
أرجــع مصرفيــون وخبــراء ماليون تطور القطــاع المصرفي بالبحرين إلى الدعــم الكبير وغير المحدود 
الذي قدمته الحكومة بقيادة رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 

للصناعة المصرفية.

وأكــدوا بمناســبة تدشــين احتفاليــة الـــ 100 عــام 
ســتقام  التــي  المصرفــي،  القطــاع  تأســيس  علــى 
تحــت رعايــة ســموه فــي 11 ديســمبر المقبــل، أن 
رؤية سموه جعلت من البحرين مقصدا استثماريا 
يتمتــع بــكل المقومــات، وأن تصبــح المملكــة مقرا 
اإلســامي  بالتمويــل  المعنيــة  المؤسســات  ألهــم 
حول العالم، السيما في ظل رعاية سموه وحرصه 

الدائم على توفير أهم مقومات النجاح للقطاع.
وقالــوا إن القطــاع المصرفــي شــهد منــذ منتصــف 
التــي  ســموه  وقــرارات  توجيهــات  الســبعينات 
حققت طفرة غير مســبوقة وأســهمت في إحداث 
نهضــة تنمويــة شــاملة، حولــت البحريــن إلــى مقر 
مفضــل للبنــوك العالميــة، مؤكدين أن ســموه ومنذ 
توليــه رئاســة مؤسســة نقــد البحريــن عمــل علــى 
وضــع خطــط متكاملــة تضمنــت حزمــا تحفيزيــة 

لجــذب  وتشــريعية  واقتصاديــة  وتنافســية 
االستثمارات الداعمة لاقتصاد الوطني.

وأشــاروا إلى أن جهود ســموه في خدمة البحرين 
شملت جميع القطاعات وحفزت المستثمرين على 
اتخــاذ البحريــن منطلقــا للعمليــات االســتثمارية، 
القطاعــات  أكثــر  مــن  المصرفــي  القطــاع  وكان 
البنــوك  وميزانيــات  أصــول  نمــت  إذ  اســتفادة، 

الوطنية وتضاعفت بنسب عالية.
البركــة  لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
السياســات  إن  يوســف  عدنــان  المصرفيــة 
االقتصاديــة التي تبنتها حكومة البحرين برئاســة 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء ســاهمت 
فــي تنميــة وتطوير القطــاع المصرفــي البحريني، 
مــا جعلــه يحتــل مكانــة متقدمــة بيــن القطاعــات 

المصرفية العالمية.
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 “برونيل” تمنح الحواج الدكتوراه الفخرية

بكل مشاعر االعتزاز نتشرف بأن نرفع 
إلى

مقام صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
حفظه اهلل ورعاه 

رئيس الوزراء الموقر
وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 

نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل 
وإلى سمو الشيخة منوة بنت علي بن خليفة آل خليفة

حفظها اهلل 
خالص التهاني والتبريكات بمناسبة تخرج 

سمو الشيخة منوة بنت علي بن خليفة آل خليفة بتفوق
 من جامعة لندن وبما يعكس ما تتمتع به سموها من اجتهاد ومثابرة على تحصيل العلم النافع لها ولمجتمعها.

داعين اهلل عز وجل أن يحفظ سموها وان يوفقها فيما تسعى إليه من االسهام في خدمة مجتمعها وبلدها في ظل القيادة الحكيمة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ومجلس األمناء ورئيس الجامعة
وأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية وجميع منتسبي الجامعة األهلية
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أعلنــت شــركة خدمــات مطــار البحريــن )بــاس( عــن انضمام 30 من الشــباب 
البحرينــي إلــى طاقــم عملهــا فــي الشــركة، وذلــك ضمــن الدفعــة الثانية من 

عملية التوظيف.

ف 30 بحرينيا “باس” ُتوظِّ

رحــب وزيــر خارجيــة جمهوريــة العراق محمــد الحكيم بعودة ســفير مملكــة البحرين 
فــي بغــداد صاح المالكي الســتئناف مهمات عمله الدبلوماســي فــي جمهورية العراق 
ووضــع اإلمكانــات كافة؛ مــن أجل نجاح مهمته. وكان الحكيم قد اســتقبل في مكتبه 
بــوزارة الخارجيــة أمــس ســفير مملكــة البحريــن فــي بغــداد. وجــدد الحكيــم رفــض 

واستنكار جمهورية العراق لاعتداء اآلثم على مبنى سفارة مملكة البحرين.

