى في 
مضمونه وشكله مع التوجهات المستقبلية، 

والمحافظة –في الوقت ذاته– على الروابط 
التي تجمعنا بجذورنا وتراثنا، وُتبقينا 

متصلين مع هويتنا األصلية”.

المنامة - البحرين اإلسالمي

جانب من الحضور في االحتفال

ذكر مسؤول في بنك البحرين اإلسامي، والذي يعد من أقدم البنوك اإلسامية في المنطقة، أن البنك يواصل في 
خطة بدأها في وقت سابق للتخلص من األصول غير األساسية والتي تشمل أسهم في الشركات وأصول عقارية 

ال تمثل أنشطة رئيسة في عمله، متوقعا أن يتم التخلص من نحو %20 منها هذا العام.

خطــة  عاميــن  منــذ  البنــك  وبــدأ 
للتخلص مــن أصول تقدر بنحو 218 
عقاريــة  أصــوالً  مليــون دوالر تضــم 
ضمــن  منتجــة  غيــر  مســاهمات  أو 
ســنوات  خمــس  لمــدة  اســتراتيجية 
مــن أجــل النمو والتركيز على نشــاط 

التمويات المصرفية.
وأبلغ الرئيس التنفيذي لبنك البحرين 
اإلسامي، حســان جرار الصحافيين 
علــى هامش احتفال البنك بمرور 40 
عامــًا على تأسيســه، أن البنك يخطو 
علــى المســار الصحيــح فيمــا يتعلــق 

بالتركيــز علــى العمليــات األساســية، 
وأنه يتوقع التخلص من قرابة 35% 
مــن األصول حتــى اآلن و أن يضيف 

نحو %20 خال العام الجاري.
وقــال جــرار “ربمــا في النصــف األول 
نكــون قــد اســتكملنا التخلص من 10 
إلــى %15 من هذه األصول”، مضيفا 
التخــارج  يتــم  أن  هــو  الطمــوح  أن 
بأكثــر مــن %50 مــن األصــول خال 
هــذا العام، مشــددا علــى أن التخارج 
يجب أن يكون ســريعًا بالشــكل الذي 

يؤثر على قيمة األصول عند بيعها.
البحريــن  مصــرف  أن  وأوضــح 

وأن  تمامــًا،  لألمــر  متفهــم  المركــزي 
الخطــة  لتنفيــذ  كاٍف  وقــت  هنــاك 
بساســة “ العمليــة تجــري علــى قدم 
وســاق، وعمليــة التخلــص ســتحتاج 
عدة ســنوات تخلصنــا حتى اآلن من 
%35 ونتوقــع خــال هــذا العــام أن 

نتخلــص مــن %20 إضافية من هذه 
األصول.

وتأتي هذه التطورات، بعد أن تراجع 
خطــة  عــن  الوطنــي  البحريــن  بنــك 
بنــك  علــى  كامــل  اســتحواذ  لعــرض 
البحريــن اإلســامي، إذ فضــل األول 

ريثمــا يتحســن وضــع  التأنــي قليــاً 
بنك البحرين اإلســامي خصوصا أن 
األخيــر يعتزم زيادة رأس ماله خال 

هذا العام.
وعــن زيــادة رأس المــال قــال جــرار 
“ ســنعين شــركة لدراســة الخيــارات 

الممكنة في هذا السياق”.

وفي 2013 استحوذ كل من بنك  «
البحرين الوطني وشركة إدارة 

أصول الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي )أصول( على حصة 
شركة دار االستثمار الكويتية 

بنسبة 51.6 % في بنك البحرين 
اإلسامي، إذ قام كل من بنك 

البحرين الوطني وشركة أصول 
بشراء نسبة 25.8 % لكل 

منهما من أسهم بنك البحرين 
اإلسامي.

جرار: “ اإلسالمي” يواصل بيع األصول غير األساسية

جرار متحدثا في االحتفالية

المحرر االقتصادي من المنامة

علي الفردان من المنامة
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الرئيس التنفيذي 
يتوقع التخلص 

من 20 % العام 
الجاري

البنك يسعى 
للتركيز على 

نشاط التمويالت 
المصرفية

زينب العكري
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تنطلــق مســاء يــوم غــد اإلثنيــن 18 مــارس 2019، فعاليات النســخة الواحدة والعشــرين من 
معرض ومؤتمر الشرق األوسط للنفط والغاز )ميوس 2019(، الذي تستضيفه البحرين تحت 
رعاية رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، تحت شــعار 

“التكيف بتعزيز القدرات والتحول التكنولوجي”، وذلك بمركز البحرين الدولي للمعارض.

وينظــم هذا الحــدث الكبير جمعية مهندســي 
المعــارض  إدارة  وشــركة  العالميــة  البتــرول 
ايفنتــس”  اكزبشــن  ورد  أول  “آن  و  العربيــة 
بالتعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز 
وبدعــم عدد من الشــركات النفطية اإلقليمية 
والعالمية.  وأكد وزير النفط الشيخ محمد بن 
خليفــة آل خليفــة أن معــرض ومؤتمر ميوس 
ُيعد من أبرز الفعاليات في مجال النفط والغاز 
واالستكشــاف علــى مســتوى منطقــة الشــرق 
الشــركات  معظــم  تحــرص  حيــث  األوســط، 
النفطيــة العالميــة واإلقليميــة على المشــاركة 
في هذا الحدث المهم؛ لالستفادة من األوراق 
العلميــة التــي يتــم طرحهــا ومناقشــتها خالل 

جلســات المؤتمــر من قبل خبــراء ومتحدثين 
عالمييــن ومســؤولين تنفيذييــن فــي قطــاع 

النفط والغاز من مختلف دول أنحاء العالم.
جلســات   6 المؤتمــر  فعاليــات  وســتتضمن 
مــن  ُمتميــزة  نخبــة  فيهــا  يشــارك  نقاشــية 
المتحدثيــن العالمييــن من الشــركات النفطية 
وذلــك  والعالميــة؛  الخليجيــة  والصناعيــة 
لمناقشــة أهــم القضايــا المهمــة ومنهــا: مرونة 
المســتقبل - كيف يمكننــا تحقيق المرونة في 
الســنوات القادمة، وأســعار النفط والتوقعات 
المســتقبلية، ماذا تعلمنا؟ وقيمة التكنولوجيا 
وتأثيــر األعمــال، والثــورة الصناعيــة الرابعــة، 
الصناعــة،  قــادة  مــن  القــادم  الجيــل  ونمــو 

االبتــكار  وراء  مــا  التقليديــة  غيــر  والمــوارد 
النجــاح،  نحــو  الشــراكات  والتكنولوجيــا: 
باإلضافة إلى 50 جلسة فنية وتقنية ستعرض 
200 عــرض بمواضيع مختلفة متعلقة بالنفط 
المعــرض  يســتقطب  أن  يتوقــع  كمــا  والغــاز. 
المصاحــب للمؤتمــر أكثــر مــن 5000 مشــارك 
النفــط  200 شــركة مــن شــركات  وأكثــر مــن 
والغــاز والتكريــر والبتروكيماويــات الوطنيــة 

كنــدا،  أســتراليا،  مــن  والعالميــة  واإلقليميــة 
الســعودية،  الدنمــارك،  البرازيــل،  الصيــن، 
الكويــت، الواليات المتحدة األميركية، تركيا، 

روسيا، ماليزيا وغيرها من دول العالم.
يذكر أن معرض ومؤتمر “ميوس” يقام بشكل 

دوري كل عامين، إذ يهِدُف إلى االستفادة من 
الفــرص المتوافــرة فــي دول المنطقــة وزيادة 
الطلب علــى اســتخدام التكنولوجيا الحديثة 
النفــط  فــي  واألداء  الكفــاءة  مســتوى  لرفــع 

والغاز والبتروكيماويات. 

وســاهمت معــارض ومؤتمــرات ميــوس فــي 
تقديــم أفضــل التقنيــات الحديثــة فــي مجال 
قطــاع  أثــرت  التــي  واالستكشــافات  النفــط 
النفــط فــي منطقة الشــرق األوســط والخليج 

عموما.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

“ميوس 2019” يستعرض المرونة وما وراء االبتكار
الـــــــــوزراء ــس  ــ ــي ــ رئ ســـمـــو  ــة  ــ ــاي ــ ــرع ــ ب لـــلـــمـــؤتـــمـــر   21 الـــــــ  ــة  ــخـ ــسـ ــنـ الـ

وزير النفط

قالــت شــركة اإلثمــار القابضة التــي  تتخذ 
من البحرين مقرا لها ومرخصة من جانب 
مصرف البحرين المركزي كشركة استثمار 
فئة 1 وتخضع إلشــرافه وأســهمها مدرجة 
فــي بورصــة البحريــن وبورصــة الكويــت 
وســوق دبــي الماليــة، إنه تم وقــف تداول 
أســهمها فــي بورصــة الكويــت صبــاح يوم 
مــن   9.8.2 للمــادة  وفقــًا   )14/3/2019(
قواعد بورصة الكويت الخاص بالشركات 
التــي تتجــاوز خســائرها 75 % مــن رأس 
الخســائر  الشــركة أن  المــال.  وأوضحــت 

 2018 ديســمبر   31 فــي  كمــا  المتراكمــة 
هــي في األســاس من خصــم المخصصات 
الناتجة عن االستثمارات غير األساسية. 

ويقــوم أعضــاء مجلــس اإلدارة بمناقشــة 
عملية إعادة رســملة الشــركة خالل 2019 

إعــادة  التــي تتضمــن  الخطــط  ومراجعــة 
خــالل  مــن  الحالــي  المــال  رأس  هيكلــة 
رأس  مقابــل  المتراكمــة  الخســائر  إيقــاف 
المال، إضافة إلى أن المساهم الرئيس قد 
أبلغ مجلس اإلدارة أنه يقترح زيادة رأس 
المال إلى 300 مليون دوالر خالل النصف 

الثاني 2019. 
ويتــم مراجعة خطط رأس المال، وســيتم 
اإلعــالن عنهــا فــي الوقــت المناســب بعــد 
مــن  الالزمــة  الموافقــات  علــى  الحصــول 

المساهمين والجهات التنظيمية.

قــام أعضــاء مجلــس إدارة بنــك اإلثمــار، 
بنــك التجزئــة اإلســالمي الــذي يتخذ من 
البحريــن مقــًرا لــه وهــو مرخــص من قبل 
ويخضــع  المركــزي  البحريــن  مصــرف 
إلشــرافه، بإصــدار بيــان يــوم 14 مــارس 
2019؛ لتوضيــح بأنــه تم إيقــاف التداول 
علــى أســهم الشــركة األم، شــركة اإلثمــار 
بورصــة  فــي  )المجموعــة(  القابضــة 
الكويــت.  وذكــر أن بنــك اإلثمــار شــركة 
تابعة لشــركة اإلثمــار القابضة، وهو كيان 
منــذ  األم  شــركة  عــن  مســتقل  قانونــي 

عملية إعادة الهيكلة الجديدة للمجموعة 
فــي 2 ينايــر 2017، إذ ســجل بنك اإلثمار 
أرباًحــا للعاميــن 2017 و2018 ويواصــل 
تســجيل تحسن مســتقر وثابت في أدائه 
بنــك  إدارة  يؤكــد مجلــس  كمــا  المالــي.  
اإلثمــار لجميــع العمــالء أن البنــك ملتــزم 

بالبقــاء واحــًدا مــن البنــوك الرائــدة فــي 
مجــال التجزئة فــي البحريــن واالقتراب 
أكثــر مــن عمالئــه. كمــا ســيواصل البنــك 
في االســتثمار في بنيته التحتية لتقديم 
منتجات وخدمات أفضل ولتعزيز تجربة 

عمالئه المصرفية.

بنك اإلثمار مستقل عن “الشركة األم”“اإلثمار القابضة” تعتزم زيادة رأس مالها

تحويل رحلة 80 مسافًرا بحرينًيا قادمين من مشهد 
بـــالـــبـــحـــريـــن ــلـــيـــق  ــتـــحـ الـ ــن  ــ مـ  ”737 مــــاكــــس  ــغ  ــ ــن ــ ــوي ــ “ب ــاف  ــ ــقـ ــ إيـ بـــعـــد 

تفاجأ مسافرون بحرينيون صباح أمس السبت بإلغاء رحلتهم المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار البحرين الدولي على طائرة 
فالي دبي من طراز “بوينغ ماكس 737”.

وكان البحرينيــون، البالــغ عددهــم أكثــر 
من 80 مســافًرا تابعين لمكاتب سفريات 
البيــان والمجتبى والمســار وأفراد أيضا، 
قــد توجهوا من مطار مشــهد الدولي إلى 
مطــار دبي الدولــي على طائــرات “بوينغ 
ماكس 737”، إذ وصلت رحلتهم الســاعة 
“الترانزيــت”  فــي  لينتظــروا  صباًحــا   8
تقلــع  أن  قبــل  دقيقــة،  و40  ســاعتين 
الطائرة من دبي إلى البحرين في الساعة 
10:50 صباًحا لتصل عند الساعة 11:05 
بإيقــاف  البحريــن  قــرار  إن  إذ  صباًحــا، 
اســتخدام طائــرات “بوينــغ ماكــس 737” 
احتــرازي  كإجــراء  آخــر  إشــعار  لحيــن 
أدى إلــى هــذا التأخيــر؛ بســبب تحويــل 

رحلــة فــالي دبــي إلــى شــركات طيــران 
أخــرى متوفــرة لديها مقاعد تســع هؤالء 

المسافرين من البحرينيين.
مــن  قادمــة  وذكــرت مســافرة بحرينيــة 
دبــي  مــن  المتجهــة  رحلتهــا  أن  مشــهد، 
دبــي  فــالي  علــى طائــرة  البحريــن  إلــى 
ألغيــت وحولــت إلــى الخطــوط الجويــة 
اإلماراتيــة، مــن دون ذكر ســبب لذلك، إذ 
وصلت رحلتها إلى البحرين في الســاعة 
 11:05 الســاعة  مــن  بــدال  عصــًرا   4:46

صباًحا.
حســين  البيــان  حملــة  صاحــب  وصــرح 
ســبب  عازيــا  “البــالد”،  لـــ  الجنوســاني 
إلغــاء الرحلــة المتجهــة مــن مطــار دبــي 

لمطــار البحريــن الدولي إليقــاف المملكة 
اســتخدام طائرات “بوينــغ ماكس 737”، 
مشــيًرا إلــى أن المســافرين تــم تحويلهم 
إلــى طيران آخــر، إذ وصلت رحلتهم إلى 
أرض الوطن في الساعة 7 مساء أمس.

المســافرين  عــدد  الجنوســاني  وقــدر 
القادميــن من مطار مشــهد إلــى البحرين 
بحوالــي 80 مســافًرا بحرينًيــا، منهــم 50 
مســافًرا علــى حملتــي البيــان والمجتبى 
والمســافرون  لمكتبهــم،  التابعتيــن 

اآلخرون تابعون لحملة المسار.
تحويلهــم  تــم  المســافرين  أن  وأضــاف 
رحلــة  علــى  آخــر  طيــران  شــركات  إلــى 
الســاعة 7 مســاء، مضيًفا أن المســافرين 

البحرينييــن تــم توزيعهــم علــى المقاعــد 
الشــاغرة بشــركات الطيــران لــذا وصلــوا 
في أوقات مختلفة، مســتدركا ألن العدد 
األكبر وصل على رحلة الساعة 7 مساء.

وأشار إلى أن 4 مسافرين سعوديين في 
الحملــة لــم يســتطيعوا اللحــاق برحلتهم 
المدينــة  إلــى  البحريــن  مــن  المتجهــة 
شــركة  إلــى  لتحويلهــا  نظــًرا  المنــورة؛ 

طيران أخرى.

وكان متحدث باســم شــركة “فالي دبي”، 
قــد أعلن يــوم الخميس أنه نظــًرا لتعليق 
أسطول الطائرات الناقلة من طراز “737 
الجــاري عقــب  مــارس   13 فــي  ماكــس” 
قــرار الســالمة الصــادر عن الهيئــة العامة 
أولويــة  فــإن  العامــة،  المدنــي  للطيــران 
علــى  ذلــك  تأثيــر  تقليــل  هــي  الشــركة 

المسافرين إلى أدنى حد. 
طــراز  مــن  طائراتنــا  “تبقــى  وأضــاف 

)ماكس( جزًءا ال يتجزأ من إستراتيجيتنا 
للمستقبل”.

حــول  الــدول  مــن  عــددا  أن  إلــى  يشــار 
العالــم مــن بينهــا البحريــن، قــررت وقف 
اســتخدام طائــرات “بوينــغ ماكــس 737” 
احتــرازي،  كإجــراء  آخــر  إشــعار  لحيــن 
مــن  للطائــرات  حادثتيــن  بعــد  وذلــك 
طــراز “737 ماكــس” فــي كل مــن إثيوبيا 

وإندونيسيا.

جدول يظهر توقيت رحالت القادمين من مشهد 

المنامة - بنك اإلثمارالمنامة - اإلثمار القابضة

الخسائر ناتجة عن 
االستثمارات غير 

األساسية

أمل الحامد

أعلنــت شــركة الرفــاع فيــوز، عــن طــرح 
عــدد 10 وحدات ســكنية )جديــدة( للبيع 
الرفــاع  أحيــاء  مــن  الثالــث  الحــي  فــي 
 139 ممّيــزة  بقيمــة  )الحدائــق(،  فيــوز 
ألــف دينــار للوحــدة الســكنية الواحــدة، 
وتهــدف الشــركة مــن وراء العــرض إلــى 
تلبيــة احتياجــات الســوق العقــاري فــي 
البحريــن، وتقــع هذه الوحدات الســكنية 
في منطقتين داخل حي الحدائق، حيث 
تتمتــع المنطقــة األولــى )قريــة الحدائق( 
الخضــراء  للمســاحات  رائعــة  بإطاللــة 
والحدائــق الواســعة، فيمــا تقــع المنطقــة 
الثانيــة بالقــرب من بوابة حــي الحدائق، 
عدة.وقــال  حدائــق  مــن  قريبــة  وهــي 
العضــو المنتدب بالشــركة ياســر الراعي، 
إن العــرض يعتبــر األول مــن نوعــه الذي 
امتــالك  فــي  للراغبيــن  الشــركة  تقدمــه 

منزلهــم فــي أحــد أرقى أحيــاء البحرين، 
الترويجــي  العــرض  هــذا  أن  مشــيرًا 
سيســتمر حتــى تاريــخ 31 أبريــل العــام 

الجاري أو حتى نفاذ الكمية المتوافرة.
يشــمل  العــرض  أن  الراعــي  وأشــار 
الوحدات الســكنية من نوع تاون هاوس 
المنازل المتصلة التي تتألف من طابقين 
و3  نــوم  غــرف   2 عــدد  علــى  وتحتــوي 
حمامــات، وغرفة معيشــة متصلة بقاعة 
الطعام ومطبخ مفتوح، وغرفة للخادمة 
وحمام منفصل لها وغرفة غسيل وغرفة 
تخزين وكراج لعدد ســيارتين، باإلضافة 
إلــى مســاحة حديقــة خلفيــة ال تقــل عن 

20 متر مربع. 
وأضــاف: تتميــز الوحــدات بإمــكان بنــاء 
الغــرف  عــدد  لتصبــح  إضافيــة  غرفــة 
مســاحة  وتتــراوح  غــرف.   3 اإلجماليــة 

األراضــي لهذه الوحدات من 190 وحتى 
215 متــر مربــع فيما تبلغ مســاحة البناء 

193 متر مريع.
الوحــدات  تصميــم  إن  الراعــي  وقــال 
المعروضــة للبيع يعكس فن نمط العمارة 

خــالل  مــن  المتوســط  البحــر  لشــمال 
واختيــار  للفلــل  الخارجيــة  التصاميــم 
القرميــد لألســطح،  األلــوان واســتخدام 

إضافــة إلى توافر المســاحات المشــتركة 
الشاســعة  الحدائــق  تتخللهــا  التــي 

والممرات الخضراء.

ولفــت إلــى أنــه بإمــكان الجميــع اقتنــاء 
المنــازل مــن خــالل التواصــل مــع مركــز 

المبيعات بشركة الرفاع فيوز.

الرفاع - الرفاع فيوز

“الرفاع فيوز” تطرح وحدات سكينة بـ 139 ألف دينار

ياسر الراعي
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بوتين يدعو البشير 
للقمة الروسية اإلفريقية

تسلم الرئيس السوداني، عمر البشير، أمس، 
دعوة رسمية من نظيره الروسي فالديمير 

بوتن، للمشاركة في القمة الروسية 
اإلفريقية األولى التي تستضيفها مدينة 

سوتشي الروسية في أكتوبر المقبل. وتلقى 
البشير الدعوة لدى لقائه ببيت الضيافة في 

الخرطوم نائب وزير الخارجية، مبعوث 
الرئيس الروسي للشرق األوسط وأفريقيا، 
ميخائيل بوغدانوف الذي وصل إلى البالد 

في إطار جولة إفريقية.
وقال المبعوث الروسي “إن اللقاء كان 

فرصة لمناقشة كل القضايا المطروحة في 
جدول األعمال الثنائية بين البلدين خاصة 

في مجاالت الحوار السياسي، وتنسيق 
المواقف المشتركة”.

أميــركا: أوروبــا معرضــة لعمليــات إرهابية جديــدة لطهران

واشنطن تحذر من مؤامرات اغتيال إيرانية

حــذر منســق مكافحــة اإلرهــاب األميركي، ناثان ســيلز، مــن أن بريطانيا ودوالً أوروبية أخرى معرضــة لخطر الهجمات اإلرهابية اإليرانية علــى أراضيها وعليها بذل 
المزيد من الجهد لردع هذا النظام. وقال سيلز، في مقابلة مع صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، الخميس، إن إيران نفذت مجموعة كبيرة من مؤامرات االغتيال 

في أوروبا خالل السنوات األخيرة ويمكن أن تفعل ذلك مرة أخرى.