الحكيم يرحب باستئناف المالكي مهماته ببغداد

زينب العكري من البديع
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المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية



لنــدن  البريطانيــة  العاصمــة  احتضنــت 
وأســاتذة  علمــاء  حضــره  كبيــرا  حفــا 
جامعــة  فيــه  منحــت  وأكاديميــون 
برونيــل البريطانيــة الدكتــوراه الفخريــة 
فــي العلــوم للرئيــس المؤســس للجامعــة 
األهليــة رئيــس مجلــس األمنــاء عبــدهللا 
الحــواج، وتعد أعلى تقدير علمي تمنحه 
الجامعات البريطانية للعلماء والمفكرين 

واألكاديميين االستثنائيين.
إلنجــازات  تتويجــا  التكريــم  ويأتــي 
وإســهامات الحــواج الرائدة في مجاالت 
العلــوم وتاريخــه الحافــل والمســتمر في 
خدمة العلم واإلنسانية، كما يأتي تقديرا 
ورياديتهــا  األهليــة  الجامعــة  لتفــوق 
بمواصفــات  محلــي  تعليــم  وتقديمهــا 
الجــودة  درجــات  وبأعلــى  عالميــة 

واالحترافية.
وبهــذه المناســبة، وجــه الحــواج خالــص 
لقيــادة  والعرفــان  والتقديــر  الشــكر 
علــى  الرشــيدة  وحكومتهــا  البحريــن 
مــن  جعلــت  التــي  التســهيات  توفيــر 
لإلشــعاع  مركــزا  البحريــن  ماضــي 
حاضــرا  والعلمــي،  والثقافــي  الحضــاري 
نعيــش فيــه ويعيــش فينــا، منوهــا بــكل 
بهــا  حظــي  التــي  والمســاندة  الدعــم 
طوال مســيرته العلميــة واألكاديمية من 
الحكومة ومختلف المؤسسات والجهات 

ذات العاقة.
لمملكــة  هــو  التكريــم  هــذا  أن  وأضــاف 
البحريــن فــي األســاس، هي التــي وفرت 
لنا المناخات والبيئة الخصبة التي تمكن 
المجتهديــن مــن اعتاء منصــات التفوق 
الوثيــق  االرتبــاط  أن  كمــا  واإلجــادة، 
بيــن الجامعــة األهليــة وجامعــة برونيــل 
البريطانيــة ســاهم في الدفع بالدراســات 
العليــا إلــى مناطــق جديــدة فــي مجــال 
البحــوث العلمية وشــهادة الدكتوراه في 
إدارة األعمــال وتكنولوجيــا المعلومــات، 
نتمســك  البحريــن  فــي  جعلنــا  مــا  وهــو 
فــي  ســواء  الجــودة  ومعاييــر  بأســس 
البرامج أو في البحوث أو في الدراسات 
األكاديميــة المتنوعــة، علــى أن هــذا كلــه 
من شأنه أن يساعد على تحقيق اإلبداع 
فــي العلــوم والفنــون وخدمــة المجتمــع 
وتشــكيل رؤى جديدة مــن أجل االرتقاء 

باإلنسان أينما كان.
والتقديــر  العرفــان  كل  الحــواج  ووّجــه 
علــى  برونيــل  جامعــة  عــن  للمســؤولين 
األهليــة  الجامعــة  مــع  الكامــل  تعاونهــا 

ووضعها لكل خدماتهــا األكاديمية تحت 
دورا  لعــب  مــا  وهــو  الجامعــة  تصــرف 
لقصــة  الجامعتيــن  تحقيــق  فــي  كبيــرا 

نجــاح رائعة ترتبــط بأهدافهمــا العظيمة 
ورســالتهما الخالدة من أجل تعليم أرقى 
وإنســان أفضــل ومجتمــع نشــط يحجــز 

مواقعه على منصات التفوق واإلبداع.
وأكــد في كلمته التي ســجلها في جامعة 
برونيل البريطانية “يشرفني وجودي في 
هذا الصرح الذي إن دل على شيء فإنما 
يدل على شراكتنا الناجحة من أجل بناء 
أجيــال متعلمــة وإقامــة صــروح علميــة 
إن ســعادتي مضاعفــة  مرموقــة، حيــث 
الدكتــوراه  أن تســلمت  بعــد  اليــوم  هــذا 
الجامعــة  مــن  العلــوم  فــي  الفخريــة 
العريقــة، كمــا ال يفوتنــي أن أرفــع أســمى 
آيات الشــكر والعرفــان للقيــادة الحكيمة 
في مملكة البحرين التي حفزتنا ومكنتنا 
وقدمــت كل الدعــم والمســاندة من أجل 

رفعة العلم والتعليم”.
وفي كلمة مجلس المستشــارين لجامعة 
برونيل، أشــادوا باإلنجــازات التي حققها 
الحواج طوال مسيرته العلمية، ما ساهم 
في وضــع التعليم الجامعي في البحرين 
والمنطقــة على منصات التفوق واإلبداع 
بــدوره  أشــادوا  كمــا  الحــي،  والتواجــد 
الطليعــي في تأســيس أول جامعة أهلية 
أعلــى  واعتائهــا  البحريــن  مملكــة  فــي 
مؤسســات  مــن  والتزكيــات  التقديــرات 
الدوليــة  العلمــي  والتصنيــف  التقييــم 
وعلى رأســها مؤسســة كيــو إس العالمية 
ضمــن  األهليــة  الجامعــة  وضعــت  التــي 
النخبــة فــي نــادي النجــوم باإلضافة إلى 
اعتائهــا المرتبــة األولــى بيــن الجامعات 
األكثــر تقدمــا فــي الوطــن العربــي للعــام 
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الوزير يترأس وفد المملكة في المنتدى السياسي الرفيع بنيويورك

الحمر يستعرض إنجازات البحرين في التنمية المستدامة

تشــارك مملكــة البحريــن في أعمــال المنتدى 
السياســي رفيــع المســتوى المعنــي بالتنميــة 
االقتصــادي  للمجلــس  التابــع  المســتدامة 
واالجتماعي لألمم المتحدة، والمنعقد خال 
الفترة 9 - 18 يوليو الجاري بوالية نيويورك 
األميركية. ويرأس وفد المملكة في المنتدى 
وزير اإلســكان باســم الحمر، وعضوية وكيل 
الشــيخ  الدوليــة  للشــؤون  الخارجيــة  وزارة 
وممثليــن  خليفــة،  آل  أحمــد  بــن  هللا  عبــد 
مــن ديــوان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
مجلــس الــوزراء، وزارة الخارجية، المجلس 
األعلــى للبيئة، وهيئــة المعلومات والحكومة 

اإللكترونيــة. ومن المقرر أن يســتعرض وفد 
البحريــن خــال جلســات المنتدى السياســي 
شــعار  تحــت  يعقــد  الــذي  المســتوى  رفيــع 
“تمكين األفراد وضمان الشمول والمساواة”، 
ما أنجزته المملكة على صعيد تنفيذ أهداف 
بقطاعــات  المتعلقــة  المســتدامة  التنميــة 
االقتصــاد والصحــة والتعليــم وســوق العمل 
وفقــًا  الحيويــة،  القطاعــات  مــن  وغيرهــا 

لخطط ومبادرات برنامج الحكومة. 
تقريرهــا  قدمــت  البحريــن  مملكــة  وكانــت 
 2018 يوليــو  فــي  األول  الوطنــي  الطوعــي 
جهودهــا  اســتعراض  خالــه  تــم  والــذي 
لتحقيق أهداف التنمية المســتدامة، وحظي 

والــدول  المتحــدة  األمــم  باحتفــاء  التقريــر 
األعضــاء نظــرًا لنجــاح السياســات التنمويــة 
التــي تنتهجهــا البحريــن. الجديــر بالذكــر أن 
المنتــدى السياســي الرفيع المســتوي المعني 
بالتنميــة المســتدامة، يمثــل اآللية الرئيســية 
بهــا  المنــوط  المتحــدة  فــي منظومــة األمــم 
متابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، 
وتقييــم النجــاح والتحديــات التــي واجهــت 
تنفيــذ األهداف من خــال التقارير الطوعية 
الخبــرات  لتبــادل  فرصــة  ويمثــل  الوطنيــة، 
وآليــة  واإلنجــازات  الممارســات  وأفضــل 
تعزيــز السياســات والمؤسســات للحكومــات 
المشــاركة، وكذلــك المســاعدة علــى ترجمــة 

رؤيــة  الــى  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
وأهداف متبناة على الصعيد الوطني.