وأشــاد ســيلز بحكومة المملكــة المتحدة 
هللا”  “حــزب  جماعــة  مؤخــرًا  لتصنيفهــا 
اللبنانيــة المدعومــة من إيــران، كمنظمة 
إرهابيــة، وحــث دول االتحــاد األوروبــي 

األخرى على مواكبة هذه الخطوة.
الســفراء  طــرد  إلــى  ســيلز  وأشــار 
فــي  األوروبيــة  الــدول  مــن  اإليرانييــن 
أوائل التســعينيات بعد هجــوم بالقنابل، 
واغتيال معارضين، قائالً إن قواعد تلك 
اللعبــة يمكــن أن تكون “مفيــدة” للتعامل 

مع تهديد اليوم.
وحــذر ســيلز قائــالً: “مــن غيــر المقبــول 
أن تعتبــر إيــران القــارة األوروبيــة أرضــًا 

خصبة لحملتها اإلرهابية”.
وأضــاف: “إذا لــم يكن هنــاك ثمن تدفعه، 
فإن إيران ستســتمر في ذلك، لذا يتعين 
الثمــن حتــى  هــذا  دفــع  علينــا تحميلهــا 
نتمكــن مــن ردع أعمالهــا اإلرهابيــة فــي 

المستقبل”.
وحذر ســيلز الذي يجــري جولة أوروبية 
المؤامــرات  مــن  المتزايــد  العــدد  مــن 
اإلرهابيــة التــي نفذتها إيــران ووكالؤها 

خالل السنوات األخيرة في أوروبا.
وكان االتحــاد األوروبــي فــرض عقوبات 

في ديســمبر الماضي ضد قســم الشؤون 
الداخلية بوزارة االســتخبارات اإليرانية 
اغتيــاالت  بتنفيــذ  قيامهــا  علــى خلفيــة 
هولنــدا  فــي  إيرانييــن  لمعارضيــن 
أخــرى  واغتيــال  تفجيــر  ومحــاوالت 
فــي فرنســا والدنمــارك ضــد مجموعــات 
المعارضــة. واســتهدفت تلــك العقوبــات 
معــاون وزيــر واالســتخبارات اإليرانيــة 

ســعيد هاشمي مقدم، باإلضافة إلى أسد 
هللا أســدي، المعتقــل فــي بلجيــكا والذي 
بســفارة  دبلوماســي  بغطــاء  يعمــل  كان 
إيــران فــي النمســا وهــو مدبــر الهجــوم 

الفاشل على مؤتمر مجاهدي خلق.
قــد  األوروبيــة  األمــن  أجهــزة  وكانــت 
تجمــع  علــى  بالقنابــل  أحبطــت هجومــًا 
كبيــر لمنظمــة مجاهــدي خلــق اإليرانيــة 

المعارضة في باريس.
 كمــا أعلنــت الدنمــارك فــي أكتوبــر، أنهــا 
ناشــطين  الغتيــال  مؤامــرة  أوقفــت 
أحوازيين علــى أراضيها. وأخيرًا أعلنت 
الحكومــة الهولندية أن إيران تقف وراء 
اغتيال اثنين من المواطنين الهولنديين 
من أصل إيراني في هولندا في السنوات 
األخيــرة، أحدهمــا معــارض مقــرب مــن 
فــي  اغتيــل  خلــق”  “مجاهــدي  منظمــة 
2015، والثانــي القيــادي األحوازي أحمد 
مولــى نيســي، الــذي اغتيــل قــرب منزله 

في الهاي عام 2017.

وردًا على سؤال عن سبب قيام  «
إيران بتنفيذ هذه الهجمات قال 

منسق مكافحة اإلرهاب األميركي، 
ناثان سيلز: “ألن اإلرهاب أمر 

أساسي لوجود النظام اإليراني. 
إنهم يعتبرون أن تصدير ثورتهم 

أساسي للغاية ومحوري لهوية 
النظام”. كما أكد أن بريطانيا ليست 
محصنة ضد هذا التهديد، محذرًا: 

“أعتقد أن النظام يعتبر أوروبا 
ككل، بما في ذلك المملكة المتحدة، 

أرضًا خصبة لعملياته”.

دبي، واشنطن - العربية.نت - رويترز

الخرطوم - سكاي نيوز عربية

منسق مكافحة اإلرهاب بالخارجية األميركية السفير ناثان سيلز

الباغوز - أ ف بدبي - العربية.نتكرايست تشرش )نيوزيلندا( - وكاالت

خّيــم الحــزن علــى نيوزيلندا، أمس الســبت، إثر الهجوم اإلرهابي على مســجدين في مدينة 
كرايست تشرش، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 50 شخصا وجرح العشرات.

مــن دول  المهاجريــن  مــن  الضحايــا  ومعظــم 
مثــل باكســتان وماليزيــا والهنــد وإندونيســيا 
باإلضافــة لضحايــا  والصومــال وأفغانســتان، 
وفلســطين  ومصــر  الســعودية  مــن  عــرب 
أعقــاب  وفــي  وغيرهــا.  واألردن  والعــراق 
الهجــوم اإلرهابــي، تواصــل ســكان نيوزيلنــدا 
المنكوبة مع المســلمين فــي مجتمعاتهم وفي 
جميــع أنحــاء البالد، في تصميــم قوي إلظهار 

التعاطف معهم.
 ودفــع الهجــوم اإلرهابي الذي وقع خالل 

صــالة ظهــر الجمعة إلــى اســتجابة قلبية 
أرديــرن،  الــوزراء جاســيندا  رئيســة  مــن 
التــي أعلنــت أنــه “واحــد مــن أحلــك أيــام 
وهــو  اإلرهابــي،  إن  وقالــت  نيوزيلنــدا”، 
مواطن أسترالي، قد اختار تنفيذ الهجوم 
فــي نيوزيلنــدا “ألننا نمثــل التنــوع واللطف 
والتعاطــف”. وظل المســلمون في حالة تأهب 
قصــوى وتلقوا نصائح باالبتعاد عن المســاجد 
في حين ظلت حالة التأهب األمني في البالد 

في ثاني أعلى مستوى لها لليوم الثاني.

قال قائد القوات األميركية الســابق في الشــرق األوســط والرئيس الســابق لوكالة 
المخابرات المركزية “سي آي إي” الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس، إن قائد فيلق 
القــدس بالحــرس الثــوري اإليرانــي قاســم ســليماني، هــو مــن يقــود سياســة إيران 

الخارجية وليس وزير الخارجية جواد ظريف.

وثائقــي  خــالل  يتحــدث  بترايــوس  وكان 
لقنــاة “بــي بــي ســي” البريطانيــة حول قاســم 
ســليماني، ُعرض مســاء الخميــس، حيث ذكر 
أن قائد فيلق القدس كان قد أرســل له رسالة 
ســرية عبــر الرئيــس العراقــي الراحــل جــالل 
طالبانــي، يطلــب فيها مفاوضته خالل معارك 
البصرة العام 2007 بين الميليشيات الموالية 
إليــران مــن جهــة والقــوات العراقيــة وقــوات 
التحالــف بقيــادة الواليات المتحــدة من جهة 

أخرى.
ووفقا لشــبكة “صوت أميركا” VOA، فقد 

قال ســليماني لبترايوس في الرسالة 
يتحكــم  الــذي  األول  الشــخص  إنــه 

بالسياســات اإلقليمية للنظام 
“عليــك  مضيفــًا:  اإليرانــي، 

أن تتفق معي.. انَس أمر اآلخرين”.
وأبلغــه  ســليماني  طلــب  بترايــوس  ورفــض 
مــن خــالل الوســيط بأنه “ال يمكــن أن يجلس 
ويتفــاوض مع شــخص يقــود المجاميــع التي 

تقتل الجنود األميركيين”.

وبرز دور قاسم سليماني في قيادة  «
دفة سياسة إيران الخارجية وتدخالتها 

في دول المنطقة من جديد، عندما 
قدم وزير الخارجية اإليراني ظريف 

استقالته في 25 فبرايرالماضي، بسبب 
تغييبه عن اجتماعات رئيس النظام 
السوري بشار األسد في طهران 

مع المرشد األعلى علي خامنئي 
والرئيس اإليراني حسن روحاني 

بينما حضرها سليماني.

شــهد الجيــب األخيــر لتنظيــم داعــش فــي بلــدة الباغــوز شــرق ســوريا اشــتباكات 
متقطعــة أمــس الســبت مــع قــوات ســوريا الديموقراطيــة، غــداة قيــام التنظيــم 
الجهادي بشن 3 هجمات انتحارية استهدفت تجمعات للخارجين من هذا الجيب.

الديموقراطيــة  ســوريا  قــوات  وتحــاول   
بقيــادة  الدولــي  التحالــف  مــن  المدعومــة 
واشــنطن، كســر دفاعــات مقاتلــي التنظيــم 
زالــوا  مــا  والغــارات  القصــف  رغــم  الذيــن 
ويتشــبثون  انتحاريــة  هجمــات  يشــّنون 

بالقتال حتى الرمق األخير.
وقــال المتحــدث باســم حملة قوات ســوريا 
الديموقراطيــة في منطقة دير الزور عدنان 
عفريــن أمــس الســبت “اندلعــت اشــتباكات 

الجمعة وما زالت مستمرة حتى اآلن”.
ســوريا  لقــوات  تابــع  موقــع  ومــن 
الديموقراطيــة داخــل بلــدة الباغوز، شــاهد 
أمــس  بــرس صبــاح  فرانــس  فريــق وكالــة 
دخانــًا يتصاعــد مــن الجيــب المحاصــر، كما 
قصــف  أصــوات  ســماع  الممكــن  مــن  كان 
مدفعــي متقطــع، وشــهدت أجــواء المنطقة 

تحليقا كثيفا لطائرات التحالف.
حــدة  تراجعــت  األخيــرة،  األيــام  وفــي 
المعارك والضربات الجوية تدريجيًا وباتت 
متقطعــة بعــد أن كانــت عنيفــة ومكثفة في 
بدايــة األســبوع. وأضــاف عفريــن “في أحد 
المحاور، تراجعت وتيرة االشــتباكات قليالً 
لتسهيل الخروج المحتمل للمستسلمين من 

مقاتلي التنظيم وعائالتهم”. 

وتستهدف قوات سوريا  «
الديموقراطية وطائرات التحالف 

مواقع التنظيم لياًل فيما تخفف 
وتيرة قصفها خالل ساعات 

النهار. ويهدف هذا التكتيك إلى 
دفع مقاتلي داعش أنفسهم ودفع 
المدنيين للخروج، بحسب قوات 

سوريا الديموقراطية.

اشتباكات متقطعة في آخر جيب لـ”داعش”بترايوس: سليماني يقود سياسة إيران الخارجيةالحزن يخيم على نيوزيلندا
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لقــي 25 مســلحًا مــن ميليشــيات الحوثــي االنقالبيــة، مصرعهــم وجــرح 
العشــرات، أمــس ، فــي عملية تطهير نفذتها قوات الجيش اليمني، بإســناد 
مــن طيــران تحالــف دعم الشــرعية، فــي وادي المقصب وعدد مــن الجبال 

المحيطة به في منطقة البرح غرب تعز.

وأكــدت مصــادر عســكرية مقتــل 25 
من ميليشــيات الحوثــي بينهم 3 من 
القيــادات فــي العمليــة التــي نفذتهــا 
قــوات العمالقــة واللــواء 20 لتطهيــر 
المثهبــة  وجبــل  المقصــب  وادي 

والتباب الحمر وديمة اليقضة.

أللويــة  اإلعالمــي  المركــز  وأفــاد 
العمالقــة فــي الجيــش اليمنــي، أن 3 
من قيادات ميليشيات الحوثي، لقوا 
مصرعهــم، وهم عبــدهللا صالح عبده 
تــاج  أحمــد  علــي  ورشــيد  الباجنــي، 

الدين، وعبدالملك أحمد القابلي.

قالــت وزارة الدفــاع التركيــة إن جندييــن تركييــن قتــال وأصيــب ثمانيــة 
آخرون أمس في اشتباك خالل عمليات في شمال العراق.

 6 أن  بيــان  فــي  الــوزارة  وأضافــت 
مسلحين من بينهم امرأة تم ”تحييدهم“ 

خالل العمليات. 
وتشن تركيا بشكل متكرر ضربات جوية 
علــى مواقع لحــزب العمال الكردســتاني 
المحظــور فــي شــمال العــراق مــع ســعي 
الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغان 

إلــى إنهــاء وجــود عناصــر الحــزب قرب 
حــدود بالده. وتعتبــر الواليات المتحدة 
واالتحــاد األوروبي وتركيا حزب العمال 
وحمــل  إرهابيــة.  منظمــة  الكردســتاني 
الحزب الســالح علــى مدى نحو 30 عاما 
األغلبيــة  ذي  تركيــا  شــرق  جنــوب  فــي 

الكردية.

ا بينهم قيادات غرب تعز مقتل 25 حوثيًّ

مقتل وإصابة جنود أتراك شمال العراق

باريس - أ ف ب الجزائر - رويترز

تعرضت العديد من المحالت التجارية للنهب والحرق في جادة الشانزيليزيه بباريس في السبت الثامن عشر لتظاهرات “السترات 
الصفراء” احتجاجا على سياسة الرئيس ايمانويل ماكرون االجتماعية.

واثــر انــدالع حريــق فــي بنــك اضطــرت فــرق 
الجــادة  قــرب  تقــع  بنايــة  الخــالء  االطفــاء 
الباريسية الشهيرة. وخلف الحريق 11 جريحا 
بحســب  شــرطيان،  بينهــم  طفيفــة  اصاباتهــم 

المصدر ذاته.
كاســتنير  كريســتوف  الداخليــة  وزيــر  وقــال 
فــي تغريــدة “الذين ارتكبوا هذه الفعلة ليســوا 

متظاهرين وال )مجرد( مخربين، انهم قتلة”.
وتم اشــعال حرائق أمــام محالت في العاصمة 
الفرنســية وســط هتافــات تدعــو الــى “الثورة”، 

في حين نهبت محالت ثياب.
كمــا أضــرم متظاهــرون النــار فــي العديــد مــن 
أو  خشــبية  لوحــات  وفــي  الصحــف  أكشــاك 
حواجز ورش اســتخدمت متاريس، وهاجمت 
منتجــات  محــالت  الملثميــن  مــن  مجموعــات 

فاخرة التي تطاير زجاج واجهاتها.
وبحســب ارقــام وزارة الداخليــة التــي يشــكك 

في صحتها المحتجون، كان عدد المتظاهرين 
 10 اي   ،28600 الماضــي  الســبت  فرنســا  فــي 
مــرات أقــل مــن عددهــم عنــد انطــالق حركــة 

االحتجاج.

الصفــراء”  “الســترات  فــي  المســؤول  ووعــد 
وبـ”نهايــة  ينســى”  “ال  بيــوم  نيكــول  ماكســيم 
بــدء  منــذ  أهميــة  األكثــر  ســتكون  أســبوع 

التحرك”.

شارك مئات اآلالف من المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائر يوم الجمعة في أكبر االحتجاجات ضد حكم الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة، الممتد منذ 20 عاما، منذ بدايتها الشهر الماضي.

ومياديــن  شــوارع  فــي  المحتجــون  واحتشــد 
الكثيــر  الجمعــة وحمــل  بعــد صــالة  العاصمــة 
منهــم العلــم الجزائري. كما شــهدت مدن أخرى 
مظاهــرات مــن بينهــا بجايــة ووهــران وباتنــة 

وتيزي وزو.
وقــدر صحافيــون مــن رويتــرز أعداد الحشــود 
بمئــات اآلالف لكــن لــم تصدر تقديــرات لها من 
الشــرطة. وتراجعــت األعــداد إلــى اآلالف قبــل 
حلــول الظــالم. وقالت الشــرطة الجزائرية في 
بيــان إنهــا اعتقلــت أناســا شــاركوا فــي أعمــال 
عامــة  لممتلــكات  وتدميــر  وســرقة  تخريــب 
وخاصــة. ولــم ترد أنباء عن اشــتباكات عنيفة. 
لكــن الســلطات قالــت إن 75 محتجــا اعتقلــوا 

وأصيب 11 شرطيا بجروح طفيفة.
وتراجــع بوتفليقــة عــن قــراره الترشــح لواليــة 
جديــدة يــوم اإلثنيــن بعــد احتجاجات شــعبية 
ضــده. لكنــه لــم يعلــن تنحيــه علــى الفــور، إذ 

صياغــة  لحيــن  الســلطة  فــي  البقــاء  يعتــزم 
دســتور جديــد. ورفــض الجزائريــون بســرعة 
هــذا العــرض وطالبــوا الرئيس البالغ مــن العمر 
82 عاما بالتنحي. وبدأ بوتفليقة يفقد حلفاءه 

بوتيــرة متســارعة فــي األيام القليلــة الماضية، 
وقــال قيــادي بــارز فــي الحــزب الحاكــم خالل 
مقابلــة مســاء الخميــس إن بوتفليقــة أصبــح 

”تاريخا اآلن“.

متظاهرون من “السترات الصفراء” في باريس أمس )أ ف ب( متظاهرون خالل احتجاجات مناهضة لبوتفليقة في العاصمة الجزائر أمس األول )رويترز(

أعمال نهــب وحرق تتخلــل تظاهرة “الســترات الصفراء” مئــات اآلالف يحتشــدون في شــوارع ومياديــن العاصمة
تجدد العنف في شوارع باريس الجزائريون يطالبون بوتفليقة بالتنحي

17 مارس 2019 األحد
10 رجب 1440

تعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن على الفور بتشديد قوانين األسلحة،  «
بعدما تبين حصول اإلرهابي على رخصة لحيازة األسلحة وأنه استخدم 5 أنواع، 
اثنان منها شبه آلية. وقالت أرديرن للصحافيين في كرايست تشرش أمس إن 

األسلحة كانت معدلة على ما يبدو. وأضافت “هذا أحد التحديات التي نتطلع 
لبحثها أثناء تغيير قوانيننا”.

تغيير قوانين حمل السالح

طلب سيناتور ديمقراطي وآخر  «
جمهوري بمجلس الشيوخ من 

الكونغرس، الجمعة، التحقيق في 
محادثات إدارة الرئيس األميركي، 

دونالد ترامب، مع السعودية 
بشأن نقل تكنولوجيا نووية. وفي 

أحدث محاولة لتسليط الضوء 
على االتفاق المحتمل، طلب 

السيناتور الديمقراطي بوب 
مينينديز والجمهوري ماركو روبيو 

من مكتب مساءلة الحكومة 

فتح تحقيق في المحادثات في 
أقرب وقت ممكن. كما طلبا من 

المكتب مراجعة المفاوضات 
التي تجريها اإلدارة األميركية 
مع السعودية، بشأن الطاقة 

النووية منذ العام 2009 خالل 
عهد الرئيس السابق باراك أوباما. 

ويرغب روبيو ومينينديز، وهما 
عضوان بلجنة العالقات الخارجية 

بمجلس الشيوخ، في التأكد من 
أن االتفاق يحتوي على “ضمانات 

مشددة لمنع االنتشار ومعايير 
أخرى تضمن أال يقوض التعاون 

النووي مع السعودية األمن 
اإلقليمي والدولي أو يهدده”، 
وذلك وفقًا لرسالة بعثا بها 

للمكتب. وتخوض السعودية، 
التي تسعى لبناء محطتين 

نوويتين على األقل، محادثات مع 
الواليات المتحدة منذ سنوات 

بشأن نقل التكنولوجيا. وقاومت 
السعودية، التي تخوض أيضًا 

محادثات مع دول أخرى ومنها 
روسيا والصين وفرنسا، الشروط 

األميركية بشأن نقل التكنولوجيا 
النووية التي تمنع تخصيب 
اليورانيوم واسترداد الوقود 

المستنفد. ويمكن استخدام 
التقنيتين إلنتاج مواد انشطارية 

بهدف صنع أسلحة نووية. 
وتصاعد القلق في الكونغرس 

العام الماضي، بعدما قال ولي 
العهد السعودي األمير محمد 

بن سلمان لمحطة “سي بي 
إس نيوز” إن السعودية ستطور 

أسلحة نووية إذا قامت إيران 
بذلك.

مساٍع لوقف التعاون النووي األميركي مع السعودية
دبي، واشنطن - العربية.نت، رويترز
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إلى متى ونحن خارج 
السباق؟

لننسى موضوع قطر، لنتجاوز أطماع إيران، لنتجاهل وجود إسرائيل، بل لننسى دور 
الغــرب بالمنطقــة، كل ذلــك يمكن تأجيله مؤقتًا، ولنركز على البناء والتنمية والخروج 
مــن دائــرة الشــعارات واالنشــغاالت إلــى العمــل وســباق العصــر، لن نســتفيد شــيئًا من 
حربنا مع إيران وأزمتنا مع قطر ومقاطعتنا إســرائيل لو ظلت دولنا وشــعوبنا ترســخ 
تحت ظل األزمات المتتالية بين كل فترة وحقبة دون أن نرى باألفق ضوءا للخروج 
نهائيًا من هذه األزمات كدول قوية توازي دول الشرق والغرب، فإذا كنا نبالغ بمقارنة 
أنفســنا وطموحاتنــا بــدول أوروبــا فعلى األقل نقارن أنفســنا بدول الشــرق مثل كوريا 
الجنوبيــة وســنغافورة وماليزيــا التي اســتطاعت الســير علــى خطى اليابــان والصين 

بمنافسة الغرب.
إن انشغالنا كل مرحلة وكل عصر بأزمة تاريخية أال تعتقدون أنه أمر مدبر ومخطط 
إلبقــاء المنطقــة تحــت رحمــة األزمــات المتواصلــة والمســتمرة على غــرار الصراع مع 
إسرائيل وإيران وقطر التي دخلت شوكة من داخل البيت الخليجي لتشغلنا بدورها 
مثلما شغلتنا إسرائيل وإيران؟ أال ترون أن هذه الساحة منذ أربعينات القرن الماضي 
لــم ُتتــرك يومــًا واحــدًا تعيــش بســام وتتفــرغ للبنــاء والتنميــة بــدال مــن حشــرها في 

االنشغاالت المدبرة؟
حــرب اليمن، شــوكة قطر، الصراع مع إســرائيل، تهديدات إيــران، حتى تركيا أضحت 

تشــغل العــرب، وبــدال مــن التفرغ لبنــاء مجتمعــات متقدمة عصرية انحصــرت مهمتنا 
بالدفاع عن وجودنا أمام هذه التهديدات التي تنبت يوميًا كالفطر، إذا كنا ال نستطيع 
تجــاوز الخطــر اإليرانــي فعلــى األقــل لنضعــه بالمقدمة ونؤجــل الصراعــات األخرى ال 
بتجاوزها أو التســامح معها، لكن بنســيانها، وال كأنها موجودة، فاإلهمال ينسيك األلم 
وهــذه الشــوك النابتــة بخواصرنــا من شــأن إهمالهــا وتجاوزهــا التغلب عليهــا بدالً من 

انشغالنا بها وإضاعة فرص البناء والتنمية بالتركيز عليها.
المحتــوم  لنتركهــا تواجــه مصيرهــا  إيــران  إســرائيل وقطــر وتركيــا، وحتــى  لنتــرك 
مــع شــعبها الغاضــب والعالــم الــذي لم تعــد تتكيف معــه فهــذا النظام المتخلــف خارج 
التاريخ ومنتهي الصاحية ونهايته محتومة، إنه يتغذى ويعيش باستغال صراعاته 

الخارجية إلشغال شعبه وكأن العالم يتآمر عليه ويتنفس بالمظلومية.
أمامنــا فرصــة تاريخيــة للخروج من دائرة األزمات التــي ندور فيها منذ بدايات القرن 
الماضي حتى الساعة فيما العالم تجاوزنا، وإذا خرجت دول عربية من السباق فعلى 
األقــل يبقــى األمــل بدول أخرى كمصــر ودول التعاون الخليجي... إلى متى إســرائيل 

وقطر وتركيا وإيران والجهل كذلك؟

تنويرة: كثرة األصدقاء إشارة تحذير!. «
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وزارة الصحة... الحفاظ 
على الكفاءات بدفعهم 

الغرامات
حينمــا أطلــق مشــروع التقاعــد االختيــاري ســجلت وزارة الصحــة موقفهــا 
الحــذر مــن تنفيذ البرنامج في وقته وإحالة المتقدمين للتقاعد في الوقت 
المحــدد ســلفا مــن قبل ديــوان الخدمة المدنيــة، وكان ذلــك بحجة الحفاظ 

على الكفاءات من الكوادر التمريضية خصوصا.
لكــن مــا يحــدث اآلن ال يشــير إلــى أيــة رغبــة حقيقيــة فــي “الحفــاظ علــى 
الكفــاءات”، فالهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة “نهــرا” 
تطالــب الممرضيــن منذ مدة بدفــع غرامات مالية تقــدر بمبالغ طائلة مقابل 
تجديــد رخــص مزاولــة المهنــة الخاصة بهــم، إضافة لغرامــات تأخير بمبالغ 
خياليــة )وصــل بعضهــا إلــى 2000 دينــار(! فــي حين صدر تصريــح من قبل 
“الرئيس التنفيذي لنهرا” في ردها على شــكوى الممرضين وضحت فيه أن 
جهة العمل المسؤولة عن تجديد رخص مزاولة المهنة لموظفيها وتصحيح 
أوضاعهــم، إال أن وزارة الصحــة مازالت تلتزم الصمت التام حيال األمر، ما 
يوقــع الممرضيــن فــي حيرة مــن أمرهم، فهــل يدفعون تفاديــا الزدياد مبلغ 

الغرامة، أم ينتظرون رد الوزارة الذي قد ال يأتي!