المنامة - وزارة اإلسكان
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حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  بعث 
القائد  نائب  العهد  آل خليفة وولي  بن عيسى 
الــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
آل خليفة، برقيتي تهنئة إلى رئيس الجمهورية 
ذكرى  بمناسبة  مــاكــرون؛  إيمانويل  الفرنسية 
الــيــوم الــوطــنــي لـــبـــالده، مــعــربــيــن عــن أطيب 
تهانيهما وتمنياتهما له موفور الصحة والسعادة 
مزيدا  الصديق  الفرنسية  الجمهورية  ولشعب 
من التقدم واالزدهار، مشيدين بعمق العالقات 
والشعبين  الــبــلــديــن  بــيــن  تــربــط  الــتــي  الطيبة 

الصديقين وما تشهده من تطور ونمو.
العهد  ولــي  الملكي  السمو  صــاحــب  بعث  كما 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الوزراء 
أطيب  سموه  ضمنها  فيليب،  إدوار  الفرنسي 

تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

العاهل وسمو ولي العهد 
02يهنئان الرئيس الفرنسي

أطلــق مركــز أوريجيــن مبــادرة وطنية تحت مســمى “مــوارد بشــرية” بالتعاون مــع الجمعية 
األميركية لتنمية الموارد البشرية، وجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية خالل 
مؤتمــر صحافــي عقــد أمس بمشــاركة كل من رئيس مجلــس إدارة مركــز أوريجين للتدريب 
أحمــد البنــا، المديــر التنفيذي للجمعية األميركية في الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا براد 
بويســون، رئيــس جمعيــة البحريــن للتدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية أحمد عطيــة إضافة 

لمسؤول العالقات العامة واإلعالم في مجموعة أوريجين صفاء عبدالغني.

المبــادرة حــول تدريــب وتأهيــل  وتتمحــور 
100 بحرينــي مــن المتخصصيــن فــي إدارة 
فــي  العامليــن  البشــرية  المــوارد  وتنميــة 
مــن  البحريــن  فــي  المؤسســات  مختلــف 
القطاعيــن العــام والخــاص خــال 6 ســنوات 

أي بمعدل 16 موظف كل عام تقريًبا.
وخــال المؤتمــر قــال البنــا “تهــدف المبــادرة 
والمديريــن  المســؤولين  مســتوى  رفــع  إلــى 
والمقاييــس  المواصفــات  إلــى  بهــم  للوصــل 

العالمية في مجال الموارد البشرية”. 

مجموعــة  تنميــة  علــى  المبــادرة  وترتكــز 
بهــا  يتمتــع  أن  يجــب  التــي  المهــارات  مــن 
أي شــخص يعمــل فــي هــذه المهنــة فــي أي 
دولــة ورفعهــا لمســتوى المهــارات والكفايات 
يتمتــع  التــي  واإلســتراتيجية  التنفيذيــة 
بهــا كبــار المديريــن والمســؤولين والخبــراء 
الذيــن يعملــون في كبــرى الشــركات العالمية 
الناجحــة، مثل شــركة غوغل، كادبوري، رولز 
رايس، نيســان، توشــيبا، فيليبس، كوكاكوال، 

العماقــة،  الشــركات  هــذه  مــن  وغيرهــا 
وزارة  مــن  كبيــر  بدعــم  المبــادرة  وتحظــى 

العمل والتنمية االجتماعية.
العالمــي  العمــل  ســوق  “إن  البنــا  وأضــاف 
ســوًقا  ليــس  البحريــن  وفــي  والخليجــي 
المعلومــات  تكنولوجيــا  فبدخــول  مســتقًرا، 
وإنترنــت  االصطناعــي  والــذكاء  والرقمنــة 
األشــياء، فرضــت هــذه التغيــرات تحديــات 
مختلفة على المؤسســات ســواًء في القطاع 

العــام عليهــا أن تلتفــت لهــا وتحولهــا لفــرص 
ذروتهــا  التكنولوجيــا  بلغــت  ومهمــا  نجــاح. 
فــا يمكن االســتغناء عن اإلنســان من خال 
عقلــه المميــز، وبالتالــي يجــب التركيــز اآلن 
علــى  مضــى  وقــت  أي  بخــاف  ومســتقبًا 
إدارة وتنميــة الموارد البشــرية وعلى رأســها 
مــن يقود العملية التنموية للموارد البشــرية، 
ونقصــد هنا الرؤســاء والمديرين التنفيذيين 
للمــوارد البشــرية، فــإذا اســتطعنا أن نؤهلهم 

قيــادة  مــن  فســنمكنهم  جــًدا  عالًيــا  تأهيــًا 
نحــو  فيهــا  العامليــن  واألفــراد  مؤسســاتنا 

مستقبٍل أفضل وأكثر ازدهاًرا”. 
وأعــرب عطية عن فخره وتقديره بأن تكون 
الجمعية جــزءا من هذه المبادرة التي تدعم 
الخبــراء  مــن  ألعضائهــا  التنمويــة  الخطــة 
والمديرين والمســؤولين والمتخصصين في 
مجــال الموارد البشــرية، الذيــن يبلغ عددهم 

أكثر من 1600 عضو.

“أوريجين” تطلق مبادرة “موارد البشرية” لتأهيل 100 بحريني

جانب من المؤتمر الصحافي

الحواج يلقي كلمته

هبة محسن من مركز الخليج للمؤتمرات

المبادرة تخص 
العاملين في 

القطاعين 
 وتستمر

 6 سنوات

14 يوليو 2019 األحد
11 ذو القعدة 1440

Û  ربمــا كان يــوم ال ُينســى ذلــك الــذي قلدتنــي فيــه جامعــة برونيــل البريطانية
الدكتــوراه الفخريــة فــي العلــوم، و... ربمــا أن الذاكــرة التــي تتســع بالــكاد 
لضرورات الحياة كانت على أهبة االستعداد الستقبال قادم جديد يعتبر هو 
األعلــى واألرقــى في الجامعــة البريطانية العريقة وال يمنح حســب علمي إال 

للعلماء والمفكرين وأصحاب المهارات االستثنائية.
Û  الجديد في موضوع الذاكرة أنها عندما تتأهب الحتضان مزيد من األحداث

الفارقة، فإنها تنبه صاحبها بضرورات ال تبيح المحظورات، بأمنيات ال تلغي 
واقع الحال على أية حال.

Û  أمــا التنبيــه، فــكان حلمــا، وســيظل حلمًاصعــب المنــال؛ ألن التكريــم عندمــا
يتــم بعيــدا عــن األحبــة، عن الديــار والقــادة األخيــار، تصبح الفرحــة ناقصة، 
والســعادة الغامــرة ليســت غامــرة، تمنيــت مثــا في لحظة تســلمي الشــهادة 
المرموقــة الخميــس الماضي أن يتم ذلك في البحرين وليس في لندن، ومن 
بيــن مــا تمنيــت أن يتحقق الحلم أمــام المعلم األكبر صاحــب الفضل األعظم 
فــي حصولــي على تلك اإلجازة من أعرق الجامعات العالمية، وهو خليفة بن 
ســلمان، تمنيــت أن يكــون الحفــل تحــت رعايته، وأن يرى ســموه أحــد أبنائه 
ورجاالتــه المخلصيــن، وهــو يحصل علــى الدكتوراه الفخرية فــي العلوم من 
الجامعة الشــريكة لنا في اإلجادة واإلنجاز، وتمنيت فيما تمنيت أن أرى في 
عينــي األب الرئيــس ذلــك الحنو الذي عودنا عليه عندما يلتقينا في مجلســه 
المهيــب، وحيــن يكــون الحضــور ملتفــا حــول فكــرة أو مبدأ أو موقف يشــير 
إليــه رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان حفظه 
هللا ورعــاه لألمــة، أو عندمــا تصبح تحية الكلمــة هي مربط الفرس الذي يتم 
من خاله شحذ الهمم، وتعليم األجيال ، وتوثيق الروابط بين أفراد الشعب 

الواحد.
Û لكن لماذا تمنيت أن أرى السعادة وهي تكتمل في معية سمو رئيس الوزراء؟
Û  لســبب بســيط هــو أننــي مثل غيــري مــن النخب التــي نشــأت وترعرعت في