هــذا مــع العلــم أن التأخير حســب ما وردنــا في الصحافة كان في األســاس 
ســببه جهــل وزارة الصحــة ذاتهــا بقوانيــن نهــرا وغيــاب آليــة التنســيق بين 
الجهتيــن، فهــل مــن المعقول أن يدفع الممرضــون ثمن ذلك؟ بل إن من بين 
هــؤالء الممرضيــن أيضــا عــددا كبيرا ممن هــم مقبلون على التقاعد أساســا 
والــوزارة هي التــي أجلت إحالتهم للتقاعد فتزامن ذلك التأجيل مع انتهاء 
رخصهــم وأصبحــوا اآلن بحاجــة لتجديدها، وحين توجهــوا لنهرا لتوضيح 
األمــر وطلــب رخصــة مؤقتــة بحيث تغطــي فقط الفتــرة المتبقيــة لهم في 
الخدمة رفض طلبهم، بل شددت نهرا على ضرورة استيفائهم باقي شروط 
التجديــد مــن قبيــل حضور عــدد معين من ســاعات التدريــب التي يتطلب 
الحصــول عليهــا أيضــا دفــع مبلــغ وقــدره... فهــل مــن المعقــول أن الممرض 
الــذي يحصــل علــى رخصتــه من أجل خدمــة الناس ينتهي بــه األمر إلى أن 
يسدد - من مرتبه – ثمن تلك الخدمات متمثا في المبالغ الطائلة المطلوبة 
منــه نظيــر تجديد رخصته؟ وهل هكذا تحافظــون على الكفاءات يا وزارة 

الصحة؟!.
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فجعنــا بخبــر انتهــاك حرمــة المصليــن فــي نيوزيلنــدا وإطــاق الرصــاص 
عليهــم أثنــاء أدائهم صــاة الجمعة على الهواء مباشــرة! حيث عمد منفذ 
الهجــوم إلــى بــث جريمته مباشــرة على مواقــع التواصــل االجتماعي في 
تصــرف ال يشــوبه فقــط العنــف وانعــدام اإلنســانية، إنما يمثل اســتخفافا 

بالدم المسلم وانتهاكه من قبل الكارهين له.
لم آبه بشيء أثناء مشاهدتي المقطع سوى األطفال الذين كانوا بصحبة 
أهاليهــم، فكنــت أعيــد المشــاهدة مــرارا وتكــرارا لعلــي ألمــح بصيص أمل 
بحركــة أحدهــم بعد إطاق النار عليهم مباشــرة ومن مســافة قريبة جدا، 
فقد عمد اإلرهابي منفذ الهجوم إلى إطاق النار أوال إلصابة المصلين ثم 

االقتراب أكثر فأكثر لإلجهاز عليهم عن قرب.
انتظــرت نصــف يــوم أو أكثر منذ وقــوع الحادث لكتابة هــذا المقال حتى 
أرصد ردود الفعل الدولية على الحادث، لكنني في نهاية المطاف أصبت 
بخيبــة أمــل كبيــرة لمــا آل إليه وضعنا كمســلمين فــي دول تعيش تناقضا 
هائــا بيــن شــعارات ترفعهــا محملــة برســائل الســام، وبيــن مواطنيــن 

يتصرفون بكراهية شديدة تجاه اإلسام والمسلمين.

ومضة: من يتابع المقاطع التي بثت سيجد أنه يشاهد مقاطع مماثلة لما  «
يتم تطبيقه في ألعاب التواصل االجتماعي، ومنها لعبة )ببجي(، وهي 

لعبة استهدفت الشباب ودربتهم على العنف والقتل حتى أنني أجد 
البعض ال يقوم بشيء في حياته سوى اللعب في هذه اللعبة طيلة النهار 

والليل في صورة جديدة لغسل العقول والتغلب على المجتمعات وبث 
 السموم فيها. 

ال أبرئ ساحة القاتل وال أجد له مبررا لكنني أدق ناقوس الخطر 
لمواجهة مثل تلك األلعاب التي ال تعود سوى بالسلب على الشباب 
والمجتمعات، فهل من وقفة جادة أمام ما يتم تداوله عبر الفضاء 

المفتوح؟.

“اإلسالمو فوبيا” إلى أين؟

سمر األبيوكي

يؤكــد صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة، رئيس الوزراء 
الموقــر حفظــه هللا ورعــاه، دائمــا علــى أن المشــاريع والخدمــات والدعــم المقدم 
للمواطــن يجــب أن تحظــى بأكبر نصيب من ميزانيــة الدولة، وأن تبقى قطاعات 
التعليــم والصحــة واإلســكان والخدمــات االجتماعيــة والتوظيف موضــع اهتمام 
مهمــا كانــت الظــروف وأال تمــس، بل يجب أن ترصد لها الموازنات المالية بشــكل 

أساسي.
وإذا نظرنا إلى الميزانية المعلنة مؤخًرا للســنتين الماليتين 2019 و2020 والتي 
وصلت )5.618.310.735( ديناًرا )خمسة مليارات وستمائة وثمانية عشر مليونا 
وثاثمائة وعشــرة آالف وســبعمائة وخمسة وثاثين ديناًرا(، يكون نصيب السنة 
المالية 2019 مبلغ )2.744.559.293( ديناًرا )مليارين وسبعمائة وأربعة وأربعين 
مليونــا وخمســمائة وتســعة وخمســين ألًفــا ومائتيــن وثاثــة وتســعين دينــاًرا(، 
ونصيب السنة المالية 2020 )2.873.751.442( ديناًرا )مليارين وثمانمائة وثاثة 
وســبعين مليونــا وســبعمائة وواحــد وخمســين ألفــا وأربعمائــة واثنيــن وأربعيــن 
دينــاًرا(، فــإن توجيهــات ســمو رئيــس الــوزراء لتعزيــز كفــاءة الدعــم الحكومــي 
المباشــر للمســتحقين مــن المواطنيــن تعكــس اهتمــام الدولة بتحســين المعيشــة 
السيما للمتقاعدين ودعم األسر ذات الدخل المحدود ودعم الخدمات اإلسكانية 
والضمــان االجتماعــي والتأميــن ضــد التعطــل، أي “قطــاع الحمايــة االجتماعيــة” 

وكان نصيبه من الميزانية 380 مليون دينار عن كل سنة.
إن أرقام “ميزانية المشاريع” في بندها بالميزانية الجديدة تبعث على االطمئنان، 
إلــى مشــاريع برنامــج التنميــة  400 مليــون دينــار باإلضافــة  فتخصيــص نحــو 
الخليجــي بإجمالــي 951.6 مليــون دينــار، موزعــة بقيمــة 475.5 مليــون دينــار 
خــال العــام الجــاري 2019 ونحــو و476.1 مليــون دينــار للعــام 2020، تعنــي أنه 
رغم الظروف االقتصادية الصعبة، إال أن المشــاريع الحيوية المرتبطة بتحســين 
معيشــة المواطنيــن ســتبقى فــي أعلــى القائمــة دائًمــا، وكلنــا أمــل فــي أن تشــهد 
الســنتين القادمتيــن نجاًحــا في تلبية احتياجــات المواطنين بدرجــة أكثر تقدًما 

تلتقى مع تطلعات المواطن وطموح الحكومة الرشيدة.

لعلنا نأمل أيضا أن يتكامل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  «
لصياغة توجهات جديدة تركز على نوعية ومجاالت مشاريع التنمة المستدامة، 

والبحث عن وسائل تدرج ضمن خطط مدروسة لرفد النمو االقتصادي وفتح 
مسارات مبتكرة لزيادة الدخل السيما من اإليرادات غير النفطية.

األمير خليفة بن سلمان... ميزانية الدولة ودعم المواطنين

عادل عيسى المرزوق

صندوق التعطل... بين 
القبول والتحفظ والرفض

12 عاما على دخول مشــروع التأمين ضد التعطل حيز التنفيذ، حيث أســس وجوده 
نظاما تضامنيا جديدا اعتبرته البحرين آنذاك رائدا على مستوى المنطقة وجزءا من 

معالجة مشكلة البطالة والتخفيف من آثارها االجتماعية.
ومنــذ أن أبصر المشــروع النور، يتجدد بيــن الحين واآلخر اإلعان عن تراكم فوائض 
صنــدوق التعطــل، وتتجــدد معه المطالبــات بتعديل النظــام وزيادة المزايــا الممنوحة 

للعاطلين والمتعطلين.
للتأميــن  العامــة  الهيئــة  يجــدد مســؤولو  الغاضبــة،  المطالــب  مــن حــدة  وللتخفيــف 
االجتماعــي ووزارة العمــل إنعــاش اآلمــال بتعديــل النظــام نحو “تعويضــات وإعانات 
أعلى”، مشــترطين انتهاء الخبير االكتواري من دراســته التي تكرر الحديث عنها منذ 

العام 2010 ولم تظهر نتائجها أو تعلن على أساسها أية قرارات لغاية اللحظة!
ودون أيــة دراســة أو نتائــج إيفــاء للوعــود المعطــاة، ُحــول مشــروع قانونــي بصفــة 
مســتعجلة قبل أيام إلى الســلطة التشــريعية يقضي برفع مبالغ اإلعانات لـ “العاطلين” 
وســقف التعويضــات لـــ “المفصوليــن المتعطليــن” مــع طلــب تخويــل لتمويــل برنامــج 

التقاعد االختياري. 
علــى المســتوى األهلــي، ظهر “إجماع شــعبي” على رفض المشــروع القانوني بمبررات 
بهــا الكثيــر مــن المنطقيــة، فيمــا عبــرت اللجنــة التشــريعية بمجلــس النــواب عن عدم 

ارتياحهــا مــن التشــريع لوجود “شــبهة عدم دســتورية” فيــه، وهو موقــف نتمنى أن ال 
يشهد تحوال خال األيام المقبلة.

أمــا لجنــة الخدمات المســؤولة عن دراســة التعديــل القانوني وإعطاء توصية بشــأنه، 
فصــدر عــن رئيســها موقــف ضبابي، تحدث فيه عن “تحفظ على التشــريع”، وتســاؤل 
عــن “تمويــل التقاعــد االختياري عبر دفعة واحدة أم أكثر”... و”شــرط شــمول التقاعد 

االختياري القطاع الخاص”. 
وهنــا أذكــر قائــد لجنــة الخدمــات أن وزيــر الماليــة عبــر عــن أمله قبــل أيــام قليلة في 
اســتمرار برنامج التقاعد االختياري، ما يعني “اســتمرارية” الســحب من المشــروع إذا 
مــا أقــر التشــريع - بــل قــد يتــم تمويــل الرواتــب التقاعديــة للخارجيــن “اختياريا” من 
صنــدوق التعطــل وفــق الصياغــة المفتوحــة المقترحة قانونــا، كمــا أن إعطاء موظف 

القطاع الخاص الحق لانتفاع بالبرنامج غير وارد، ألسباب معلنة مسبقا. 

ختامًا، أنبه النواب وشعبنا الكريم إلى أن موقف النائب “المتحفظ” أو “المتغيب  «
عن الجلسة” يرجح كفة تمرير التشريع، فالمشروع بقانون بصيغته الحالية 

يحتاج 21 صوتا نيابيا رافضا إليقافه وفرملته، وتسجيل 21 صوتا متحفظا مثا 
سيؤدي إلى تمرير المشروع المرفوض شعبيا.

Raja.marhoon@gmail.com
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رفع ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة؛ لرعايته الكريمة لســباق البحرين نصف الماراثون الدولي الليلي 

بتنظيم من االتحاد البحريني أللعاب القوى بمشاركة نخبة من أبرز عدائي وعداءات العالم.

وعظيــم  شــكره  خالــص  عــن  ســموه  وأعــرب 
امتنانــه لعاهــل البــالد لدعــم وتشــجيع جاللتــه 
ألبنائــه الرياضييــن، والــذي كان لــه األثــر البالــغ 
فــي تحقيــق العديد مــن اإلنجازات واســتضافة 
والقاريــة  اإلقليميــة  البطــوالت  مــن  العديــد 
والدوليــة علــى أرض المملكــة، مؤكدا ســموه أن 
االهتمام الكبير الذي يحظى به قطاعي الشباب 
والرياضة بالمملكة من لدن جاللة الملك، ساهم 
فــي رقــي وتطوير الحركــة الرياضية في البالد، 
والتــي انعكســت علــى نتائــج الفــرق الرياضيــة 
المحافــل  بمختلــف  تشــارك  التــي  المختلفــة 
الخارجيــة ونجاح المملكــة في احتضان العديد 

من األحداث الرياضية المهمة.
وأكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
العامــل  كان  للســباق  الملــك  جاللــة  رعايــة  أن 
األســاس وراء نجــاح الحدث الدولــي األول من 
نوعــه علــى مملكــة البحرين، وهو امتــداد لدعم 
جاللتــه للحركــة الشــبابية والرياضيــة واهتمــام 
جاللتــه برياضــة ألعــاب القوى خصوصــا، والتي 
لطالمــا كانــت واجهــة مشــرفة لمملكــة البحريــن 
ســواء علــى صعيد اإلنجــازات أو االســتضافات 

الناجحة.

حمــد،  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  ســموه  وهنــأ 
النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب 
والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آسيا أللعاب 
القــوى رئيــس االتحــاد البحريني أللعــاب القوى 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة بنجــاح 
االســتضافة، مشــيدا بــدور ســموه فــي االرتقاء 
اســتضافة  خــالل  مــن  القــوى،  ألعــاب  برياضــة 
مثــل هذه األحداث التي تضع المملكة في بؤرة 

االهتمام الدولي الرياضي وتســهم في الترويج 
الســمها رياضيا وســياحيا واقتصاديــا وإعالميا 
وهــو مــا يتوافــق مــع سياســة المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضــة الراميــة إلى اســتضافة أكبر 

األحداث الرياضية على أرض البحرين.
وأشــاد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
بالجهــود التــي بذلهــا االتحــاد البحرينــي أللعاب 
الرائعــة  االســتضافة  تلــك  لتحقيــق  القــوى 
والمتميــزة للســباق ومــا حظــي بــه من مشــاركة 
كبيــرة من أبرز عدائي وعداءات العالم وحســن 
التنظيم وتوفير مختلف عوامل النجاح للسباق 
الدولــي؛ ليعكــس ما تتمتع بــه المملكة من قدرة 
الرياضيــة  األحــداث  اســتضافة  علــى  كبيــرة 
الدوليــة؛ بفضــل كفــاءة أبنائها ومــا تمتاز به من 
بنية تحتية والعديد من الخدمات والتسهيالت 
األخــرى التــي تجعلهــا وجهة مفضلــة لمثل تلك 

التجمعات الرياضية.
كمــا هنأ ســموه جميــع األبطال أصحــاب المراكز 
نصــف  البحريــن  ســباق  فــي  األولــى  الثالثــة 
للرجــال والســيدات، متمنيــا  الليلــي  الماراثــون 
لمــن لــم يحالفــه الحــظ التوفيــق والنجــاح فــي 
المســتقبل، معربــا ســموه عــن ســعادته البالغــة 
بالنجــاح الباهــر للســباق والذي أظهــر اإلمكانات 
المتميــزة لمملكــة البحريــن فــي اســتضافة مثل 

هذا النوع من السباقات.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الدولــي الماراثــون  نصــف  البحريــن  ســباق  رعايــة  علــى 
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أكــد مديــر الفريــق األول للكــرة الطائــرة بالنادي األهلي عيســى حســن أن الفريــق قادر على 
تعويــض الخســارة والفوز على داركليب في المبــاراة الثانية بالمربع الذهبي لدوري الدرجة 

األولى بعدما خسر من “العنيد” 3/ 1 في المواجهة األولى.

وأضــاف حســن لـــ “البالد ســبورت” أن الفريق 
بشــرط  الفــوز،  لتحقيــق  اإلمكانــات  لديــه 
التركيــز في األوقــات الحساســة والمحافظة 
على التقدم وتفادي األخطاء، مشــيًرا إلى أن 
الفريــق تأثر كثيرا بغياب محمد عنان ضارب 
مركز 2 وعباس الخباز ضارب مركز 3 اللذين 

لم يشاركا أساسيين في المباراة األخيرة.
وتابــع حســن “عبــاس الخبــاز لــم يتمــرن منــذ 
أيــام بســبب اإلصابــة فــي عينــه،   10 قرابــة 
وقبــل ذلــك كان مصابــا فــي األنــكل، كمــا أن 
محمــد عنــان هــو اآلخــر لــم يتمــرن بالصــورة 
الكافيــة إلصابته بتمزق فــي عضالت البطن، 
وهــو مــا أثر على أداء الفريــق أمام داركليب، 
ومــع ذلــك فــإن العناصــر الموجــودة قدمــت 

مردودا فنيا الئقا”.
وأوضــح أن الفريق تأثر بالكثير من األخطاء 
أبرزها اإلرســاالت الضائعة والهجوم الطائش 
إضافة إلى تراجع أداء حوائط الصد رغم أنها 
تشكل نقطة قوة عالوة على تراجع استقبال 

الكــرة األولــى في بعض األوقــات، إلى جانب 
عدم المحافظة على النقاط األخيرة.

للمحتــرف  تقييمــه  عــن  ســؤاله  ولــدى 
الكولومبــي “بيــزا” قال حســن إن األخير قدم 
مســتوى جيــدا خصوصــا فــي الشــوط األول 
الكــرات  وتخليــص  اإلرســال  مســتوى  علــى 

الهجومية، وهو يتمتع بإمكانات رائعة ولكنه 
ال يســتطيع بمفــرده أن يرتقي بــأداء الفريق، 
وكان بحاجــة إلــى مســاعدة بقيــة الضاربيــن 

لعبــة  هــي  الطائــرة  فالكــرة  األطــراف،  فــي 
جماعية وال تعتمد على العب واحد فقط.

وأشــار إلــى أن فريــق داركليــب كان خصمــا 

عنيــدا وفــاز بالمواجهة بجــدارة بفضل خبرة 
العبيه والتغطية الدفاعية المتميزة.

قادرون على هزيمة “العنيد”

فريق طائرة األهلي

عيسى حسن

فخورون برعاية العاهل للفعاليات الرياضية الكبرى
الملــك جاللــة  كأس  علــى  الخيــل  ســباق  بنجــاح  يهنــئ  علــي  بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو 

أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة إن رعاية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة لســباق 
الخيــل علــى كأس جاللتــه، والــذي أقيــم بنادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل ليس باألمر المســتغرب؛ كون جاللتــه دائًما ما يشــمل برعايته مختلــف الفعاليات 
الرياضية الكبرى في المملكة، وهو الفارس األول في مملكة البحرين، وبالتالي فهو حريص تماًما على رعاية رياضة الفروسية وسباقات الخيل، ما يضفي على 
هــذه الرياضــة األصيلــة المزيــد مــن التميــز والنجاح، مؤكًدا ســموه أننا في الجانــب الرياضي في مملكة البحرين فخــورون جًدا بهذه الرعايــة الملكية من جاللته، 
وهو ما ينعكس دائًما على الرياضة البحرينية التي باتت مضرًبا للمثل في الكثير من الجوانب؛ نظًرا للنجاحات الكبيرة التي باتت ُتحققها حتى وصلت للعالمية.

وهنــأ ســمو رئيــس االتحــاد البحرينــي 
لكرة الســلة، رئيس الهيئــة العليا لنادي 
راشــد للفروســية وســباق الخيل ســمو 
الشــيخ عبدهللا بــن عيســى آل خليفة، 
ورئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن 
ســلمان التعليمي الخيــري نائب رئيس 
الهيئــة العليــا لنــادي راشــد للفروســية 
وســباق الخيل ســمو الشيخ عيسى بن 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة؛ بمناســبة 
علــى  الخيــل  لســباق  الكبيــر  النجــاح 
كأس صاحــب الجاللــة الملــك، مشــيًدا 

كان  الــذي  الكبيــر  بالتنظيــم  ســموه 
عليــه الســباق وهو ما جعلــه مميًزا من 
مختلــف النواحي بالــذات كونه يحمل 

اسم جاللة الملك.
وأكــد ســمو رئيــس االتحــاد البحرينــي 
برياضــة  االهتمــام  أن  الســلة  لكــرة 
الفروسية وسباقات الخيل يتوافق مع 
توجيهات القيادة الرشيدة وتوجيهات 
ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية 
المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
الرئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 

للفروســية  الملكــي  لالتحــاد  الفخــري 
وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ ناصــر 
بــن حمــد آل خليفــة؛ للمحافظــة علــى 
هــذه الرياضــة األصيلــة، منوًها ســموه 
بالجهــود الكبيرة التــي تقوم بها الهيئة 
العليــا لنــادي راشــد للفروســية وســباق 
الخيل برئاســة سمو الشيخ عبدهللا بن 
عيســى آل خليفة ونائبه ســمو الشــيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة، في وضع 
للنهــوض  الهادفــة  والخطــط  البرامــج 
برياضة ســباق الخيــل وتطويرها نحو 

أفضل المستويات.
وقدم سمو رئيس اتحاد السلة خالص 
تهانيه لســمو الشيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفــة؛ بمناســبة النتائــج المبهــرة 
التي حققتها جياد ســموه في إســطبل 
المختلفــة  األشــواط  العاديــات خــالل 
اإلســطبل  جيــاد  حققــت  إذ  للســباق، 
المركــز األول فــي الشــوط األول علــى 
كأس تترسل وفي الشوط الثاني على 
كأس الميثــاق وفي الشــوط الســادس 

على كأس صاحب الجاللة الملك.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

سمو الشيخ عيسى بن علي خالل حضوره سباق الخيل على كأس جاللة الملك
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10 رجب 1440

بطالت السلة 
لبنات االبتدائي

زبيــدة،  مدرســة  العبــات  تألقــت 
لمــدارس  الســلة  كــرة  بلقــب  وظفــرن 
البنــات االبتدائيــة، وذلك في النشــاط 
الخارجــي الــذي يقيمــه قســم التربيــة 
الرياضيــة  التربيــة  بــإدارة  الرياضيــة 
والكشفية والمرشدات بوزارة التربية 
المبــاراة  فــي  تغلبــن  إذ  والتعليــم، 
النهائيــة علــى مدرســة صفيــة صاحبة 
مقابــل  نقــاط  بعشــر  الثانــي  المركــز 
نقطتين، وأقيمت المنافســات النهائية 

على صالة نادي عالي.
عبــدهللا  عصــام  اإلدارة  مديــر  وقــام 
بتتويــج المــدارس الفائــزة وبحضــور 
رئيــس قســم التربيــة الرياضيــة نــادر 

جمالي.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اللجنة اإلعالمية

حــرص رئيــس نــادي البحريــن للتنــس خميــس محمــد المقلــة علــى متابعــة الترتيبات 
والتجهيــزات الخاصــة ببطولــة البحريــن الدوليــة TF لمحترفــي التنس، التــي ينظمها 
نــادي البحريــن للتنــس خالل الفترة من 18 إلى 23 مــارس الجاري تحت رعاية ممثل 
جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة، 
وبدعــم مــن وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة والداعميــن الذهبييــن الســوق الحــرة 
البحريــن وشــركة إبراهيــم خليل كانو، وأعطــى المقلة توجيهاته إلــى اللجنة المنظمة 
التــي تضــم فــي صفوفهــا خالــد ناس مديــر البطولــة وخالد غلــوم مديــر العمليات في 
البطولة وحمدي عبدالجواد المدير التنفيذي بضرورة الحفاظ على كل ما حققته هذه 
البطولــة مــن تميز ونجاح على مدى الســنوات الماضية، وطالــب المقلة بأهمية توفير 
كل ســبل الراحــة إلــى جميــع المشــاركين؛ مــن أجــل أن تقديــم تجربــة جديــدة مثالية 
ونســخة أخــرى متميــزة مــن هــذا الحدث الرياضــي والبطولــة التي تعد أكبــر بطوالت 

التنس في مملكة البحرين.
وأشــاد المقلة برعاية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة للبطولة وبدعم واهتمام 
وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة ورعايــة الداعمين الذهبيين الســوق الحرة البحرين 
وشــركة إبراهيــم خليــل كانــو، مقــدرا للجميــع هــذا الــدور الحيــوي الرامي إلــى إنجاح 
البطولــة. وتجــرى فــي السادســة مــن مســاء اليــوم بمقــر نــادي البحرين للتنــس قرعة 

مباريات الدور التأهيلي للبطولة.