كنف منبر العلوم الذي أسســه ســموه في مجلســه العامر بإذن هللا، وهو أنني 
كنت شديد التأثر بما يقوله الرئيس لنا حول أهمية التعليم والتعلم في ظل 
القيادة الحكيمة لمليكنا المفدى، ذلك هو الذي بعث روح اإلرادة فينا، وغرس 
جذور اإلصرار في عزيمتنا، حيث روى فيما روى لنا كيف كان أجدادنا القادة 
يحرصون على أن تكون البحرين مركزا وأصا له فروع في العلوم والفنون، 
فبــدأ التعليــم النظامــي بالمملكــة منذ أكثر مــن مئة عام، وأصبحــت البحرين 
محط أنظار العالم بعلومها وفنونها ومنهاجها وتجارتها ومصارفها ورجالها.

Û  أصبحنا بفضل سموه مركزا تجاريا، ثم مصرفيا عالميا ثم بوتقة لصهر الهمم
والرايات، ومعبرا آمنا لألموال القادمة من الشرق إلى الغرب والعكس.

Û  مــن هنــا تعلمــت أن كل يــوم يمــر علــى ناظــري مــن دون معلومــة جديــدة لن
يكون محسوبا من عمري، ومن هنا تعرفت ربما ألول مرة على قيم حضارية 
ومواقــف إنســانية تؤكــد لــي أن العلــوم على اتســاع مناهجهــا، والفنون على 
اختاف مشاربها إن لم تصب في خدمة المجتمعات البشرية، فإنها لن تعدو 
كونهــا حبــرا رخيصــًا على ورق أرخص، على الرغم من كل شــيء، من وحدة 
الغربــة، ولهفــة العــودة إلى الوطن، كنت أشــعر أن ما كان يــدور بخلد الذاكرة 
يقينــا خالــدا، وأن مــا كان علــى أهبــة االســتعداد الســتقبال حدث ســعيد في 
حياتــي، شــعرت بأنــه لن يكتمــل إال بمباركــة المعلم الكبير خليفة بن ســلمان، 

فألف تحية لسموه وألف سام.

يوم من عمري

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

باسم الحمر

الحواج ينال الدكتوراه الفخرية من أعرق الجامعات البريطانية
لمواطنيها واإلنجاز  التفوق  مناخات  وفرت  البحرين  “األهلية”:  مؤسس 

جامعة برونيل البريطانية تمنح عبدالله الحواج الدكتوراه الفخرية 

المنامة - الجامعة األهلية
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في ذكرى كارثة حزيران
Û  حديــث اليــوم موجــه إلى شــباب هــذا الجيــل الذين ال

يعرفــون الكثيــر وربمــا لــم يســمعوا عــن كارثــة حلــت 
بنــا، نحــن العــرب، ســميناها تخفيًفا بـــ “نكســة حزيران 
67”، الــذي يصــادف هــذا الشــهر مــرور 52 عاًمــا علــى 
ذكراهــا المخجلــة المؤلمــة، ولنبــدأ مــن علــى كراســي 
مقاهي المنامة والمحرق! نعم كراســي مقاهي المنامة 

والمحرق.
Û  ففي عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي

شــهدت البحريــن توســًعا ملحوًظــا فــي عــدد المقاهي، 
مدينتــي  فــي  ومحصــوًرا  جــًدا  محــدوًدا  كان  وإن 
المنامــة والمحــرق، وكان من أبرز هــذه المقاهي “قهوة 
بوضاحي” بالمنامة و “قهوة بوخلف” بالمحرق، وازداد 
نتيجــة لذلــك عــدد روادهــا، وعلــى خــاف الكثيــر مــن 
الــدول والمجتمعــات فلم ُينســب إلى مقاهــي البحرين 
أي دور أو مســاهمة أو إفراز أدبي أو فني أو سياســي، 
لكــن هــذه المقاهــي صــارت دون شــك مــرآة للحــراك 
البســطاء  النــاس  ومــزاج  نبــض  تعكــس  االجتماعــي 
حفــظ  عوامــل  مــن  وعامــا  ومواقفهــم،  ومشــاعرهم 
التاريــخ والمحافظــة علــى أصالــة وخصائــص وعراقة 