”ITF“ نادي التنس يستقبل نجوم

المقلة يتوسط عضوي اللجنة المنظمة غلوم وعبدالجواد

حسن علي

حسن: غياب عنان 
والخباز أثر على 

أدائنا

سموه يشيد بجهود 
اتحاد ألعاب القوى في 

التنظيم

سموه هنأ خالد بن حمد 
بنجاح الحدث



أقر االتحاد البحريني لكرة السلة شعاًرا جديًدا للدوري الفضي 
فــي دوري زيــن الســاوي للموســم الرياضــي الحالــي 2018 - 
2019؛ بهدف إعطاء هذا الدوري المزيد من الزخم واالهتمام؛ 
نظــًرا لمشــاركة 8 فــرق فيــه إضافــة لمنتخــب الشــباب أيًضــا، 
والذي ال يتم احتساب نتائج مبارياته وبالتالي هو خارج نطاق 
جــدول الترتيــب، والفــرق المشــاركة هــي النويــدرات، الحالــة، 
ســماهيج، ســترة، مدينة عيســى، النجمــة، البحريــن واالتحاد.

وتلعــب مســابقة الدوري الفضي للفرق التــي لم تنجح في في 
التأهل للدور السداســي المؤهل لألدوار النهائية لبطولة دوري 
زيــن، إضافــة إلــى الفريقيــن الخاســرين من ملحــق التأهل إلى 

الدور نصف النهائي “المربع الذهبي”.

وتشــهد مباريــات الــدوري الفضــي تنافًســا كبيــًرا بيــن الفــرق؛ 
مــن أجــل تحقيــق أفضــل المراكــز، خصوًصــا فــي ظــل وجــود 
مكافــأة مالية للفريــق البطل مقدارها ألفي دينار إضافة لكأس 
تــذكاري، وفضــا عــن تأثيــر المراكز علــى الترتيــب والتصنيف 
العام، وبالتالي فإن جميع الفرق تسعى لتقديم أفضل ما لديها 

لتحقيق أفضل مركز وهو ما اتضح في الجوالت الماضية.

أســفرت مباريــات الجولة الســابعة مــن دوري المصــرف الخليجي 
التجاري لكرة الصاالت عن تسجيل 48 هدفا في المباريات األربع، 

التي أقيمت يوم أمس األول.
فعلــى صالــة نادي الشــباب، حقــق البديع فوزا على حســاب قالي 

بـ 9 أهداف مقابل 6 في مباراة هي األعلى تهديفا هذه الجولة.
وواصــل المحــرق صدارتــه للترتيــب، بعدمــا نجــح فــي تخطــي 

الشباب بـ 5 أهداف مقابل 4.
وحقق الحد فوزا مهما على حساب المالكية بـ 8 أهداف مقابل 3.

وفاز سترة على التضامن بـ 8 أهداف مقابل 5.
وبناء على هذه النتائج، صار ترتيب الدوري كاآلتي: المحرق في 
الصــدارة برصيــد 21 نقطــة، الشــباب والحــد 16 نقطــة لــكل واحد 
منهما، ســترة 10 نقاط، التضامن 7 نقاط، المالكية 5 نقاط، البديع 

3 نقاط، وأخيرا قالي بنقطة وحيدة.
وتبدأ األسبوع المقبل مرحلة اإلياب عبر الجولة الثامنة، إذ يلعب 
البديع مع الشــباب، التضامن مع الحد، ســترة مع المحرق، وقالي 

مع المالكية، وجميعها على صالة نادي الشباب.

نتائج الجولة 7 لدوري كرة الصاالتاعتماد شعار لدوري زين الفضي

تقــام اليوم )األحد( المباراة النهائية الثانية 
فــي سلســلة المباريــات النهائيــة علــى لقب 
بيــن  الســلة،  لكــرة  البحريــن  زيــن  دوري 
 7 الســاعة  المحــرق والرفــاع، وذلــك عنــد 
مساء، على صالة خليفة في مدينة خليفة 

الرياضية بمدينة عيسى. 
وهذا النهائي الثاني من سلسلة 5 مباريات 
ويفوز باللقب الفريق الذي يســبق منافســه 

للفوز في 3 مباريات.
االنتصــار  فــي  نجــح  قــد  المحــرق  وكان 
93/ 92 مــا جعلــه  بالنهائــي األول بنتيجــة 
فــي وضــع مريــح فــي الجولــة الثانيــة مــن 

النهائي.
وتشــكل مبــاراة اليــوم منعطفــا مهمــا فــي 
المنافســة علــى اللقــب، إذ إن فــوز المحرق 
يقربه بنســبة كبيرة من البطولة، بينما فوز 
الرفــاع يعيــد الحســابات إلى نقطــة الصفر 

ويشعل الصراع من جديد.
وبحســب معطيــات المبــاراة الماضية، فإن 
فوز المحرق جاء صعبا ومثيرا في الوقت 

األصلــي  الوقــت  انتهــاء  بعــد  اإلضافــي 
بالتعــادل، إذ جــاءت المبــاراة فــي مجملهــا 
الفريقيــن،  علــى  وصعبــة  متكافئــة  العــام 
فــي  والفــوز  األفضليــة  خالهــا  تقاســما 

األشواط األربعة.
ويتطلــع المحــرق إلى تحقيق فــوزه الثاني 

علــى التوالــي؛ ليضع يده على درع الدوري 
ويقتــرب من اســتعادة لقبــه المفقود منذ 6 

مواسم.
وســيدخل المحــرق اللقــاء بــروح معنويــة 
التــي اكتســبها  الكبيــرة  الثقــة  بعــد  عاليــة 
بفــوزه فــي النهائــي األول بفضــل مســتواه 

الفني الكبير.
ويمتلــك العبــو المحــرق الخبــرة الواســعة 
للتعامــل مــع مثــل هــذه المباريــات النهائية 
ولكــن تبقــى الظــروف المصاحبــة لاعبيــن 
وللمباراة نفسها هي األقوى من كل شيء.

معادلــة  إلــى  الرفــاع  يتطلــع  المقابــل،  فــي 

فــي  الفــوز  خــال  مــن  والنتيجــة  الموازيــن 
لقــاء الليلــة، وتعويــض خســارته االفتتاحيــة 
والمضي قدًما نحو تحقيق إنجاز تاريخي في 

الموسم الثاني للفريق بمسابقات كرة السلة.
والعناصــر  األســماء  الســماوي  ويمتلــك 
الجيدة والكفيلة لتحقيق الهدف المنشــود 

ــا  ذهنيًّ جهوزيتهــم  ســيعتمد  هــذا  ولكــن 
الاعبــون  ســيقدمه  مــا  وعلــى  ا  ونفســيًّ
بأرضية الملعب، فضاً عن القراءة الجيدة 
التــي يجب أن يتحلى بها مدربه األميركي 
سام فينسنت في وضع التشكيلة والخطة 

األنسب للبدء بها مع التغييرات الجيدة.

ــح ســـاخـــن ــ ــي ــ ــف ــ الــــنــــهــــائــــي الـــــثـــــانـــــي لــــــــــــدوري زيــــــــن عــــلــــى ص

المحرق لالقتراب من اللقب... والرفاع الستعادة الثقة

ختام مهرجان دوري البراعم الكروي
ــاد ــ ــح ــ ــس االت ــ ــي ــ ــة عــــن رئ ــابـ ــيـ حــقــيــقــي كــــــرم األنـــــديـــــة نـ

نيابــة عــن رئيس مجلــس إدارة االتحاد 
البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علــي بن 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، كرم عضو 
لجنــة  ورئيــس  االتحــاد  إدارة  مجلــس 
المســابقات عبدالرضــا حقيقــي، الفــرق 
المشــاركة فــي مهرجــان دوري البراعــم 

.2019 - 2018
جــاء ذلك في اليــوم الختامي لمهرجان 
االتحــاد  أقامــه  الــذي  البراعــم،  دوري 
البحرينــي لكــرة القــدم علــى الماعــب 
الخارجيــة التابعــة له يــوم الخميس 14 

مارس الجاري.
االتحــاد  إدارة  مجلــس  عضــو  وكــرم 
لجنــة  القــدم ورئيــس  لكــرة  البحرينــي 
جميــع  حقيقــي  عبدالرضــا  المســابقات 
باالتحــاد  األعضــاء  الـــ19  األنديــة 
البحرينــي لكــرة القــدم، والتي شــاركت 
فــي مهرجــان دوري البراعــم الذي أقيم 

بنظام المجموعتين.
وأكد حقيقي أن مهرجان دوري البراعم 
مغايــرة  بطريقــة  الموســم  هــذا  أقيــم 
إلــى  مشــيرا  الماضيــة،  المواســم  عــن 
تخصيــص تكريم لجميــع األندية بغض 
النظــر عــن أي نتائــج مســجلة، بعكــس 

المواسم الماضية.
ولفــت إلــى أن الجميــع شــهد مهرجانــا 

عبــر  الختامــي  اليــوم  فــي  احتفاليــا 
فرحة الاعبيــن الصغار الذين يعتبرون 
نــواة المســتقبل ألنديتهــم والمنتخبــات 
شــهد  المهرجــان  أن  مبينــا  الوطنيــة، 

مشاركة أكثر من 600 العب.
وكانت نتائج الجولة التاسعة واألخيرة 
من مهرجان دوري البراعم أســفرت عن 
اآلتــي: فوز المنامة على الشــباب )3-0(، 

فــوز الرفــاع علــى االتحــاد )2-4(، فــوز 
النجمــة على البديــع )0-4(، فوز االتفاق 
علــى مدينــة عيســى )1-2(، فــوز األهلي 
المحــرق  فــوز   ،)2-1( المالكيــة  علــى 
علــى البســيتين )0-1(، فــوز الحالة على 
قالــي )1-3(، فوز الرفاع الشــرقي على 
مــع  البحريــن  تعــادل   ،)1-0( التضامــن 

سترة )0-0(.
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ســيكون عشــاق لعبــة كــرة اليد علــى موعد اليوم )األحد( مــع قمة “الديربي” بيــن النجمة واألهلي في ختــام مبارياتهما 
من الدور الرباعي لدوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد وذلك في تمام الســاعة 7 مســاء على صالة اتحاد اللعبة بأم 

الحصم.

لقــاء متوقــع له اإلثارة والندية لما له من أهمية لكليهما؛ 
مــن أجــل الفــوز مــع ختــام المرحلــة. الفريقــان يدخــان 

لــكل منهمــا مــن  بنفــس الرصيــد 4 نقــاط 
اليــوم ســتضع  ونقــاط  فــوز وخســارة، 

الفائــز فــي صــدارة الترتيــب مؤقتــا 
لحيــن معرفة نتيجة باربار والدير 

اللذيــن يمتلــكان نفــس الرصيد 
)4 نقاط لكل منهما(.

كأس الرئيس

حقــق  أخــرى،  جهــة  مــن 
الفــوز  والتضامــن  ســماهيج 
فــي ختــام منافســات الجولة 

الثانيــة مــن المجموعــة الثانية 
فــي  الرئيــس  كأس  لمســابقة 

المباريات التي أقيمت أمس السبت.
 )29 /25( بنتيجــة  الحصــم  أم  علــى  ســماهيج  وفــاز 
بعدمــا تقــدم بالشــوط األول أيضا بفارق 5 
أهــداف )10/ 15(، وبذلــك أصبح رصيد 
ســماهيج 4 نقــاط وأم الحصــم 4 

نقاط. 
وفــي المبــاراة األخــرى، ســقط 
توبلي أمــام التضامن )19/ 16( 
األول  الشــوط  انتهــى  بعدمــا 
وبذلــك   ،)11 /11( بالتعــادل 
أصبــح رصيــد توبلــي الــذي 
 5 األولــى  الخســارة  تلقــى 
نقــاط والتضامــن الذي تصدر 
 6 رصيــده  أصبــح  مجموعتــه 

نقاط.

كلَّف االتحاد العربي لكرة القدم، رئيس قســم شــؤون الحكام باالتحاد البحريني لكرة 
القدم ومقيم ومكتشف الحكام اآلسيوي جاسم محمود، بتقييم طاقم تحكيم مباراة 
فريقــي الهــال واألهلي الســعوديين التي ســتقام يوم 17 مارس الجــاري، ضمن إطار 

ذهاب نصف النهائي لكأس زايد لألندية األبطال. 

وســتقام المباراة المهمة في استاد جامعة 
الملك ســعود بمدينة الريــاض في المملكة 
جاســم  وسيشــرف  الســعودية،  العربيــة 
محمود على تقييم طاقم تحكيم مختلط 
مكــون مــن حكم الســاحة اإلماراتــي عمار 
علــي الجنيبــي، ويعاونــه مواطناه جاســم 
آل علــي ومســعود حســن، والحكــم الرابــع 
الفيديــو  الشــقصي، حكــم  العمانــي خالــد 
اإلماراتي يعقوب الحمادي، مســاعد حكم 

الفيديو اإلماراتي عمر آل علي. 
قســم  لرئيــس  العربــي  التكليــف  ويأتــي 
شــؤون الحــكام باالتحــاد البحرينــي لكــرة 
القــدم جاســم محمــود تأكيــدا للنجاحــات 
الكــوادر  تحققهــا  التــي  المتواصلــة 

التحكيميــة البحرينيــة عبــر الحضــور فــي 
مختلف البطــوالت وعلى جميع األصعدة، 
بمــا يعكــس المكانــة المرموقــة للتحكيــم 
البحريني الذي يتمتع بســمعة طيبة وثقة 
كبيــرة فــي األوســاط المحليــة واإلقليمية 

والقارية والدولية. 
ويأتــي التكليــف لجاســم محمــود بعــد أن 
أنهى يوم الثاثاء الماضي، تكليفا آسيويا 
بإشرافه على طاقم تحكيم مباراة فريقي 
وســيدني  اليابانــي  فرونتيــل  كاواســاكي 
المجموعــات  مرحلــة  ضمــن  األســترالي، 

لدوري أبطال آسيا. 
فــي  حاضــرا  البحرينــي  التحكيــم  وكان 
أيضــا،  الثانــي  النهائــي  نصــف  ذهــاب 

التونســي  الســاحلي  النجــم  والــذي جمــع 
بالمريــخ الســوداني، إذ أدار المباراة طاقم 
تحكيمي بحريني مكون من حكم الساحة 
وســاعده  شــكرهللا،  نــواف  المونديالــي 
المونديالــي ياســر تلفت والمســاعد الثاني 
عيســى  الرابــع  والحكــم  جعفــر،  محمــد 

عبدهللا.

 جاسم محمود 

فــي ذهاب نصــف نهائــي كأس زايــد لألنديــة األبطالســماهيج والتضامــن ينتصــران بــكأس الرئيــس لليــد
محمود مقّيًما لحكام مباراة الهالل واألهلي السعوديينالنجمة يالقي األهلي في الرباعي اليوم

17

شعار دوري زين الفضي لكرة السلة

 من مباريات الجولة السابعة

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمياتحاد السلة - المركز اإلعالمي

محمد الدرازي

اللجنة اإلعالمية

تنطلق اليوم )األحد( منافسات دورة األلعاب للنخبة الخليجية للسيدات 
2019 تحــت رعايــة عضــو المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة عضــو 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة رئيــس لجنة رياضــة المرأة رئيــس االتحاد 

البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة.

بنــت  حيــاة  الشــيخة  وأعربــت 
عبدالعزيــز عــن شــكرها وتقديرها 
لمؤسســة  العــام  المديــر  إلــى 
النخبــة األولــى لتنظيــم المعارض 
رئيــس  والفعاليــات  والمؤتمــرات 
للــدورة  العليــا  المنظمــة  اللجنــة 
المشــعان  عبدالعزيــز  بــن  نــواف 
علــى جهــوده المبذولــة وحرصــه 
علــى إقامــة هــذه البطولــة وإلــى 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة على 

جهودهم المبذولة.
تعتبــر  البطولــة  أن  وأوضحــت 
عرسا خليجيا سيجمع بين الدول 
الثانــي  بلدهــم  فــي  الخليجيــة 

كل  متمنيــة  البحريــن،  مملكــة 
التوفيق والنجاح للفرق المشاركة 
وعكــس الصــورة المشــرقة لتطور 
المنطقــة  فــي  المــرأة  رياضــة 

الخليجية.
وســتقام اليــوم األحــد منافســات 
الكــرة الطائــرة، إذ ســيلتقي عنــد 
الســاعة 6 مســاًء البســيتين ضــد 
ضــد  العــام  واألمــن  أزورايــت، 
المحرق، وعند الساعة 7 سيلتقي 
األهلــي مــع أزورايت، والبســيتين 
وســتختتم  العــام،  األمــن  ضــد 
المواجهــات بلقــاء يجمــع األهلــي 
مع المحرق عند الساعة 8 مساًء.

دورة النخبة الخليجية للسيدات

علي مجيد
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اســتضاف نــادي بانكــوك الملكــي الرياضــي وفــد 
توأمة التنس البحريني التايلندي خالل مشاركة 
الوفــد برئاســة مستشــار جاللــة الملــك لشــؤون 
الشــباب والرياضــة صالــح بــن عيســى بــن هندي 
المناعــي، وعضوية رئيس نــادي البحرين للتنس 
خميــس المقلــة وأعضــاء نــادي البحريــن للتنــس 
جاسم بوعالي وعبدالمجيد مفيز وخليل سويلم 
وعبداللطيف محمد أحمد، وذلك عصر الخميس 

الماضــي، وهي الزيــارة األولى لوفد التوأمة لهذا 
النادي العريق الذي تأسس في العام 1903، وهو 

من أكبر األندية الرياضية في تايلند.
ويضــم النــادي 15 ملعب تنس بأنواعها العشــبية 
والرمليــة والمغطــاة، وملعبــا لكرة القــدم وملعب 
مــن  وغيرهــا  الخيــل  لســباق  ومضمــارا  جولــف 
المالعــب الرياضيــة. وقــام الوفد بتجربــة اللعب 
النــادي  مرافــق  وزار  العشــبية  المالعــب  علــى 

وحضــر حفــل العشــاء الــذي أقامــه النــادي بهــذه 
المناســبة، وتم خاللــه تبادل الكلمــات الترحيبية 

والهدايا.
واســتضاف النــادي البريطانــي فــي بانكــوك وفد 
التوأمــة يــوم الجمعــة الماضــي، وهــو أيضــا مــن 
 ،1903 العــام  فــي  تأســس  إذ  العريقــة،  األنديــة 
ولعــب الوفــد مباريــات عــدة مــع فريــق التنــس 
بالنــادي، وحضــر حفــل العشــاء الــذي تــم خاللــه 

أيضــا تبــادل الهدايــا التذكاريــة، واختتــم الوفــد 
زيارتــه إلــى تايلند التي اســتمرت من 10 إلى 16 
مارس الجاري بحضور حفل عشاء أقامه السفير 
البحرينــي فــي تايلند أحمد الهاجــري، وذلك بعد 
4 أيــام زار خاللها أحــد منتجعات تدريب التنس 
فــي مدينــة “بتايــا” الســاحلية و3 أنديــة رياضية 
فــي  المســؤولين  مــن  بالعديــد  والتقــى  عريقــة، 

مجال رياضة التنس.
من التكريم

وفد توأمة التنس يختتم زيارته لتايلند
بعـــد اللعـــب فـــي ناديـــي بانكـــوك الملكـــي والبريطانـــي

افتتــح األولمبيــاد الخــاص البحرينــي رصيــده الذهبــي فــي دورة األلعــاب العالمية 
لألولمبيــاد الخــاص بأبوظبــي فــي ثانــي أيــام منافســات الــدورة بحصولــه علــى 3 
ميداليــات ذهبيــة، وفضية واحــدة، وميداليتين برونزيتين، تضــاف إلى الميدالية 

الفضية التي نالها الجمعة. 

وســجل الفــارس كميــل المقهــوي المركز 
إذ   ،Working Trail فــي مســابقة  األول 
نــال 70 نقطــة بعــد أداء متقــن ومقــدرة 
الخيــل  مــع  التعامــل  علــى  اســتثنائية 
بإشــراف المدربيــن باســل الجبــل ومنــى 

فيروز.
وأحــرز العــب الدراجــات الهوائيــة حمــد 
فئــة  فــي  الذهبيــة  الميداليــة  التميمــي 
فــي زمــن 24.52 دقيقــة متفوقــا علــى 7 
المــدرب  بقيــادة  مريــح  بفــارق  العبيــن 

ناجي محمد. 
ونالــت الالعبــة ســارة الحســيني ذهبيــة 
غاليــة فــي ألعــاب القــوى بعــد أداء قــوي 
ومنافسة حامية مع ذوي الهمة من دول 
مختلفــة، بينمــا حققــت زميلتهــا عايشــة 
الســبيعي المركــز الثانــي لتســجل فضية 

في رصيد المملكة. 
وضمنــت الالعبــة جواهــر طــالل فضيــة 
أنهــا  علمــا  تقديــر،  أقــل  علــى  التنــس 
مرشــحة للترفيــع إلــى الذهبيــة في حال 
قبــول تظلــم الفــرق علــى العبــة بادعــاء 
التالعــب فــي مســابقات التصنيــف؛ مــن 
أجــل مواجهة مجموعة أقل من قدراتها 
علــي  الالعــب  حقــق  كذلــك  الحقيقيــة. 
ميــرزا برونزيــة تنــس الطاولــة بتحقيقه 

الفوز على منافسه البورتوريكي. 
أمــا فريــق الشــراع، الــذي يشــارك للمــرة 
األولــى، فضمــن المركــز الثانــي على أقل 
تقديــر، وباإلمــكان ترقيتها إلــى الذهبية 
فــي منافســات الغــد التــي يخوضهــا ذو 
والعــب  المتغــوي  علــي  الالعــب  الهمــة 
الدمج أحمد سلمان تحت قيادة المدرب 

الوطني قاسم بن جميع. 
ونجــح الســباح إبراهيــم العلــي فــي نيل 
الميداليــة البرونزيــة فــي فئــة 50 متــرا، 
إذ قطــع المســافة فــي زمن قــدره 35.52 
ثانية بقيادة المدرب سيد محمد مختار. 
زبّيــل مشــاركة  الالعــب حســن  وســجل 
مشــرفة، كمــا أدى الفريــق ســباق التتابــع 

دون تحقيق مركز متقدم.
الريشــة  فــي  منافســات  تجــدول  ولــم 

الطائــرة والبولينــج، علــى أن تبــدأ يــوم 
البوتشــي  مســابقات  أمــا  األحــد،  اليــوم 
فأســفرت عــن عــدم فــوز الالعبيــن عون 
جمعــة وأحمــد عبدالحميــد الشــيخ فــي 
بحوزتهمــا  أن  علمــا  الفــردي  منافســات 

فضية اللعب الجماعي. 
وتتواصــل المنافســات لغايــة 21 مــارس 
بحرينيــة  فــرق   9 بمشــاركة  الجــاري 
يمثلها 24 العبا في الشــراع والفروســية 
والســباحة والبولينج والبوتشي وألعاب 
القــوى وتنــس الطاولة والريشــة الطائرة 

والدراجات الهوائية. 

دعيج بن خليفة: الذهب هدفنا

قال مستشــار الرئاســة اإلقليمية لمنطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا رئيس 
الشــيخ  البحرينــي  الخــاص  األولمبيــاد 
دعيــج بــن خليفــة آل خليفــة إن الفــرق 
البحرينية المشــاركة في بطولة أبوظبي 
تــؤدي مبارياتهــا علــى نحــٍو مــرٍض، وإن 
حصــول المملكة على 3 ذهبيات إلى حد 
اللحظة مؤشــر بتحقيق ســجل مميز في 

األيام المتبقية من البطولة. 
وحــرص دعيج بن خليفــة على الحضور 
والمدربيــن  الالعبيــن  أبنائــه  بيــن 
المتطوعيــن، متجــوال مــا بيــن مختلــف 
حصــد  علــى  لتحفيزهــم  األلعــاب؛ 
الذهبيــة خصوصــا تحقيقــا  الميداليــات 
قــام  كمــا  الذهــب،  المســتدام:  للشــعار 
بتتويــج عــدد مــن الفائزيــن فــي ألعــاب 
أبطــال  تتويــج  منهــا  وصــدف  مختلفــة 
البحرين في البوتشي بالمركز الثاني في 

المنافسات الجماعية. 
البطلــة ســارة  الذهبقالــت  بعــد  التفــاؤل 
الحســيني إن نيلهــا ذهبيــة ألعــاب القوى 
يجعلهــا أكثــر إصــرارا علــى التفــوق فــي 
فيــه  وجــدت  الــذي  الرياضــة  ميــدان 
مــن  تمكنهــا  متنفســا وســاحة مفتوحــة 
االندماج ورد الجميل للقيادة والمجتمع، 
وهــو مــا يتمثــل فــي البرامــج الرســمية 
والدعــم الكريــم مــن منظمــات المجتمــع 

المدني والقطاع الخاص. 
وأهــدى الالعــب الفارس كميــل المقهوي 
ميداليتــه الذهبيــة باســمه وباســم جميع 
إلــى  والمدربيــن  واإلدارييــن  الالعبيــن 
القيادة الرشيدة وإلى سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة وإلى الشــيخ دعيج 
الشــيخ  وســمو  خليفــة  آل  خليفــة  بــن 
محمــد بن دعيج آل خليفة وإلى أســرته 
أن  وذكــر  المملكــة.  وشــعب  وأصدقائــه 
واإلصــرار  المثابــرة  نتيجــة  هــو  الفــوز 
فــي  بمــا  وااللتــزام  المكثــف  والتدريــب 

شأنه مالمسة البطوالت. 
الهوائيــة حمــد  الدراجــات  وعبــر العــب 
التميمــي عــن فخــره واعتــزازه بتعليــق 
الميداليــة الذهبيــة علــى صــدره الممتلئ 
حبــا فــي البحريــن، وأفرحــه أن يحقــق 
الفوز باســم المملكة قيادة وشعبا وباسم 

جميع ذوي الهمم في العالم. 
مــدرب  الجبــل  باســل  الكابتــن  وقــال 
علــى  كميــل  حصــول  إن  الفروســية 
الذهبية يشجع الكل على العمل الدؤوب 
واإليمــان بقــدرة اإلنســان علــى االنتصار 
إلــى  التفــات  دون  الظــروف  كل  رغــم 

مثبطات العزيمة. 
وذكــرت مدربــة الفروســية منــى فيــروز 

أن الجديــة فــي التدريــب هــي مــا تميــز 
عــن  ناهيــك  الخــاص  األولمبيــاد  فــرق 
وقفة األســر وتفهمهــا الحتياجات أبنائها 
فاألســرة تشــكل البيئة المناســبة وتوجه 

أبنائها نحو اإلنجاز واإلبداع. 

فريق البحرين التطوعي 

يخطف االنظار

التطوعــي،  البحريــن  فريــق  خطــف 
الــذي تم ابتعاثــه بتوجيهات من ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة وبدعم مــن وزارة 
الشــباب والرياضــة، األضــواء  شــؤون 
من خالل مشــاركته الفاعلة في عملية 
تنظيــم الفعاليــات الرياضيــة مــع بقيــة 

أقرانه من المنظمين.
وقــال الفنــان االماراتــي حبيــب غلــوم 
بــإدارة  يقومــون  متطــوع  ألــف   20“
وتنظيــم األولمبيــاد الخــاص لأللعــاب 

العالمية في أبوظبي، ومن بين هؤالء 
البحرينــي  الفريــق  يبــرز  المتطوعيــن 
الفعاليــات  تنظيــم  فــي  ســاهم  الــذي 
فشــكرا  متميــزة،  بصــورة  الرياضيــة 
لشباب البحرين على جهودهم الكبيرة 
فــي إنجاح الحــدث العالمــي الرياضي 

اإلنساني الكبير”.

دولــة  وفــد  رئيــس  نائــب  أشــاد  كمــا 
بالوفــد  اليعقوبــي  جاســم  الكويــت 
“شــباب  وقــال  المتطــوع  البحرينــي 
الخــاص  األولمبيــاد  فــي  البحريــن 
يبذلونهــا  التــي  والجهــود  مجتهــدون، 
التوفيــق  لهــم  ونتمنــى  جــدا  كبيــرة 

والنجاح”.

أبوظبي - الوفد اإلعالمي

3 ذهبيات لألولمبياد الخاص البحريني

التتويج بالميداليات

فرحة بالميداليات

متابعة مستمرة من المسؤولين

من المشاركة البحرينية

مدينة عيسى - اتحاد التنس

انطلقــت منافســات البطولة اآلســيوية للناشــئين للتنس تحت 
بجامعــة  للتنــس  البحرينــي  االتحــاد  مالعــب  علــى  ســنة   14
مباريــات  تقــام  حيــث  عيســى،  بمدينــة  البحريــن  بوليتكنــك 

التصفيات األولية بين 26 العبا من مختلف الجنسيات.

ومنــذ انطالقــة التصفيــات اشــتدت المنافســة بيــن الالعبيــن 
لتحقيــق الفــوز والتأهل للدور الرئيس للبطولة الذي يســعى له 

جميع الالعبون.

وأســفرت المباريــات عــن فــوز الالعــب الهنــدي أريــان نانــدا على 
األميركــي جيمــس بلييــر بنتيجــة 6/ 1، 6/ 1 وفــاز التركــي إيــج 
توبكوك واللبناني كارل شــفيق على الهندي راج ســينج 6/ 1، 6/ 1 
والهندي روهان مخرجي على األميركي ريان أنور 6/ 3، 6/ 2 ومن 
اإلمــارات فاز ديــف كانبرجيماث على الباكســتاني زيان صديقي 
6/ 0، 6/ 1 وفاز الهندي ساي راجاف على العب سلطنة عمان علي 
البوســعيدي 6/ 2، 6/ 2، كمــا فــاز التركــي إييــج توبكــوك 6/ 4، 6/ 2 
بصعوبــة علــى الهنــدي رودراكريشــنا أما العب اإلمــارات فيكتور 
موهانرام فقد فاز على الهندي جوزيف كوتوور 6/ 0، 6/ 3، وحقق 
العب السعودية عبدالمليك الزهراني فوزا على الباكستاني زيان 

فرحان 6/ 2، 6/ 3.

ميرزا: مشاركتي هذا الموسم بنسبة 20 %انطالقة تصفيات آسيا لناشئي التنس
ــور” ــسـ ــنـ “الـ ــل  ــي ــث ــم ــن ت ــ الـــكـــتـــف حـــرمـــتـــه م ــي  ــ 3 إصــــابــــات ف

أكــد العــب ارتــكاز الفريــق األول للكرة الطائــرة بالنادي األهلــي ميرزا عبدهللا 
أن نســبة مشــاركته فيمــا تبقــى مــن الموســم الحالي تبلــغ 20 % بعــد اإلصابة 
التي تعرض لها في الكتف وحرمته من الغياب عن الفريق قبل خمســة شــهور 

تقريبا.

“البــالد ســبورت”  لـــ  وأضــاف عبــدهللا 
أن اإلصابــة التــي كان يعاني منها هي 
عبــارة عن قطــع في وتر أعلــى الكتف 
إلــى  بحاجــة  أنــه  لــه  وتبيــن  األيمــن، 
 10 بتاريــخ  جراحيــة  عمليــة  إجــراء 
أكتوبــر، وتأخر إجــراء العملية حوالي 
 21 بتاريــخ  وتحديــًدا  ونصــف  شــهر 
الكنــدي  بمستشــفى  أجراهــا  نوفمبــر 
على يد يوسف العالي، وهو ما تسبب 
بتأخيــر عودتــه إلــى المالعــب، إذ إن 
اللعــب  الطبيــب أخبــره بقدرتــه علــى 
بعــد 4 شــهور فيما أخبــره اختصاصي 

العــالج الطبيعــي بعــد 3 شــهور؛ نظــرا 
لقوة عضالته.

وذكر أن ما ساهم في عدم قدرته على 
اللعــب لغايــة اآلن رغم مــرور أكثر من 
3 شــهور على إجراء العملية، اكتشاف 
إصابتيــن جديدتيــن فــي كتفــه عبارة 
عــن 3 إصابــات فــي إصابــة واحدة، إذ 
تبيــن بعــد إجــراء عمليــة المنظــار بأنه 
مصــاب بقطعيــن آخريــن فــي حافظــة 
الكتــف لــم يتــم اكتشــافهما مــن خالل 
األشــعة وهو ما حال دون قدرته على 

العودة كذلك.

يخضــع  الزال  أنــه  عبــدهللا  وأوضــح 
لتماريــن التأهيل والتقوية كما يتدرب 
بالكــرة، ولكنــه لــم يتماثل إلى الشــفاء 

بنســبة كبيــرة، فــالزال يشــعر بصعوبة 
عنــد رفــع الكتــف والهجــوم، ويحتــاج 
نســبة  وأن  الوقــت  مــن  بعــض  إلــى 
قدرته للمشــاركة هذا الموسم تبلغ 20 
% وربمــا يكون قــادًرا على المشــاركة 
فــي بطولة النخبة التي ســتقام بشــهر 

رمضان المبارك.
وأضــاف أن ســير منافســات الموســم 
مــن  قلــل  ســريعة  بصــورة  الحالــي 
مضيفــا  المشــاركة  فــي  حظوظــه 
العربيــة  البطولــة  إقامــة  لعــدم  “نظــرا 
والخليجيــة لألندية فإن ذلك أدى إلى 
ســير المنافســات ســريعا، ولــو أقيمــت 
إحدى البطولتين لتأخر الموســم لمدة 
شــهر كامــل علــى أقــل تقديــر وكانــت 
حظوظــي جيــدة فــي اللعــب واللحاق 

بالموسم”.

ميرزا عبدالله
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سبورت

حسن علي

6 ميداليات حصيلة 
اليوم الثاني 

للمشاركة البحرينية 
في عالمية أبوظبي



أنــاب ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة ممثــل جاللة الملــك لألعمــال الخيرية 
وشــئون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد 
الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة ســعادة الســيد أيمــن بــن توفيــق المؤيــد وزير 
شئون الشباب والرياضة لتتويج أبطال بطولة سموه الدولية الثالثة لجمال الخيل 

العربية وذلك بحضور عدد من المسئولين والسفراء المعتمدون لدى المملكة.

وبهــذه المناســبة، أكد ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة أن البطولــة الدوليــة 
لهــا ارتبــاط تاريخي بالتــراث األصيل بما 
يتوافــق مــع توجيهــات حضــرة صاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
عاهــل البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه 
العربيــة  الخيــل  رعايــة  إلــى  والراميــة 
جانــب  تمثــل  باعتبارهــا  بهــا  واالهتمــام 
وعراقتهــا،  البحريــن  تاريــخ  مــن  مهــم 
البحريــن  إلــى أن فــارس  مشــيرًا ســموه 
الملــك  الجاللــة  صاحــب  حضــرة  األول 
المفــدى حفظــه هللا ورعــاه حريــص على 
رعاية ودعم مختلف النشاطات المتعلقة 
بالخيــل، حيث ســاهمت هذه الرعاية بأن 
تكــون مملكــة البحريــن أحد أكبــر معاقل 
الخيــول العربيــة األصيلــة واقتــرن اســم 
وتاريخ البحرين بالخيل العربية األصيلة 

منذ القدم ومازال إلى يومنا هذا.
وأوضح سموه أن البطولة عكس الصورة 
المشــرقة لحضــارة مملكــة البحريــن فــي 
والتــي  العربيــة  الخيــل  جمــال  رياضــة 
منــذ  البحرينــي  بالتــراث  اســمها  اقتــرن 
القــدم، حيــث تعتبر هــذه البطولــة إحدى 
علــى  تحافــظ  التــي  المهمــة  المحطــات 
األجيــال  وتعريــف  البحرينــي  التــراث 
فــي  الخيــل  وتاريــخ  بهويــة  المتعاقبــة 

المملكة الغالية.
وأكد سموه أن البطولة من بين المسابقات 
الملكــي  االتحــاد  ينظمهــا  التــي  المميــزة 
وحظيــت  القــدرة  وســباقات  للفروســية 
االســطبالت  قبــل  مــن  كبيــرة  بمشــاركة 
البحرينيــة ومــن دولــة الكويــت الشــقيقة 
الشــقيقة،  الســعودية  العربيــة  والمملكــة 
البحريــن مكانــًا  حيــث أصبحــت مملكــة 
مناسبًا للمالك إلبراز قدراته ومواهبه في 
تربيــة الخيــول العربيــة وانتاجها بصورة 

كبيرة.
وأشــاد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
اللجنــة  بذلتهــا  التــي  بالجهــود  خليفــة 
الشــيخ  ســمو  برئاســة  العليــا  المنظمــة 

فيصل بن راشد آل خليفة وكافة أعضاء 
جهــود  بذلــوا  أن  بعــد  المنظمــة  اللجنــة 
كبيــرة مــن أجــل تســجيل نجــاح آخر في 
االســتضافات الدوليــة والتأكيــد علــى أن 
الكــوادر البحرينيــة قــادرة علــى إخــراج 
كافــة البطوالت بأفضل صــورة تنظيمية، 
مقدمــًا ســموه التهانــي والتبريــكات إلــى 
كافة االسطبالت الفائزة بالمراكز األولى.

المؤيد يتوج األبطال

توفيــق  بــن  أيمــن  الســيد  ســعادة  تــوج 
المؤيــد أبطــال الفئــات في بطــوالت بطل 
األبطــال، حيث حصــل المهر ليفيندا على 
للمالــك  الصغيــرة  المهــرات  بطولــة  لقــب 
إجماليــة  بنتيجــة  الــواوان  مطــر  علــي 
)28.00(، والمركــز الثانــي بدويــة المنامــة 
للمالــك محمــد جعفــر وبنتيجــة إجماليــة 
الثالــث إي إي مليكــة  )10.00(، والمركــز 
للمالــك اســطبالت عالي بنتيجــة إجمالية 

.)9.00(
وفي بطولة المهور الصغيرة المركز األول 
ســديح الخالديــة للمالــك محمــد المالكــي 
بنتيجة إجمالية )23.00(، والمركز الثاني 
برينــس للمالــك اســطبالت عالــي بنتيجة 
إجماليــة )17.00(، والمركــز الثالــث زجير 
بنتيجــة  إبراهيــم  خالــد  للمالــك  الســيد 

إجمالية )7.00(.
وفــي بطولــة المهــرات المركــز األول إي 
جــي رنــدا للمالــك محســن علــي بنتيجــة 
عالــي  الثانــي  المركــز   ،)22.00( إجماليــة 
شــيخة للمالــك اســطبالت عالــي بنتيجــة 

إجماليــة )12.00(، المركــز الثالث شــيرين 
للمالــك A.Y ARABIANS بنتيجــة 

إجمالية )4.00(.
وفي بطولــة المهــور المركــز األول عســام 
الشقيب للمالك مشعل بن محمد اليوسف 
بنتيجة إجمالية )25.00(، والمركز الثاني 
دي واصــل للمالــك علــي الــواوان بنتيجة 
إجماليــة )15.00(، والمركز الثالث ميغالد 

للمالك نبيل الحربي بنتيجة )5.00(.
وفــي بطولة األفــراس حقق المركز األول 
كاييــن للمالــك عــالء عبدالجبــار بنتيجــة 
إجماليــة )20.00(، المركــز الثانــي العنــود 
المركــز   ،)6.00( إجماليــة  بنتيجــة  الزيــن 
الثالث دريم الراشدية للمالك عبدالرحمن 

محمد بنتيجة إجمالية )6.00(.
بطولــة  وهــي  البطــوالت  أقــوى  وفــي 
األفحــل، حقــق المركــز األول عالــي فريد 
للمالــك اســطبالت عالي بنتيجــة إجمالية 
)22.00(، المركــز الثانــي هيرمــس للمالــك 
إجماليــة  بنتيجــة  محمــد  عبدالرحمــن 
)11.00(، والمركــز الثالــث دي جاد للمالك 

خليل إبراهيم بنتيجة إجمالية )6.00(.

الواوان: بطولة مثيرة

أكد المالك الكويتي علي مطر الواوان 
الدوليــة  حمــد  بــن  ناصــر  بطولــة  أن 
الثالثــة لجمــال الخيــل العربيــة حققت 
نجاح كبير في ظل االمكانيات العالية 
التــي يمتلكهــا المشــاركين وخصوصــًا 
ابهــرت  التــي  البحرينيــة  االســطبالت 
الجميــع، مشــيرًا إلى أن الجميع ســعى 
والــكل  المتقدمــة  المراكــز  لتحقيــق 
يشــعر بالفخر واالعتزاز في المشــاركة 
خصوصًا أن البطولة تحمل اســم سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

“حققــت  الــواوان:  مطــر  علــي  وقــال 
كانــت  فئتيــن،  فــي  األول  المركــز 
 ، المشــاركين  بيــن  قويــة  المنافســة 
وأعتقــد أن هــذه البطولــة تعتبــر مــن 
فيهــا  شــاركنا  التــي  البطــوالت  أقــوى 
وحرصــت علــى إعــداد الجيــاد بأفضل 
كبيــرة  المنافســة  كانــت  لقــد  صــورة، 

وقوية”.
مــن  والثانــي  األول  “اليــوم  وأضــاف 
البطولــة شــاهدنا فروقــات كبيــرة فــي 
المنافســة، حيــث ازدادت قــوة في كل 
فئــة، بشــكل عــام لقــد كانــت البطولــة 
مغايرة عن النسخة السابقة من جانب 
النســخة  هــذه  تعتبــر  حيــث  اإلثــارة، 
مثيرة للغاية وأنا ســعيد بتحقيق هذه 

النتائج”.
وأوضــح علي مطر الــواوان أن اللجنة 
االحتياجــات  كافــة  وفــرت  المنظمــة 
الالزمــة للمشــاركين، مشــيدًا بالتنظيم 
المثالي للبطولة والحضور الجماهيري 
الجيــد الذي شــهد البطولــة، مقدمًا كل 
الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة واللجنــة المنظمة 

العليا للبطولة.

كتيب البطولة

أصــدرت اللجنة المنظمــة العليا للبطولة 

برئاســة ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد 
آل خليفة كتيب خاص عن بطولة ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الدولية 

الثالثة لجمال الخيل العربية.
لســمو  كلمــة  علــى  الكتيــب  واحتــوى 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة وســمو 
الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس 
وســباقات  للفروســية  الملكــي  االتحــاد 
القــدرة نائــب رئيــس المجلــس األعلــى 
للبيئة والدكتور خالد أحمد حســن مدير 
عــن  معلومــات  إلــى  إضافــة  البطولــة، 
البطولــة وصــور متنوعــة مــن البطوالت 
المنظمــة  اللجنــة  إلــى  الســابقة، إضافة 
العليا واللجنة المنظمة للبطولة واللجان 
التــي  المســابقات  عــن  ونبــذة  العاملــة 
شــهدتها البطولــة ومعلومــات كاملة عن 
نظام البطولة. وأصدرت اللجنة الكتيب 

باللغتين العربية واالنجليزية.

عروض فنية

قــدم الفــارس البحرينــي محمــد المعبــاد 
عــروض فنيــة رائعــة في ترويــض الخيل 
وحــركات فنيــة علــى متــن جواده وســط 
تشــجيع كبيــر مــن الجماهيــر الحاضــرة، 
استحســان  العــرض  هــذا  القــى  حيــث 
الجميــع فــي ظــل الخبــرة الكبيــرة التــي 

يمتاز بها محمد المعباد.