التراث.
Û  ،أتذكــر ورأيــت بــأم عينــي وأنــا صبــي أو شــاب صغيــر

كمــا رأى غيــري، فــي مقاهــي المنامــة والمحــرق عندما 
كان الرئيــس الراحــل جمــال عبدالناصــر يلقــي خطبــه 
الحماســية الرنانــة مــن خــال محطــة “صــوت العرب”، 
كان الصمــت والهــدوء والوجــوم يخيــم علــى الجميــع 
لكي يســتطيعوا أن يســمعوا دون أية مقاطعة أو إرباك 
وبــكل تفاعــل وإصغــاء مــا كان يقوله الرئيــس المفوه، 
فعندما يخطب الرئيس جمال عبدالناصر تســتطيع أن 
تسمع في مقاهي البحرين الشفاه وهي ترشف الشاي، 
أو  أكــواب  “القــداوة”، ورنيــن  أو  وكركــرة األرجيــات 
“استكانات” الشاي حين تقرعها الماعق الصغيرة عند 

مزج السكر بالشاي.
Û  القائــد البطــل وهــو ال تســمع صوتــا ألحــد إال صــوت 

يصدح ويلعلع، بكل باغة واقتدار، ويتباهى ويتفاخر 
بمــا حققتــه “الثــورة المصرية” المجيدة مــن انتصارات 
وإنجــازات ومــا حققه الشــعب المصري من مكتســبات 
الســحيقة  باألمجــاد  ويتغنــى  بفضلهــا،  واختراقــات 
الغابــرة لألمة العربية الواحدة “ذات الرســالة الخالدة”، 
وُيمني الجماهير العربية المتلهفة ويعدهم باستنهاض 
هــذه األمة لتحقيق مســتقبل مشــرق زاهــر بعد أن تتم 

اإلطاحــة باألنظمــة العربيــة المتخلفــة الفاســدة، ويتــم 
التخلــص مــن ملوكهــا وحكامهــا، وتتوحــد هــذه األمــة 
تحــت مظلــة ورايــة قيــادة ثوريــة اشــتراكية وحدوية 
وما شــابه من الحشو والهرج والمرج المطعم بالشتائم 
وعبــارات التحقير واتهامات الخيانة والعمالة في حق 
الملــوك والحــكام والمســؤولين العــرب، ليتبعــه المذيــع 
أحمد ســعيد بصوته الجهوري المميز ليصهل ويتباهى 
هــو اآلخــر بانتصــارات وفتوحــات موهومــة، ثــم يزبــد 
ويرعد ويهدد بزوال األنظمة العربية الرجعية الحاكمة 

وزوال إسرائيل واإلمبريالية.
Û     /قبــل 52 عاًمــا، وبالتحديــد فــي الخامــس مــن يونيــو

حزيران 1967 صفق وهتف رواد المقاهي في البحرين 
المنامــة، وصفقنــا وهتفنــا معهــم  المحــرق وفــي  فــي 
بنشــوة وفرحــة وحــرارة وحمــاس عندمــا كان المذيــع 
أحمد سعيد يعلن بأعلى صوته وبكل ثقة عن عشرات 
أو مئات الطائرات الحربية اإلســرائيلية التي اخترقت 
األجــواء المصرية في ذلــك اليوم، وكانت تنوي قصف 
الدفاعــات  لهــا  المصريــة فتصــدت  واألهــداف  المــدن 
الجوية وجعلتها “تتساقط كالذباب”، ويعلن كذلك عن 
فيالــق القوات المســلحة العربية الباســلة وهي تخترق 
وتجتــاز وتكتســح الحدود اإلســرائيلية علــى الجبهات 
وتحطــم  والســورية  واألردنيــة  المصريــة  والمحــاور 
الدفاعــات والتحصينات اإلســرائيلية وتســتعيد المدن 
الفلســطينية المحتلــة الواحــدة تلــو األخــرى وتزحــف 
بســرعة مذهلة لكــي تطبق “كالكماشــة” على تل أبيب، 

لقد حان وقت إلقاء اليهود في البحر!
Û  الرئيــس جمــال أن طالــب  بعــد  الحــرب  هــذه  نشــبت 