ناصر بن حمد ينيب المؤيد لتتويج األبطال
ــة ــي ــرب ــع ــة الـــثـــالـــثـــة لـــجـــمـــال الـــخـــيـــل ال ــ ــي ــ ــدول ــ ــي بـــطـــولـــة ســـمـــوه ال ــ ف

اللجنة اإلعالمية

القــدم،  لكــرة  األولمبــي  منتخبنــا  يواصــل 
كأس  لتصفيــات  اإلعداديــة  تحضيراتــه 
ســتقام  إذ   ،2020 عامــا   23 تحــت  آســيا 
خــالل  البحريــن  مملكــة  فــي  التصفيــات 

الفترة 22 وحتى 26 مارس الجاري.
مباريــات  األولمبــي  منتخبنــا  وســيلعب 
وبيــن  أرضــه  علــى  الثانيــة  مجموعتــه 
أيضــا  المجموعــة  تضــم  إذ  جماهيــره، 
وبنغالديــش  فلســطين  منتخبــات 

وسيرالنكا.

ختام الوديات
ودياتــه  األولمبــي  منتخبنــا  وأنهــى   
مــع  تعــادل  إذ  للتصفيــات،  التحضيريــة 
نظيــره الكويتــي يــوم الثالثــاء 12 مــارس 
الجــاري بنتيجة )1-1( على اســتاد الشــيخ 
علــي بن محمــد آل خليفة، فيما خســر من 
نظيــره العمانــي بـــ 6 أهــداف دون رد، فــي 
المبــاراة التــي أقيمــت مســاء أمــس األول 

على استاد مدينة خليفة الرياضية.

اكتمال الصفوف
ومــن المؤمــل أن تكتمل صفوف المنتخب 
غــدا اإلثنين بانضمام الالعبين المحترفين 
فــي  مرهــون،  ومحمــد  الحــردان  محمــد 
المحترفــان  فيــه  انتظــم  الــذي  الوقــت 
اآلخــران حســين جميل وأحمد الشــروقي 

بدءا من يوم الخميس الماضي. 
الحصــص  شــمام  ســمير  المــدرب  ويقــود 
التدريبية على المالعب الخارجية التابعة 
لالتحــاد البحريني لكرة القــدم، ومع تبقي 
التصفيــات يرفــع  أقــل مــن أســبوع علــى 
المنتخــب مــن وتيــرة التحضيــرات تأهبــا 

لالستحقاق اآلسيوي.

  محاضرة مكافحة المنشطات
المنشــطات  مكافحــة  اختصاصــي  قــدم 
حســين  البحرينيــة  األولمبيــة  باللجنــة 

الحداد، محاضرة عن مكافحة المنشــطات 
لالعبــي المنتخــب خالل المعســكر الحالي 
الــذي يقيمــه المنتخــب منــذ يــوم الســبت 

الماضي 9 مارس الجاري.

 نهائي السلة
حضــر العبــو المنتخــب األولمبــي، المباراة 
النهائيــة األولــى لدوري زين الســالوي بين 
أقيــم  والــذي  والمحــرق،  الرفــاع  فريقــي 
مســاء األربعاء الماضــي على صالة مدينة 

خليفة الرياضية.
وتابــع العبــو المنتخــب المبــاراة النهائيــة 
األولــى مــن علــى مدرجــات صالــة مدينــة 

خليفة.
وقــدم مديــر المنتخــب األولمبــي الشــيخ 
شــكره  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  أحمــد 
وتقديــره إلــى رئيــس االتحــاد البحرينــي 
لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي 
آل خليفــة، على تعاون ســموه وتخصيص 

منطقــة خاصة لالعبــي المنتخب األولمبي 
في المباراة األولى لنهائي دوري زين لكرة 

السلة.

قائمة المنتخب

وكان المدرب التونسي للمنتخب األولمبي 
سمير شمام استدعى قائمة مكونة من 27 
العبــا للتحضيــرات، هــم: محمــد الحــردان 
)aiginiakos FC اليوناني(، حســين جميل 

وأحمــد الشــروقي )birkirkara المالطــي(، 
محمد مرهون )بوهيميانز براغ التشيكي(، 
يوســف حبيب، أحمد حبيب وسيد هاشم 
عيسى )المالكية(، أحمد صالح وعبدالعزيز 
محمــد  عمــار  عيســى(،  )مدينــة  الكنــدري 
وعلــي  علــوي  إبراهيــم  ســيد  )المنامــة(، 
حســن )األهلي(، ســيد محمد أمين وحسن 
جاســم  عمــر،  مصعــب  )ســترة(،  الكرانــي 
خليف وحســين الخياط )الرفاع الشرقي(، 

جاســم نــور، عدنــان فــواز وحمــد شمســان 
األحمــدي ومحمــد  عبدالرحمــن  )الرفــاع(، 
الشامســي )المحرق(، أحمد بوغمار )الحد(، 
حســن مــدن وعبــاس العصفــور )الشــباب(، 

عبدالعزيز خالد وأنور أحمد )النجمة(.

 جدول المباريات

 يشــار إلــى أن منتخبنــا األولمبي سيدشــن 
منتخــب  بلقــاء  التصفيــات  فــي  مشــواره 
بنغالديش يوم 22 مارس، على أن يواجه 
منتخــب ســيرالنكا يــوم 24، فيمــا يختتــم 
منتخــب  بمواجهــة   26 يــوم  مبارياتــه 

فلسطين.
التصفيــات  فــي  التأهــل  نظــام  وينــص 
المركــز  صاحــب  ترشــح  علــى  اآلســيوية 
األول مــن المجموعــات الـــ 11، إضافة إلى 
أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني مع 
صاحــب الضيافــة )تايلنــد(؛ ليكتمــل العدد 

)16 منتخبا( في النهائيات اآلسيوية.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

األولمبي يواصل التحضيرات وغًدا اكتمال الصفوف

الحداد يتوسط العبي المنتخب بعد محاضرة مكافحة المنشطات
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من التتويج سمو الشيخ خالد بن حمد

توج النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا 
أللعاب القوى رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
أبطــال ســباق البحريــن نصــف الماراثــون الدولــي الليلــي للرجال والســيدات، والــذي أقيم 
مســاء أمس األول الجمعة برعاية كريمة من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، وذلــك بمنطقة الــزالق بتنظيم مــن االتحاد البحرينــي أللعاب القوى 

وبمشاركة نخبة من ابرز عدائي وعداءات العالم.

وشــهد سمو الشــيخ خالد بن حمد منافسات 
الســباق بفنــدق ومنتجــع ســوفوتيل الــزالق 
حيــث نقطــة البدايــة والنهايــة للســباق، كمــا 
شــهد الســباق ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال 
الخيريــة وشــئون الشــباب رئيــس المجلــس 
الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة الذي حضــر بأحد 

المسارات وتابع جزءا من السباق.
كما حضر الســباق كل مــن محافظ الجنوبية 
ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفة آل 
والرياضــة  الشــباب  خليفــة، ووزيــر شــؤون 
المســاعد  العــام  واألميــن  المؤيــد،  أيمــن 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  للمجلــس 
للجنــة  العــام  واألميــن  عبدالرحمــن عســكر، 
رئيــس  ونائــب  النصــف،  محمــد  األولمبيــة 
محمــد  القــوى  أللعــاب  البحرينــي  االتحــاد 
بــن جــالل، وعــدد من أعضــاء مجلــس إدارة 
اللجنــة األولمبيــة واالتحاد البحريني أللعاب 
القــوى وعــدد مــن ممثلــي الشــركات الراعية 

وكبار الضيوف والمدعوين.
وأطلق سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
شــارة انطالق ســباق نصــف ماراثون الرجال 
كيلومتــر،   21.1 لـــ  يمتــد  الــذي  والســيدات 

 6 لمســافة  والســيدات  الرجــال  وســباقي 
كيلومترات.

وبعــد نهايــة الســباق قــام ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمد آل خليفــة بتتويج صاحبــي المركز 
لســباق  والســيدات  الرجــال  بفئتــي  األول 
الشــيخ  ســمو  قــام  فيمــا  الماراثــون،  نصــف 
خليفــة بن علي بــن خليفة بتتويــج الفائزين 
بالمركــز الثانــي بفئتــي الرجــال والســيدات، 
وقــام كل مــن أيمــن المؤيــد ومحمــد النصف 
بفئتــي  الثالــث  بالمركــز  الفائزيــن  بتتويــج 
أصحــاب  حصــل  إذ  والســيدات،  الرجــال 
المراكــز الثالثــة األولــى علــى مكافــأة ماليــة 

وميداليات.
رئيــس  نائــب  قــدم  التتويــج  نهايــة  وبعــد 
محمــد  القــوى  أللعــاب  البحرينــي  االتحــاد 
عبداللطيــف بــن جــالل هدية تذكارية لســمو 
الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة كانت عبارة 

عن الميداليات الخاصة بالسباق.
وبهذه المناســبة أعرب ســمو الشيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة عــن عظيــم شــكره وامتنانه 
الســباق  البــالد علــى رعايــة جاللتــه  لعاهــل 
الدولي األول من نوعه على مستوى البحرين 
والمنطقــة، والذي يمثل مصدر فخر واعتزاز 

لألسرة الرياضية في مملكة البحرين عموما 
وأسرة ألعاب القوى خصوصا.

وأكــد ســموه أن رعايــة جاللــة الملــك تمثــل 
تجســيدا حقيقيــا لمــا تحظــى بــه رياضــة أم 
األلعــاب مــن دعــم واهتمام أثمر عــن تحقيق 
سلســلة من النجاحات والمكتســبات، كما أن 
الرعايــة الملكيــة كانت الســبب الرئيس وراء 
نجــاح هــذه الحــدث الدولــي الــذي أثبت من 
خالله قدرة البحرين وأبنائها على استضافة 
ذلــك  ليشــكل  الدوليــة؛  األحــداث  أضخــم 
إضافــة فــي مســيرة ألعاب القــوى البحرينية 
التي شــهدت طفرة كبيرة بفضل دعم جاللة 
الملك. كما أشــاد ســمو الشــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة بدعم ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة وحــرص ســموه المتواصــل علــى 
النهــوض بالرياضــة البحرينيــة، إذ يأتــي هذا 
الســباق الدولــي ليترجــم علــى أرض الواقــع 
توجيهــات ســموه لجعل مملكــة البحرين وجهة 

الرياضيــة،  والبطــوالت  األحــداث  لمختلــف 
األمــر الــذي مــن شــأنه أن يســهم فــي تعزيز من 
خارطــة  علــى  المملكــة  تحتلهــا  التــي  المكانــة 
عــن ســعادته  الدوليــة. وعبــر ســموه  الرياضــة 
الكبيــرة بالنجــاح الباهر الذي حققه الســباق من 
حيــث الحضــور الجماهيــري والتنافــس الكبيــر 
بيــن العدائيــن وجــودة التنظيــم واالســتضافة 
والتغطيــة اإلعالميــة، والتــي تعبــر بوضوح عن 
مــدى مــا تمتــاز بــه البحريــن مــن قــدرات كبيرة 
في تنظيم مثل هذه الســباقات الدولية، مشيدا 
بالجهــود المبذولــة مــن اللجنــة المنظمة وجميع 
اللجــان العاملــة، والذيــن قدمــوا نموذجــا مثاليا 
في عملية التنظيم؛ بفضل إخالصهم وتفانيهم، 
معربــا عــن خالــص التهانــي والتبريــكات لجميع 

األبطال.

نتائج السباق

تــوج العــداء األثيوبــي آبــادي هاديــس بلقب 

ســباق البحرين لنصف الماراثون الدولي الليلي 
للرجال بعدما حقق المركز األول وقطع مســافة 
الســباق فــي أقــل مــن ســاعة )0:59:42 دقيقة(، 
فيمــا حقــق مواطنــه جمــال يمــر المركــز الثانــي 
الكينــي  العــداء  )59:45 دقيقــة(، وجــاء  بزمــن 
بيرنــارد نيجينو فــي المركز الثالــث بعدما أنهى 
ســباق  وفــي  دقيقــة(.   59:47( بزمــن  الســباق 
بريســيج  الكينيــة  العــداءة  توجــت  الســيدات 
بالمركــز األول  بعــد فوزهــا  باللقــب  كوســيجي 
فيمــا  ســاعة(   1:05:28( بزمــن  الســباق  منهيــة 
حققــت العــداءة الكينيــة روث جيبنيتج المركز 
الثانــي بزمــن )1:06:09 ســاعة(، بينماء أحرزت 
العداءة األثيوبية نتســانت كوديتا بطلة بطولة 
العالــم لنصــف الماراثــون 2018 المركــز الثالــث 

بزمن )1:06:49 ساعة(.

نجاح من جميع النواحي

الماراثــون  لنصــف  البحريــن  ســباق  شــهد 

جميــع  مــن  باهــًرا  نجاحــا  الليلــي  الدولــي 
البحريــن  مملكــة  أن  رغــم  النواحــي 
تســتضيفه للمــرة األولــى، وكان لحضــور 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
دور كبيــر في نجاح حفل الختام وإظهار 
الســباق بالصــورة الالئقــة والمتميــزة، إذ 
حرص ســموه على متابعة الســباق كامال 
عبر دراجة نارية وتفاعل مع المتسابقين 
وشــجعهم، كمــا حــرص ســموه علــى لقاء 
الصــور  والتقــاط  واألطفــال  الجماهيــر 
األثــر  أبلــغ  لــه  مــا كان  التذكاريــة معهــم 
بــارز  دور  لســموه  وكان  نفوســهم،  فــي 
في تحقيق هذا النجاح؛ ليشــكل الســباق 
امتــدادا للنجاحــات التــي حققهــا االتحاد 
البحرينــي أللعــاب القــوى برئاســة ســموه 
واســتمراًرا لمــا يقدمــه ســموه مــن دعــم 

ومؤازرة مستمرة لرياضة أم األلعاب.

خالد بن حمد يشيد برعاية جاللة الملك والنجاح الباهر
ــال ســـبـــاق الـــبـــحـــريـــن نـــصـــف الــــمــــاراثــــون الـــدولـــي ــ ــط ــ ــوج أب ــ ســـمـــوه تـ

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد



ــة ــيـ ــابـ ــرقـ الـ ــة  ــئـ ــيـ ــبـ الـ ــن  ــ مـ تـــتـــخـــرج  ــة  ــ ــرك ــ ش أول  تـــــرابـــــط”  “بـــــوابـــــة 
فكرة الشركة

إن  المؤيــد  قــال  ترابــط”،  “بوابــة  فكــرة  عــن 
الشــركة عملــت على ربط أكثــر من 12 مصرًفا 
مســاعدة  أجــل  مــن  البحريــن  فــي  بشــبكتها 
الزبــون علــى اتخاذ قــرارات أفضل لحســاباته 
المالية في البنوك، بدالً من أن يكتشف العميل 
أنــه أنفــق علــى عمليــات مصرفيــة أكثــر ممــا 

يمتلك في وقت متأخر.
ويرى المؤيد أنه من المهم أن ُيفهم “أن الدول 
األخــرى بــدأت في قطــاع التكنولوجيا المالية 
“الفنتــك” قبــل أن تبــدأ الجهــة الرقابية بالعمل 
فيهــا، لــذا فــإن االبتــكار فــي “الفنتــك” بتلــك 
الــدول كان ســباًقا علــى الجهــات الرقابيــة ثــم 
جــاءت الرقابة على القطــاع. أما في البحرين 
القوانيــن  فــإن  خصوًصــا  الخليــج  دول  و 
المحلية لم تكن تســمح ألنشطة مثل “الفنتك” 
مــن  وأخذهــا  المعلومــات  بجــذب  للقيــام 
المصارف بالنيابة عن الزبائن فهذا أمر لم يكن 
ــا مصــرف البحريــن المركزي  مســموًحا، وحاليًّ

يحفز القطاع ككل ويسمح لالبتكار به. 
يكــن  لــم  اآلن  مــن  عاميــن  قبــل  ويضيــف 
مسموًحا أن يتم دمج أي نوع من البرمجة مع 
المصــارف، إال أن التعديالت فــي الرقابة التي 
تفرضها الجهة الرقابية منح حافًزا للمبتكرين 

والمستثمرين للدخول في قطاع “الفنتك”.
ونحن العامليــن بالقطاع الخاص جّربنا العمل 
البيئــة  فــي  المركــزي  البحريــن  مصــرف  مــع 
قبــل  ســؤالي  تــم  ولــو  التجريبيــة،  الرقابيــة 
عاميــن هــل كان ذلك ممكًنا، ســأجيب بالنفي، 
فأمــا أن تكــون مصرًفــا أو ال يكــون لــك عالقة 
بالمصــرف المركزي. أما اليوم فإذا كنت تاجًرا 
أو ترغــب فــي دخــول القطــاع أو لديــك فكرة 
أو ابتكار فإنك تستطيع الدخول، وهنالك آلية 

لذلك.
إليــه  االنتبــاه  يتــم  أن  يجــب  الــذي  واألمــر 
أن اآلليــة الرقابيــة التــي تنفــذ فــي البحريــن 
أصبحــت متقدمة حتــى على الدول المتقدمة 
المصرفيــة  الخدمــات  أعمــال  مجــال  فــي 
البحريــن  تصبــح  أن  وأتوقــع  المفتوحــة، 
ا في  بحلول شــهر يونيو المقبل، ســباقة عالميًّ
التوجيهــات التنظيميــة للخدمــات المصرفيــة 

.”Open Banking“ المفتوحة

 البيئة الرقابية التجريبية

وعــن تجربته فــي البيئة الرقابيــة التجريبية، 
يقول المؤيد إن شــركة “بوابــة ترابط” التابعة 
أول  هــي  للتكنولوجيــا،  المؤيــد  لمجموعــة 
التجريبيــة،  الرقابيــة  بالبيئــة  دخلــت  شــركة 
الزبــون  إعطــاء  ورائهــا  مــن  الفكــرة  وكانــت 
خدمــة دمــج كل معامالتــه المالية عبر شاشــة 
واحدة يســتطيع فيها رؤيــة جميع االلتزامات 
الماليــة المســتحقة عليه والمســتحقة لــه، )...( 
كان باإلمــكان تنفيذها بطريقتين إما الطريقة 
ــا وهذه ليســت بحاجة إلى  المســتخدمة عالميًّ
رقابــة، لكننــا تواصلنــا مــع المصــرف المركــزي 
علــى  رقابــة  هنالــك  يكــون  أن  طلــب  الــذي 
األمــر، وأن يتــم تنفيذهــا بطريقــة أكثــر تقدًما 
عبــر خلــق شــبكة تربــط بيــن البنــوك المحليــة 
عبــر شــبكة واحــدة، وتــم ربــط أكثــر مــن 12 
بنــًكا، وقــدم “المركــزي” القوانيــن لالستشــارة 
بنــكًا   12 دمــج  مــن  وتمكنــا  القانــون  وطبــق 
فــي البحريــن، وتخرجنــا مــن البيئــة الرقابيــة 
التجريبية في أقل من 18 شــهًرا، وهذا أمر ال 
ا، وهذا دليل علــى أن “المركزي”  يحــدث عالميًّ
يتقــدم فــي ســرعته وطريقــة اســتقطاب هذه 
الشــركات واألفكار، والطريقة التي يســمح بها 
للمســتثمرين في القطاع وهــذا أمر لم يحدث 

في أماكن أخرى.
وقــد حصلنــا  بســيطة  تجربتنــا  “أن  وأضــاف 
علــى رد بعد أســبوعين مــن تقديمنا، ثــم بدأنا 

ببنــاء التكنولوجيا، وكنا نســلم تقارير شــهرية 
إلــى المصــرف المركــزي بمســتجدات األعمال، 
حيــث جربنــا التكنولوجيــا التــي قمنــا ببنائهــا 
ــا، ونلنــا شــهادات  عبــر ربــط 12 مصرًفــا محليًّ
من شــركات استشــارية من جميع دول العالم، 
واليــوم ما نقــوم ببنائه في البحرين، ســيكون 
أكثر التكنولوجيا تقدًما عالمًيا مستخدمة في 

الخدمات المصرفية المفتوحة”.

“الفنتك” تتمثل باحتياجات 

الزبون

وأشار إلى أن الفكرة من “الفنتك” ليست مجرد 
فكــرة أو ابتــكار، إنمــا “الفنتــك” دائًمــا تبدأ من 
وجهة نظر الزبون، فاليوم عندما يتم الدخول 
علــى الفيســبوك فإنه يقترح األصدقــاء الذين 
ســيتم إضافتهــم أو عندمــا يتــم الدخول على 
موقع يوتيــوب فإنه يقترح الفيديوهات التي 
ســيتم اختيارهــا بنــاء علــى معرفتــه بنوعيــة 
الفيديوهات التي يتم مشاهدتها، وذات األمر 
ينطبــق علــى تطبيق ســناب جــات، وأمــازون، 
فهــذا الــذكاء االصطناعــي يعــرف عــن العميل 
أكثــر مما تعرف البنوك عــن العمالء )...( اليوم 
عنــد تعامــل العميل مــع البنوك فإنهــا ال تعرف 
يحتاجهــا،  التــي  االئتمانيــة  البطاقــة  نوعيــة 
فالفكــرة هــي كيفية أخذ المعلومات من البنك 
بالنيابة عن العميل الذي لديه أكثر من حساب 
يتــم  الفنتــك  خــالل  ومــن  ائتمانيــة  وبطاقــة 
جمعهــا ومســاعدة العميــل فــي أخــذ قــرارات 

مصروفــه  علــى  بنــاء  احتياجاتــه  تناســب 
ومدخولــه. فعلــى ســبيل المثــال إذا كان لــدى 
العميــل مبلــغ ألف دينار في حســابه لـ 90 يوًما 
والبنــك يعرف بنــاء على طريقة إنفاق العميل 
بأنــه لــن يحتــاج إلى هــذا المصــروف لمدة 30 
يوًمــا فلمــاذا ال يتــم وضعها فــي وديعة.اليوم 
الكثيــر مــن النــاس فــي البحريــن ليــس لديهــا 
معرفة بالودائع، وإذا كانت نســبة الفائدة على 
القــرض الممنــوح لــه أعلــى مما لــو اختــار بنًكا 
آخــر، ولــن يســتطيع معرفة ذلــك. والفكرة من 
شــركة “بوابة ترابط” هي منح الزبون إمكانية 
رؤيــة مــا له وما عليــه، وبالتالي يتخذ قرارات 
أفضــل لنفســه، إضافــة إلــى أنــه باســتطاعتنا 
تمكين البنوك وشــركات التكنولوجيا مساعدة 

الزبائن في اتخاذ قرارات أفضل.
لديــه  عــادة  المواطــن  أن  المؤيــد  ويضيــف 
أكثــر مــن حســاب مصرفــي وبطاقــة ائتمانيــة 
بنهايــة  إال  ينتبــه  وال  لديــه،  الــذي  والقــرض 
الشــهر أنــه أنفــق أكثــر ممــا يمتلــك، رغــم أنــه 
فــي  أنفــق  مــا  معرفــة مجمــل  يســتطيع  كان 
ذات اللحظــة عبــر فتــح حســابه المجمــع. )...( 
التكنولوجيــا الماليــة المســتخدمة فــي “بوابة 
ترابط” وقمنا بها كانت بعد تفكير عما يحتاج 

إليه الزبون البحريني من وجهة نظره.
ا على عدة أمور  ويســتطرد بالقول “نعمل حاليًّ
ومن بينها تمكين العميل البحريني من اتخاذ 
قرارات أفضل وأن يســتطيع كذلك االستفادة 
من الفرص أمامه ســواء أكانت اســتثمارية أم 
تمويلية أم ودائع، فعلى سبيل المثال إذا كان 

العميــل يريد شــراء منــزل أو االقتراض يجب 
أن يكون على دراية بما هو متوفر في القطاع 
البنكــي، لــذا فإننا في الشــركة نعمل على خلق 
مــن  لتتمكــن  البنــوك  لجميــع  واحــدة  واجهــة 
عرض جميع منتجاتها بهذه الواجهة، وبالتالي 
تمكيــن البحرينييــن مــن اتخاذ قرارات أســرع 

وأسهل”.
ا ال يدرك الشخص  ويشير المؤيد إلى أنه حاليًّ
كــم أنفــق علــى شــراء االحتياجــات المنزليــة 
والتنقــل وغيرهــا، لــذا إلــى جانــب قيامنــا في 
الواجهــة،  ذات  فــي  البنــوك  بدمــج  الشــركة 
حيــث  المشــتريات  تصنيــف  إمكانيــة  أضفنــا 
إن الســجالت التجاريــة صنفــت وفًقــا لنوعية 
التــزود  أو  منزليــة  لــوازم  مــن  المشــتريات 
العميــل  ليتمكــن  الصيدليــات،  أو  بالوقــود 
مــن معرفــة مجمــل إنفاقــه وأوجــه اإلنفــاق، 
أفضــل  قــرارات  اتخــاذ  يســتطيع  وبالتالــي 
لتقليــل إنفاقــه أو زيادتــه، هــذه كانــت الفكرة، 
أمــا المجــال اآلخر، وهــو الــذكاء االصطناعي، 
بحيــث إذا توفــرت لدينــا كل هــذه المعلومات 
باإلمكان إخبار العميل عن نســب الفائدة على 

التمويالت وأيها أفضل.
ويؤكــد المؤيد أن “أي مبتكــر يرغب بالدخول 
تســتطيع  التجريبيــة  الرقابيــة  البيئــة  فــي 
شــركة “بوابــة ترابــط” أن تقــوم بربــط 3 أو 4 
بنــوك ليتمكــن هــذا المبتكر من تجربــة فكرته 
دون المســاس بالبنــك أو الدخــول فــي بنيتــه 
التحتيــة، حيــث إننا بالشــركة عانينــا من ذلك 
ذلــك ألي  بتهيئــة  بدايــة األمــر، ونرغــب  فــي 

مســتثمر أو مبتكــر يريــد الدخــول مع مصرف 
البحرين المركزي بالبيئة الرقابية التجريبية”.

ويــرى أن مــا ســيجعل البحريــن ســباقة فــي 
مجــال الخدمــات المصرفيــة المفتوحــة، هــو 
ســباقة  لقــرارات  المركــزي  المصــرف  اتخــاذ 
ومدروســة والتعلــم مــن الــدول التــي قامــت 
بتطبيــق هــذا المجال، إذ إن أكثر الدول تقدًما 
ا هــي بريطانيا، مشــيًرا إلى  بهــذا المجــال حاليًّ
إلــزام جميــع البنــوك لتصبــح جاهــزة لتقديــم 
بحلــول  المفتوحــة  المصرفيــة  الخدمــات 
30 يونيــو المقبــل، لتصبــح البحريــن ســباقة 
المصرفيــة  الخدمــات  بتقديــم  بالمنطقــة 
المفتوحــة، خصوًصــا أنه أمــر لم يطبق في أي 

دولة على مستوى العالم.

 22 بنًكا ستقدم الخدمات 

المفتوحة

ويــرى المؤيــد أن أهم القوانيــن التي أصدرتها 
ــا هــي تقديــم  البحريــن بالقطــاع المالــي، حاليًّ
الخدمــات المصرفية المفتوحة، حيث هناك 9 
بنــوك في بريطانيا تقــدم الخدمات المصرفية 
المفتوحــة إلــى اليوم، أمــا البحرين فســيكون 
الماليــة  الخدمــات  يقــدم  بنــًكا   22 لديهــا 
المفتوحة بحلول شــهر يونيــو المقبل، وكذلك 
بعــد أن نجحنــا في الشــركة بربط أكثر من 12 

بنًكا في البيئة الرقابية التجريبية.
ويشــير إلــى أن الرقابــة الشــديدة فــي جميــع 
مجــاالً  تفســح  وال  االبتــكار  تحــد  القطاعــات 

للشــخص لالبتــكار، أمــا الجهــة الرقابيــة فــي 
البحريــن بالقطاع المالي فإنها تفســح المجال 
للقطــاع للتفكيــر وجلــب حلــول أخــرى، ومــن 
تجربتي الشخصية فإنها هذا األمر ال يتم في 

الدول األخرى بالمنطقة.
ويذكــر عبــدهللا أن بريطانيــا هــي كانــت أول 
المصرفيــة  الخدمــات  تقديــم  طبقــت  دولــة 
تجربتهــم  مــن  اســتفدنا  وقــد  المفتوحــة، 
وطبقناها في البحرين، وقمنا باالســتفادة من 
تجربة أول شــركة حصلــت على ترخيص في 
هذا المجال ببريطانيا وتعاونا معها، ولذا فإن 
ما يتم تقديمه الخدمات المصرفية المفتوحة 

ا. ا حاليًّ في البحرين أكثر تقدًما عالميًّ
ويــرى المؤيد أن البحرين ســتصبح أكثر دولة 
متقدمــة فــي البحريــن عبــر إلــزام 22 مصرًفــا 
بتقديــم الخدمات المصرفيــة المفتوحة، ثانًيا 
أكثــر  تعتبــر  البحريــن  فــي  التكنولوجيــا  أن 
تقدًمــا، وثالًثــا فــإن الجهــة الرقابيــة بالمملكــة 
مفتوحــة للمبتكريــن للتجربــة عبــر خلــق بيئة 
بمــرور  ســتتطور  والتــي  تجريبيــة،  رقابيــة 

الوقت.
وعلــى  ُوضعــْت  التحتيــة  البنيــة  إن  وقــال 
المبتكريــن القيــام بالتجارب في هذه المرحلة 
خصوًصــا أن “المركــزي” يفتــح المجــال أمامنا 
للتجربــة والتعلــم وتطوير القوانيــن بناء على 

هذه التجارب لنصبح سباقين.
واستطرد المؤيد بالقول “إنني كبحريني لم أر 
أي جهــة رقابيــة تفتح المجال أمام أي شــركة 
مبتكــرة، وتدعونــا للتجربــة بالبيئــة الرقابيــة 
التجريبيــة، وتعمــل علــى تغييــر القوانين، من 
أجــل إعطــاء العميــل الخدمــات الماليــة التــي 
يحتــاج إليهــا علــى غــرار مــا هــو حاصــل فــي 
الفيســبوك واالنســتغرام وغيرهــا أفضــل مــن 

المصرف المركزي.
الرقابيــة  الهيئــة  المركــزي،  المصــرف  وكان 
واإلشــرافية فــي المملكــة، قــد اعتمــد “بوابــة 
كأول   2018 ديســمبر  منتصــف  فــي  ترابــط” 
شــركة مقدمة للخدمــات المصرفية المفتوحة 
فــي البحريــن، بعــد أن أنهــت بنجــاح مرحلــة 
الرقابيــة التجريبيــة. وتعمــل الشــركة  البيئــة 
علــى  لمســاعدتها  المملكــة  بنــوك  مــع  اليــوم 
وضــع خطط عمــل لتنفيذ وتشــغيل متطلبات 
الخدمــات المصرفيــة المفتوحة التــي وضعها 
“المركــزي” لمصــارف التجزئــة لبــدء التطبيــق 

التام لها مع نهاية يونيو 2019.

عبدالله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة المؤيد للتكنولوجيا، وهي  «
شركة خاصة لالستثمار وتوفير البنية التحتية الرقمية؛ لتخدم الحكومات 

والبنوك العاملة في البحرين ودول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

بدأ المؤيد حياته المهنية مصرفيا استثماريا، مع التركيز على إدارة األصول عبر  «
مختلف فئاتها خصوصا العقارات واألسهم الخاصة ورأس المال االستثماري.

ونظًرا لتعلقه بالتكنولوجيا، فقد أسس في البحرين بالعام 2016 شركة المؤيد  «
للتكنولوجيا برؤية واضحة ترتكز على دفع وتسريع عملية التحول الرقمي 

بالمنطقة إلى اقتصاد رقمي عالمي رائد.

يتمتع المؤيد بخبرة مهنية تربو على 15 عاًما في إدارة االستثمار مع مجموعة  «
شراكات عالمية مع مبتكري التكنولوجيا، إذ يقوم بتطوير بنية تحتية رقمية 

ال مثيل لها بالمنطقة، في محاولة لدعم واستقطاب أكثر المهارات تقدًما 
في العالم؛ بهدف تمكين التغيير االجتماعي واالقتصادي اإليجابي في منطقة 

الشرق األوسط.

وتستثمر شركة المؤيد للتكنولوجيا في الشركات التحويلية التي تعالج قضايا  «
مهمة بقطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا المالية “الفنتك”، الرعاية الصحية، 

التعليم، اللوجستيات، واألمن السيبراني.

 ويحمل المؤيد شهادة ماجستير في إدارة األعمال من كلية لندن لألعمال،  «
وكذلك بكالوريوس بمرتبة الشرف في إدارة األعمال من جامعة ويستمنستر 

في لندن.

عبداهلل المؤيد... 15 عاًما من الخبرة المهنية 

جانب من الحوار مع عبدالله المؤيد بحضور ياسمين آل شرف من المصرف المركزي

أصبحــت شــركة “بوابــة ترابــط” التابعــة لمجموعــة المؤيــد للتكنولوجيــا، أول 
شركة بحرينية تتخرج من البيئة الرقابية التجريبية لمصرف البحرين المركزي 

من ضمن 28 شركة.

وهي أيًضا أول شــركة معتمدة لتقديم خدمات معلومات الحســابات المجمعة 
وفــق نظــم الخدمــات المصرفية المفتوحة، كما أنها األولــى التي تنال ترخيًصا 
لمزاولــة أعمــال الخدمــات المصرفية المفتوحة على مســتوى الخليج والشــرق 

األوسط.

“البالد” التقت الرئيس التنفيذي لشــركة المؤيد للتكنولوجيا عبدهللا المؤيد، إذ 
تحــدث عــن تجربــة “بوابة ترابــط” بالبيئــة الرقابية التجريبيــة، وفيما يلي نص 

اللقاء:

أمل الحامد

ــة ــة المفتوح ــات المصرفي ــم الخدم ــبق لنظ الس

bussines
@albiladpress.com

تخرجنا من البيئة 
التجريبية في 

أقل من 18 
شهًرا

القوانين بالبحرين 
والخليج لم 

تسمح ألنشطة 
“الفنتك” سابًقا
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سباقة عالميا 

بالخدمات المصرفية 
المفتوحة  عبدالله المؤيد
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قدم في المعرض 
 S63 مرسيدس الفاخر

الذي يعمل بمحرك توربيني 
مزدوج فئة V12 بسعة 6.0 

لتر، وبقوة تصل لـ 621 
حصانا، مع قدرة تسارع 

من صفر وحتى سرعة 60 
ميال في الساعة خالل 4.1 

ثوان فقط.
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أن  إال  الــدولــي،  جنيف  معرض  في  الخارقة  السيارات  موديالت  من  العديد  ظهرت 
الذين  الخبراء  أو حتى  السيارات  الكبير من جانب جمهور  بالقبول  لم يحظ  بعضها 

حرصوا على متابعتها.
الشك أن الهدف الرئيس من إنتاج السيارات الرياضية الخارقة هو الوجود بقوة في 
التي  السيارات  أكثر  من  تعد  النادرة  الموديالت  تلك  أن  سيما  ال  العالمية،  األســواق 
تستطيع جذب الجماهير، وتحظى بإشادة واسعة من الجمهور والنقاد، الذين يشيدون 
في الغالب بقدراتها الخارقة. وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من السيارات الخارقة 
لم تحظ بالزخم الكبير، سواء على المستوى الجماهيري أو اإلعالمي، حتى مع عرضها 

في أكبر المحافل المتعلقة بالسيارات ومنتجيها على مستوى األسواق العالمية.

سيارات رياضية خارقة في المعرض

ـــة ـــة للبيئ ـــريعة وصديق ـــبابية وس ـــات ش ـــق بمودي ـــز” تتأل ـــيدس بن “مرس

معرض جنيف الدولي للسيارات 2019

انطلق مؤخرا “معرض جنيف الدولي للســيارات” 2019 في نســخته الـ 89 وذلك بمشــاركة العديد من شــركات تصنيع الســيارات الكبرى التي كشــفت 
عن أحدث إصداراتها، وهذه جولة في المعرض الذي استمر فعالياته حتى 17 من مارس الجاري، وهذه أبرز ما قدم:

شاركت شركة مرسيدس-بنز بهذه الدورة من المعرض السويسري أحد أعرق معارض 
السيارات على العالم بأكثر من طراز جديد بمختلف الفئات، فمنها الرياضي والسيدان 

وحتى ميني فان.
طرحت مرسيدس CLA Shooting Brake في نسخته الجديدة بمحرك توربيني بـ 4 
أسطوانات وبسعة 2.0 لتر وقوة تبدأ من 225 حصانا، وتصل لـ 416 حصانا، مع عزم 

دوران 350 نيوتن.متر. 
 ،mini van الـ  فئة  يندرج ضمن  والــذي  EQV من مرسيدس،  طــراز  بعده جاء  ومن 
وطرح هذا الطراز في اليوم االفتتاحي للمعرض السويسري. ومن بعده جاء بقائمة 
طرح  الــذي  الــجــديــد،  المهجن  الكهربائي   GLE 53 مرسيدس  طــراز  وان”  “مــوتــور 
تفاصيل  عن  مرسيدس  وكشفت  للسيارات،  جنيف  لمعرض  االفتتاحي  اليوم  في 
مواصفات محركه. فهو يعمل بمحرك توربيني مهجن بسعة 3.0 لتر، وبقوة إجمالية 

تصل لـ 435 حصانا، ويعمل محركه الكهربائي ببطاريات بقوة 320 كيلو وات. 

مرسيدس

 ترسي سيارة “إف 8 تريبوتو” معيارا جديدا في السوق على صعيد األداء ومتعة القيادة 
والتجاوب وسهولة التحكم، حيث ستضمن لجميع السائقين اختبار األداء الرائع ألفضل 
التجاوب  من  مسبوقة  غير  بمستويات  االستمتاع  جانب  إلى  العالم،  في   )V8( محرك 

وتجربة القيادة المريحة والمتميزة.

فيراري

  تعتبر سيارة 911  كابريوليه الجديدة األبرز بحد ذاتها، واحدة من ثالث سيارات رياضية جديدة 
أطلقتها بورشه في المعرض جنيف التاسع والثمانين للسيارات. وقال أوليفر بلوم، رئيس المجلس 
التنفيذي لشركة بورشه إيه جي: “مع كل جيل جديد نطلقه من سيارات ،911 نواجه تحديا بشأن 

التحسينات التي سنقدمها بمنتهى الدقة في سيارتنا المميزة لمواكبة متطلبات المستقبل”. 

بورشه

قدمت مازيراتي سيارة مازيراتي ليڤانتي تروفيو الرياضية، وهي إصدار محدود 
من 100 سيارة فقط، وسيكون إصدار التدشين متاًحا ليس فقط في اللون األزرق: 
Blu Emozione Matte المعروض في معرض جنيف الدولي للسيارات، ولكن أيًضا 

.Rosso Magma :واألحمر Giallo Modenese :في لونين فريدين، األصفر

مازيراتي

كشفت نيسان النقاب عن سيارة IMQ االختبارية الجديدة كليا، والتي تجمع بين التقنيات 
المتطورة والتصميم الذي يستعرض مستقبل سيارات الكروس أوفر.

وتدمج سيارة IMQ االختبارية التراث الياباني بسالسة مع أحدث التقنيات التي تركز على 
ــان. وتــشــمــل أحـــدث  ــســ ــ اإلن
تجسد  الـــتـــي  االبـــتـــكـــارات 
نهج “نيسان للتنقل الذكي”، 
لمستقبل  الـــشـــركـــة  رؤيـــــة 
تصميمها  ويعكس  التنقل. 
ــدة  رائ كشركة  نيسان  دور 
في سيارات الكروس أوفر، 
ــة مــمــيــزة تكشف  مــع إطــالل
ــن مـــســـتـــقـــبـــل ســــيــــارات  ــ عـ

الكروس أوفر.

نيسان 

من  مجموعة  تقديم  عبر  المعرض  خــالل  لها  األولــى  بالمئوية   Bentley احتفلت 
المركبات الجديدة، شاملة طرازا جديدا بإصدار محدود خاص بهذه المئوية يوقظ 
الذاكرة بقّوة، إذ إنه مستوحى من إحدى أكثر سيارات السباق التاريخية تمّيزا من 

العالمة التجارية البريطانية العريقة.

بينتلي

طرحت بوغاتي سيارتها “ال فواتور نوار”، والتي تعني السيارة السوداء، والتي يمكن 
اعتبارها أغلى السيارات على مر التاريخ بسعرها الذي يزيد عن 12 مليون دوالر.

بوغاتي

تحمل بوليستار 2 أسلوب تصميم معهود من الشركة السويدية المنبثقة عن فولفو. وتتميز 
بتصميم مرتفع يضيف رحابة للسيارة ووقفة جرئية. بينما يتميز التصميم الداخلي ببساطته 
والتصميم الفاخر. تحت الهيكل وضع مهندسو بوليستار رزمة بطاريات بسعة 78 كيلوواط 
500 كم قبل الحاجة إلعادة الشحن ومع محركاتها  ساعة يسمح للسيارة بالذهاب لمسافة 
ذات الـ 408 أحصنة ستتميز السيارة بأداء رياضي، حيث يمكنها التسارع من 100-0 كم/س 

خالل 5 ثوان فقط.

بوليستار 

Imagine بتصميم  الجديدة  الكهربائية  المعرض عن سيارتها االختبارية   كشفت كيا خالل 
فريد من نوعه، وقد اعتمدت الشركة على لغة التصميم الجديدة “قناع النمر”، حيث كانت 

بالسابق تعتمد في تصاميمها على “أنف النمر”.
وجاءت الواجهة األمامية بإضاءات LED على شكل جفون النمر وفق ما صرحت به الشركة 
إلى  ممتد  أمامي  بزجاج  السيارة  وتأتي  المحرك،  غطاء  على  االلتفاف  اشــارات  وجــود  مع 

السقف، واستوحت الشركة تصميم المصابيح الخلفية من سيارتها ستينجر.

كيا

عادت رولز-رويس موتور إلى جنيف لتسلط الضوء على مجموعة رائعة من 25 سيارة 
فانتوم إلى جانب سيارة كالينان المصممة حسب الطلب، والتي تّم الكشف عنها للمّرة 
األولى. وإضافة إلى ذلك، تّم عرض نسختين الفتتين من بالك بادج وسيارة من طراز 
داون مصّممة حسب الطلب ضمن برنامج بيسبوك، كّل منها مستوحى من ذوق جيل 

جديد من رّواد األعمال األكثر شبابًا وأكثر حزما الذين شّدهم اهتمامهم إلى العالمة.

رولز-رويس

قدمت ألفا روميو سيارتها Tonale االختبارية خالل فعاليات المعرض، حيث تجسد 
الكروس أوفر األناقة اإليطالية.

تبدو تونالي من الخارج أقرب للكالسيكية، حيث يوجد جناح على السقف وزجاج 
أما  مثيرا.  مظهرا  تضفي  ممتدة  أنيقة  خلفية  ومصابيح  بالخلفية  محيط  خلفي 

العجالت، فحصلت على جنوط قياسها 21 “إنش”.

ألفا روميو 

السيارات  المتطورة من فئة  الطرازات  المعرض على عرض  BMW في  ركز جناح 
الفاخرة، إضافة إلى التوسع المستمر في مجموعة السيارات المزودة بأنظمة قيادة 

كهربائية.

BMW

متوسطة  للسيارات  والمنافسة   SUV الـ  سيارتها  أجــدد   CX-30 عن  مــازدا  كشفت 
الحجم من فئتها.

تأتي مازدا CX-30 بحجم أكبر من CX-3، ولكنها أصغر من CX-5، وتحمل السيارة 
تصميم داخلي أنيق يتميز بشاشة وسطية عائمة مع مجموعة أزرار تحكم بسيطة 
تحتها وكونسول وسطي تقليدي يضع أدوات التحكم بمتناول يد السائق، ونالحظ 

المقود الذي يحمل أزرار تحكم معدنية ولوحة العدادات الرقمية.

مازدا 

كـــــشـــــفـــــت فــــولــــكــــس 
ــن ســيــارتــهــا  واجــــــن عــ
 ID Buggy االختبارية 
التي تستعرض تقنيات 
الـــشـــركـــة الــكــهــربــائــيــة، 
الحيوية.  وتصاميمها 
 ID Buggy وتــتــمــيــز 
يعانق  مفتوح  بتصميم 
ــواء ووقـــفـــة قــويــة  الـــهـ
ــى قــــــــدرات  ــ ــل تــــــــدل عــ

السيارة المصممة للقيادة خارج الطرق. تحمل الواجهة هوية كالسيكية للغاية مع 
شعار فولكس واجن المضيء. التصميم الداخلي يأتي بأبسط ما يمكن من المواد 

والعناصر، مقعدين بسيطين، مقود أنيق مع لوحة عدادات رقمية صغيرة.

فولكس واجن 

قررت سكودا الدخول في الفئة التي تجمع ما بين SUV والكوبيه، حيث كشفت عن 
Vision IV االختبارية الكهربائية في جنيف.

الواجهة األمامية فيها شبكة تهوية مغلقة مع غطاء محرك عضلي ومصد أمامي 
 ،C على شكل LED بتصميم حاد نوعا ما، غطاء السقف مائل، مع مصابيح خلفية

وشريط ضوئي خلفي آخر يصل بين المصابيح الخلفية.

 Vision I سكودا

كشف مايك فليويت، الرئيس التنفيذي لشركة ماكالرين أتوموتيڤ، على 
مبتكرة  معايير  إرســاء  إلــى  ماكالرين  شركة  سعي  عن  المعرض  هامش 
وجديدة في فئة سيارات Grand Touring، وذلك عبر إطالق طراز جديد 

كليا ضمن هذه الفئة في غضون األشهر القليلة المقبلة.
الرابع والجديد من  الطراز  “يعكس  تعليقا على ذلك، قال مايك فليويت: 
 Track25 عملنا  إطار خطة  إنتاجها ضمن  التي سيتم  ماكالرين  سيارات 
وستتمّيز   .Grand Touring لسيارات  متفّردة  مفاهيم  بابتكار  التزامنا 
الــســيــارة الــجــديــدة بهيكٍل أنــيــق وخــفــيــف الــــوزن، وســتــدمــج بــيــن أرقــى 
الطرقات  مختلف  اجتياز  على  االستثنائية  والــقــدرة  األداء  مستويات 
غير  الرياضي  واألداء  الحركة  مرونة  عن  ناهيك  العالم،  بلدان  شّتى  في 

المسبوق. 

ماكالرين

طارق البحار



شــيرين  والشــامي في أولى حفالت ربيع الثقافة

»  ،”Dumbo“ حضرت النجمة أنجلينا جولي العرض األول من فيلم
والذي أقيم في لوس أنجلوس بالواليات المتحدة األميركية، مع أبنائها 

األربعة فيفيان ونوكس وشيلوه وزهرة. وحرصت جولي على التقاط 
عدد من الصور مع أبنائها، على السجادة الحمراء. وظهرت جولي 

بفستان طويل حمل إمضاء دار أزياء “Versace”، وقد صنع التصميم 
خصيصا لجولي.

أحيــت ملكــة المشــاعر الفنانــة شــيرين 
الشــامي  وليــد  والفنــان  عبدالوهــاب، 
أولــى الحفالت الغنائيــة ضمن فعاليات 
مهرجــان ربيــع الثقافــة الســنوي للعــام 
خليــج  مســرح  خشــبة  علــى   2019

البحرين. 
الثقافــة هــذا  ويحظــى مهرجــان ربيــع 
العام برعاية ذهبية من شــركة البحرين 
لالتصاالت السلكية والالسلكية “بتلكو”، 
الماليــة،  إتــش”  إف  “جــي  ومجموعــة 
وبنــك البحرين الوطنــي، و”تمكين”. أما 
رعــاة المهرجــان الفضيــون، فهم شــركة 
ألمنيــوم البحريــن “ألبــا”، وشــركة مطار 
البحرين، وسوق البحرين الحرة، وبنك 
البحريــن والكويــت، وشــركة “هــواوي”، 
وبدعــم مــن الناقلــة الوطنيــة للمملكــة 
علــى  ويقــوم  الخليــج.  طيــران  شــركة 
تنظيــم مهرجــان ربيــع الثقافــة مجلس 
التنميــة االقتصاديــة، وهيئــة البحريــن 
للثقافة واآلثار، ومركز الشــيخ إبراهيم 
بن محمــد آل خليفة للثقافة والبحوث، 
ومركــز  التشــكيلية،  للفنــون  والبــارح 

الفونتين للفن المعاصر.

األحد
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يعــد صالــح محمــد الحســن مــن أبــرز جامعــي المقتنيــات والوثائــق التاريخية والتراثيــة على مســتوى الخليج العربــي، حيث بــدأ هواية جمع 
الطوابــع والصــور وهــو فــي الثانيــة عشــرة مــن عمره ليتطــور مع الزمن ويلقــب بعميد التــراث البحرينــي ويصبح صاحب أكبــر متحف خاص 
يضــم العديــد مــن المقتنيــات التــي تخص تاريــخ مملكة البحرين، ولدرجــة أن متحفه في عراد بالمحــرق صار قبلة للســياح العرب واألجانب.  
فقــد زرتــه فــي متحفــه بعراد؛ ألطلع على خزائن رائعة من ذاكرة البحرين وألشــاهد مقتنيات نادرة كانت عرضة للضياع لوال اهتمام األســتاذ 

“أبوعبدالناصر” بها. 

متى بدأت بجمع القطع التراثية؟  «
وكيف؟ 

بدأت في سن مبكرة العام 1962 عندما كنت 
أدرس فــي المرحلة اإلعداديــة بجمع الطوابع 
وتبادل الصــور والمناظر الطبيعية عن طريق 

المراسالت في البحرين و مصر. 

ما القطعة األولى التي بدأت بها  «
مجموعتك؟ 

هــي ليســت قطعــة، وإنمــا قطع كثيــرة تتنوع 
بيــن الطوابــع والصــور وأوانــي الطبــخ التــي 

كانت في األصل موجودة في المنزل. 

ما القطعة األقرب إلى قلبك؟  «

هــي قطعــة مــن كســوة الكعبــة “يــا رحمــن يــا 
رحيــم” تلقيتهــا كهديــة مــن المحامــي حســن 

بديوي “أبو خالد”. 

ما آخر قطعة تمت إضافتها إلى  «
مجموعتك؟ 

“جمــال  صــورة  علــى  تحتــوي  ســجادة  هــي 
عبدالناصر” قمت بشــرائها من أحد الباعة في 

منطقة عراد الجديدة. 

هل يتم تقييد كل قطعة تملكها  «
بقيمتها وتاريخها الخاص؟ 

فــي الوقــت الحاضر ال، وذلك يعــود إلى كثرة 
القطع التي أملكها والحاجة إلى طاقم شبابي 

يساعدني في هذه العملية. 

كم قطعة تراثية تملك؟  «

فــي الحقيقة لم أقم بعملية العد، ولكن أتوقع 
أن يصل عددها إلى ستين ألف قطعة تقريبا.

ما طرق جمعك للقطع؟  «

التراثيــة  بالقطــع  مكتــظ  متحفــي  تــرى  كمــا 
اقتنــاء قطــع صغيــرة  علــى  أحــرص  وحاليــا 
الحجــم مثــل الطوابــع والوثائــق، وذلــك يعود 

لرغبتي في عرض ما أملك.

 ما القطعة التي واجهت القليل من  «
المصاعب في الحصول عليها؟ 

هي مســجلة استغرقت في البحث عنها لمدة 
سنة أو أكثر، توجد في الحافلة “جنقل باص” 
والقــرآن  األغانــي  إلــى  لالســتماع  تســتخدم 

الكريم عند التوجه إلى المدرسة. 

من هو الداعم األول لصالح الحسن؟  «

بعــض  وهنــاك  عبدالناصــر”،  “أم  زوجتــي 
تطبيــق  عبــر  يتابعونــي  الذيــن  األشــخاص 
“االنســتغرام” ويشجعوني على المشاركة في 

الفعاليات والمهرجانات. 

برأيك، ما األساسيات التي يجب أن  «
يكتسبها من أراد الدخول في هذا 

المجال؟ 

يجــب علــى الشــخص الحصــول علــى مــكان 
القطــع  لوضــع  الحجــم  ناحيــة  مــن  مناســب 
التراثيــة، ويترتب عليه عرض أشــياء جميلة 
ومميزة تخص تاريخ وتراث مملكة البحرين، 
وإذا ســنحت لــه الفرصــة بضــم قطــع تاريخة 

من دول أخرى.

 ما النصيحة المثالية التي تقدمها  «
للهواة؟ 

الحــذر مــن القطــع والطوابع المزورة وســؤال 
ذوي الخبرة. 

ما الصعوبات التي واجهتك في هذا  «
المجال؟ 

ال يوجــد صعوبــات تذكر وإنمــا هي التضحية 

القليلة بوقت العائلة والصحة. 

هل سبق وعرض عليك بيع بعض  «
القطع التراثية؟ 

وهــي  واحــدة،  حالــة  فــي  ذلــك  ويتــم  نعــم، 
تكــرر القطعــة ويكــون البيع في مــزاد جمعية 

البحرين لهواة جمع الطوابع. 

ما الذي يمييز متحف صالح الحسن  «
عن المتاحف األخرى؟ 

متواضــع،  الخــاص  متحفــي  نظــري  فــي 
ولكــن العديــد مــن زوار المتحــف أشــادوا 
االخــرى  المتاحــف  عــن  متحفــي  بتميــز 

وذلك بسبب تنوع القطع الموجودة.

 هــل يوجــد إقبــال مــن الشــباب علــى زيارة 
المتاحف؟ 

يوجــد إقبــال، وذلــك يعــود لعــرض تلفزيــون 
مملكة البحرين للمسلسالت الشعبية مما أدى 

إلى انخراط الشباب في الثرات والتاريخ. 

ما سبب تعلقك بالزعيم الراحل جمال  «
عبدالناصر؟ 

ســبب تعلقــي هو كونــه رجال ضحــى بصحته 
العربيــة  األمــة  تحريــر  أجــل  مــن  وبوقتــه؛ 
اإلســالمية من االســتعمار الغربــي، والمفاجأة 
الكبــرى كانــت أنــه بعدمــا توفــي ســنة 1970 
تبين أنه ال يملك إال ســيارة والقليل من المال 
وحتى المنزل الذي كان يســكنه هو و أســرته 

ال يملكه. 

المنــزل  تحويــل  تــم  زوجتــه  وفــاة  بعــد  و 
إلــى متحــف باســمه والــذي تــم تكريمــي فيــه 
العــام 2018 بمناســبة مئويــة الرئيــس جمــال 

عبدالناصر.

 ما الذي تطمح له في هذا المجال؟  «

أطمح بإنشاء متحف خاص بي يحتوي على 
جميــع مقتنياتي وإصدار كتاب يخص تاريخ 

وآثار مملكة البحرين. 

كيف تصف عالقتك بأصحاب المتاحف  «
الشخصية األخرى؟ 

عالقــة ممتــازة ، وأقــوم بزيارتهــم بــي الفينــة 
تبــادل  الزيــارة  هــذه  فــي  ويتــم  واألخــرى، 

األفكار والفائدة. 
المناســبات  فــي  مشــاركتك  نالحــظ 
والمهرجانــات الوطنيــة منهــا مهرجــان البحــر 
آل  حمــود  بــن  خالــد  الشــيخ  افتتحــه  الــذي 

خليفة، كيف تقيم هذه التجربة؟  
تجربــة جميلــة، وقــد شــاركت لثالث ســنوات 
متتاليــة )2016 – 2017 – 2018(، وفــي هــذا 
الوضع المشــارك يحتاج القليل من التقدير أو 

التكريم للتشجيع. 

خالل لقاء الحوار مع صالح الحسن صالح محمد الحسن

الحسـن: أطـمـح إلصـدار كتـاب عـن تـراث البحريـن
ــى قلبي ــ ــرب إل ــ ــ ــم” األق ــيـ ــا رحـ ــا رحـــمـــن يـ ــ ــة “ي ــب ــع ــك ــن كـــســـوة ال قــطــعــة مـ

محمود عيسى محمود 
طالب إعالم بجامعة البحرين
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الفطر يقلل خطر تدهور صحة دماغ لدى المسنين
تنــاول الفطــر “عيــش الغــراب” أكثر مــن مرتين أســبوعيا قد يمنع 
حدوث مشاكل في الذاكرة واللغة لدى كبار السن فوق 60 عاما، 
بحسب دراسة جديدة من سنغافورة. وخلصت الدراسة إلى أن 
مضادات األكســدة الفريدة الموجودة في الفطر يمكن أن يكون 
لها تأثير وقائي مفيد للدماغ. وكلما زاد تناول الناس للفطر، كلما 

حققوا نتائج وأداء أفضل في اختبارات التفكير والتذكر.

اســتندت نتائــج دراســة جامعــة ســنغافورة الوطنيــة إلــى 
بحث شمل 663 صينيا تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وتتبع 

نظامهم الغذائي ونمط حياتهم من 2011 إلى 2017.
وخالل الدراســة التي اســتمرت 6 سنوات، وجد الباحثون 
أن تناول الفطر يقلل من فرص اإلصابة بالتدهور اإلدراكي 
المعتــدل )MCI(، إذ بلغــت نســبة اإلصابة 9 أشــخاص فقط 
مــن بيــن كل 100 شــخص تناولــوا الفطر مرتين أســبوعيا، 
مقارنــة بإصابة 19 شــخصا لكل 100 شــخص تناولوه أقل 

من مرة أسبوعيا.

ويشير الباحثون إلى حقيقة أن الفطر يعد أحد أغنى المصادر  «
الغذائية لمادة إرغوثيونين، وهي مضادة لألكسدة ومضادة 

لاللتهابات وال يستطيع اإلنسان صنعها بمفرده.

توفــي رجــل يبلــغ مــن العمــر 43 عامــًا 
علــى أثــر مضاعفات عملية زرع شــعر، 
يعتقــد األطبــاء أنهــا أصابتــه بصدمــة 
حساســية مميتــة بعــد 48 ســاعة مــن 
اســتغرقت  التــي  الجراحــة  إجــراء 
التقاريــر  بعــض  وأشــارت  ســاعة.   12
المحلية إلى أن الرجل الهندي ويدعى 
الحصــول  طلــب  شــودري،  شــراوان 
بــه  الموصــى  العــدد  3 أضعــاف  علــى 
فــي عمليــات الترقيع لزرع الشــعر في 
8 مــارس الجــاري. وفــي اليــوم التالي 
تشــودري  واجــه  الجراحيــة،  للعمليــة 
صعوبة فــي التنفس، وبدأت حنجرته 
ووجهــه فــي االنتفــاخ، وتــم نقلــه إلى 

المستشفى حيث توفي.

ويعتقد األطباء أن تشودري كان  «
يعاني من صدمة الحساسية، فيما 

يشير أطباء األمراض الجلدية إلى أن 
رد الفعل المناعي هذا، لم ُيسمع به 

من قبل في عملية زرع الشعر.

عملية زرع الشعر 
تودي بحياة 

أربعيني
أعلنت الخطوط الجوية اإلثيوبية أمس 
الســبت في وثيقة حصلت فرانس برس 
على نســخة منهــا أن التعرف على جثث 
 737 البوينــغ  لطائــرة  الـــ157  الضحايــا 
ماكــس 8 التي تحطمت األحد بواســطة 
الحمــض الريبــي النــووي قد يســتغرق 6 

أشهر.
وقالت الشــركة في الوثيقة التي وزعت 
علــى أهالــي الضحايــا إن “نتائــج تحليل 

الحمــض الريبي النووي ســتعلن خالل 5 
إلى 6 أشهر بعد أخذ عينات”. 

وســيتم التعــرف على الجثــث من خالل 
المقارنــة بين أشــالء الضحايا مع عينات 

الحمض الريبي النووي لألسر.

وحادث األحد الذي أسفر عن مقتل  «
157 شخصا من 35 جنسية هو الثاني 
في أقل من 5 أشهر لهذه الطائرة التي 

حظرت في العديد من الدول.

قالــت صحيفــة “متــرو” البريطانيــة، إن درب 
التبانة يقع في مسار تصادمي مع المجرتين 

“أندروميدا” و”سحابة ماغيالنيك الكبيرة”.
والطيــران  الفضــاء  وكالــة  وســتطلق 
األميركية”ناســا” دراســة وصفتهــا بـ”الجادة”، 
مجــرة  فــي  غامــض”  “نجــم  لتعقــب 

“ماغيالنيك”.
وفي وقت ســابق من هذا العام، تم اكتشــاف 
أن “ســحابة ماغيالنيــك الكبيرة” ســتصطدم 
ممــا  “كارثــي”،  بشــكل  الشمســي  بنظامنــا 

سيؤدي إلى “سواد األرض”.
ويخطط الخبراء حاليا للغوص في تفاصيل 
مــن  الكبيــرة”  ماغيالنيــك  “ســحابة  مجــرة 
خــالل فحــص ودراســة نجم غامــض، يدعى 

“1987A”، تحطم بعد انفجار “سوبر نوفا”.

وكشفت الصحيفة أن االصطدام المتوقع  «
لن يحصل إال بعد ملياري عام على األقل، 
مضيفة أن العلماء سيستخدمون األشعة 

تحت الحمراء لفحص سحابة الغبار 
المنبعثة عن النجم الميت بعد انفجاره.

6 أشهر للتعرف على ضحايا الطائرة اإلثيوبية

قبل االصطدام الكارثي ناسا تدرس النجم الغامض

زهور ورسائل تعازي، على إحداها عبارة “هذه ليست نيوزيلندا” في 
شارع لينوود بالقرب من مسجد لينوود، أحد المسجدين اللذين تعرضا 

للعمل اإلرهابي في مدينة كرايستشيرش، ما أدى إلى استشهاد 49 مصليا 
على األقل وإصابة أكثر من 40 شخًصا بعد ظهر يوم الجمعة )غيتي(

لــم يســتفق العالــم بعــد مــن صدمــة جريمة مســجدي لينــوود والنــور في 
مدينــة كرايســت تشــيرتش النيوزلنديــة والتــي راح ضحيتها 49 شــهيدا 
وجــرح آخريــن حيــث توالــت ردود الفعــل الواســعة لليــوم الثانــي علــى 
وســائل التواصــل اإلجتماعي.وبلــغ عــدد المشــاركات على “تويتــر” أكثر من 4 
مالييــن تغريــدة. واجتــاح هاشــتاغ #HelloBrother أي “مرحبــا أخــي” مواقــع 
التواصــل االجتماعــي حــول العالــم، وهي العبارة التي رحب أحــد ضحايا مجزرة 
نيوزيلنــدا بالقاتــل عند دخوله المســجد قبل قيامه بإطالقه النــار عليه، ويتحول 
بعــد ذلــك إلــى قتيــل على باب المســجد. وبحســب المغرديــن فإن صاحــب عبارة 

الترحيب الجئ أفغاني يبلغ من العمر 71 عاما ويدعى داوود نبي.
وحصد الهاشتاغ أكثر من 90 ألف تغريدة تداول خاللها المغردون صورة للرجل 

األفغاني ومرددين عبارة ما هكذا يرد السالم.

“مرحبا أخي” عبارة استقبل بها الضحية قاتله

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

وقال الدكتور جيمس بيكيت، رئيس األبحاث في جمعية الزهايمر: “هناك الكثير من العوامل التي تسهم في تطور الخرف،  «
وتشير التقديرات إلى إمكانية تجنب ثلث الحاالت عن طريق تغيير نمط الحياة، بما في ذلك النظام الغذائي”. وخلص إلى القول 

“لذلك، فإن تناول نظام غذائي من الفواكه والخضروات، بما في ذلك فطر عيش الغراب، يعد نقطة إنطالق رائعة، وأفضل 
نصيحة هي تقليل السكر والملح، والتزام النشاط البدني، وتجنب التدخين”. وُنشرت هذه الدراسة في مجلة مرض الزهايمر.

النظام الغذائي ونمط الحياة

أساس صلب وثابت

مجلــس  عــزم  عــن  خبــر  حــاز 
تعديــل  علــى  الموافقــة  النــواب 
التربيــة  وزارة  يلــزم  تشــريعي 
والتعليــم بتدريس مقــرر لتالوة 
معــدل  أعلــى  الكريــم،  القــرآن 
تفاعــل علــى إنســتغرام “البــالد” 
فــي اليوميــن الماضيين. وقالت 
المســتخدمة hanan3960@ إن 
القــرآن  حفــظ  مســلم  كل  علــى 
الكريــم مــن الصغــر حتــي ينشــأ 

علي أساس صلب وثابت.

حكمــا  أميركيــة  محكمــة  أصــدرت 
امــرأة  بحــق  الحيــاة  مــدى  بالســجن 
 140 مــن  أكثــر  تــزن  متقاعــدة، 
ابنــة عمهــا  كيلوغرامــا، بعدمــا قتلــت 
9 ســنوات بواليــة  العمــر  مــن  البالغــة 

فلوريدا األميركية.
وصــدر الحكــم بحــق فيرونيــكا بوزي، 
أن  بعــد  عامــا،   66 العمــر  مــن  البالغــة 
ســحقت ابنــة عمهــا الصغيــرة ديريــكا 
لينــدزي، نتيجة جلوســها عليهــا، لمدة 

تصل إلى 6 دقائق.
 146 إلــى  فيرونيــكا  وزن  ويصــل 
كيلوغرامــا، بينما ال يزيــد وزن ديريكا 
علــى 31 كيلوغرامــا، وفقــا لمــا ذكرتــه 

صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وقال األطباء إن اإلصابات التي  «
تعرضت إليها ديريكا هي أسوأ ما 

شهدته عيونهم طوال 20 عاما. 
وكانت الطفلة ديريكا تتعرض 

للضرب على يد فيرونيكا عندما 
كانت تسيء التصرف.

وجهــت تركيــة تهمة الخداع والســلب 
وإيمانهــا  امــرأة  بمعتقــدات  والعبــث 

لعرافة.
حكمــا  الجنائيــة  المحكمــة  وأصــدرت 
بالســجن 3 أعــوام علــى العرافــة بعــد 
أن إدانتهــا، غيــر أنهــا قررت اســتئناف 
الحكم لدى المحكمة العليا التي ثبتت 

الحكم على العرافة.
لــم  عزبــاء،  شــابة  امــرأة  وكانــت 
تعثــر علــى الحــب، قــد أنفقــت مئــات 
الــدوالرات، دفعتهــا لعرافــة لكي “تفك 
نحســها” ومــع ذلــك لــم تجــد شــخصا 

يشاركها حياتها.

وقالت المرأة العزباء إنها دفعت  «
إلى العرافة 6000 ليرة تركية 

)حوالي 1000 دوالر(، في سعيها 
اليائس للعثور على زوج مناسب، 

بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي 
ستار البريطانية. غير أنه لم 

يحدث أي تغيير على حظ المرأة 
فقررت التوجه إلى الشرطة، 

وتقديم شكوى بحق العرافة.

جلست على ابنة 
عمها فقتلتها

السجن لعرافة لم 
تتحقق نبوءتها

طالبت شــركة ســليب إيــف البريطانية من 
 )Snooze( ”شــركة أبــل بإلغــاء زر “الغفــوة
فــي التحديث المقبل ألنظمــة الـiOS؛ نظًرا 

للتأثير الضار على الصحة العقلية.
وبحســب صحيفة “ذي ميرور” البريطانية، 
فإن “سليب إيف” بررت في رسالة مفتوحة 
منهــا إلى “أبل” أن الماليين من األشــخاص 
“الغفــوة” كل صبــاح وأن  زر  يســتخدمون 

هنــاك مخــاوف مــن تأثيــرات “ضــارة” على 
الصحة العقلية. وتزعم الشركة البريطانية 
أن المنبــه لمــدة 9 دقائــق لــه آثــار “ضــارة” 
علــى الصحة. وقــال خبير الصحــة العقلية 
وعلــوم األعصــاب مــات جينــس، إن تكــرار 
الضغــط علــى زر “الغفوة” يؤثر على النظام 
العصبــي الــالإرادي. وســلمت الرســالة إلــى 
“أبــل” تزامنا مــع “يوم النــوم العالمي” الذي 

يصادف 15 مارس.

زر “الغفـوة” ضـار بـالصحـة الـعقليـة

كلما عادت المغنية األفغانية الشهيرة أريانا سيد إلى بلدها تواجه تهديدات وتتحمل 
تدقيقا يصل حتى إلى ما تختاره من مالبس. ورغم ذلك فهي تعود كثيرا لتشجيع 

النساء في البلد المحافظ ونشر أغانيها التي تمزج بين موسيقى البوب واألغاني 
التقليدية. وقالت في مقابلة في كابول ”من الصعب حقا بالنسبة لي كمغنية أن 

أواصل عملي في أفغانستان مع مثل هذه الضغوط والتهديدات التي تأتيني من 
حين آلخر والهجمات على مواقع التواصل االجتماعي“. وأضافت ”تصلني رسائل 

مخيفة حقا“. وفي األسبوع الماضي انتهت المغنية، التي تعرف عادة باسم أريانا، من 
الغناء في برنامج )النجم األفغاني(، وهو مسابقة غنائية تلفزيونية.

لزر “الغفوة” تأثير ضار على الصحة العقلية خصوصا

السنة الحادية عشرة - العدد 3806
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الفطر أحد أغنى المصادر الغذائية لمادة إرغوثيونين، وهي مضادة 
لألكسدة واللتهابات

@albiladpress

فاضل المؤمن
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