عبدالناصــر بســحب قوات حفظ الســام التابعة لألمم 
المتحدة من منطقة الحدود المصرية اإلســرائيلية في 
سيناء، وهي القوات التي ُوضعت بعد العدوان الثاثي 
علــى مصــر العام 1956، ثم قــام بإغاق مضيق جزيرة 
تيــران فــي البحــر األحمــر أمــام الماحــة اإلســرائيلية، 
وهــو المنفذ الوحيد إلســرائيل فــي البحر األحمر وهذا 

ما اعتبرته إسرائيل إعاًنا للحرب.
Û  وقــد قــال الرئيــس جمــال عبدالناصــر )رحمــه هللا( إن

أو  الســتة  األيــام  حــرب  أو   67 يونيــو  حــرب  هــدف 
كمــا ســميناها تخفيًفــا نكســة حزيــران، هــو “إزالــة آثار 
العــدوان الثاثــي” الذي تعرضت له الشــقيقة مصر في 
العــام 1956، ولــم يكــن رواد المقاهي فــي البحرين وال 
الشــعوب العربية على علم، ولم يقل لهم أحد من قبل، 

إن العــدوان الثاثــي كان قد ترك آثاًرا يتوجب إزالتها، 
كنــا قــد صدقنــا بأننــا قــد تمكنا مــن دحر ذلــك العدوان 
الغاشــم وهزمنــا بريطانيــا وفرنســا وإســرائيل وحققنا 

نصًرا ُترفع له الرؤوس والهامات.
Û  ومــن دون أدنــى شــك فــإن الرئيــس جمــال عبدالناصر

)رحمه هللا( خرج من أزمة الســويس أو حرب العدوان 
الثاثي بهالة شــامخة ســاطعة ورصيد إعامي ضخم 
جعــل نجمــه يتألق وعزز مكانته وســمعته بين شــعوب 
الــدول العربيــة ودول العالــم الثالــث، إال أن الحقيقــة 
التي أدركناها الحًقا هي أن الكاسب والرابح األكبر من 
حــرب “العــدوان الثاثي” كانت إســرائيل التي نجحت 
فــي فــك الخنــاق عنهــا وتأميــن وضمــان حريــة مــرور 
ســفنها بخليــج العقبــة “مضيق تيران” وقناة الســويس 
بعــد أن كانت مصر منــذ عهد الملك فاروق قد أحكمت 
الخناق على سفنها وأعاقتها عن عبور القناة والمضيق 
علــى أســاس أنهــا تعتبــر نفســها فــي حالة حــرب معها، 
ورفضــت مصــر قرار مجلس األمن الصــادر في نوفمبر 

1951 للسماح للسفن اإلسرائيلية بالعبور.
Û  وباختصــار شــديد فــإن جــذور أزمــة الســويس بــدأت

بالظهــور بعــد أن توتــرت عاقــات عبدالناصــر بالــدول 
الغربية بســبب أمور عدة أهمها معارضته لخطط هذه 
الــدول في المنطقة، ودعمــه لحركات التحرر، ووقوفه 
ضــد إنشــاء حلــف بغــداد، واعترافــه بالصين الشــعبية، 
وتعاونه مع االتحاد الســوفييتي وإبرام صفقة أسلحة 
معه، ورفضه الصلح مع إســرائيل طبًقا لشروط الغرب 
وإعانــه العداء والمواجهة معهــا وتضّيق الخناق على 
ســفنها فــي قنــاة الســويس وخليــج العقبــة، مــا حــدى 
بالواليــات المتحــدة وبريطانيا ســحب موافقتهما على 
تقديــم منــح وقــروض لمصر عــن طريق البنــك الدولي 
لتمويــل مشــروع الســد العالــي الــذي كان عبدالناصــر 
يطمــح منــه أن يحقــق طفــرة زراعيــة وصناعيــة فــي 
مصر، فرأى في تأميم قناة السويس فرصته الوحيدة 
للحصــول علــى التمويــل الــازم لبنــاء الســد، وبالفعــل 
وبطريقــة اســتعراضية أعلن فــي 26 يوليو 1956 قرار 
التأميــم، قبــل انتهــاء مــدة االمتيــاز الممنــوح لشــركة 
قناة الســويس باثني عشــر عاًما فقط، إذ كان االمتياز 
ســينتهي فــي 17 نوفمبــر 1968 وتعــود ملكيــة القنــاة 

بالكامل للحكومة المصرية.
Û  يشــكل القنــاة  تأميــم  أن  وفرنســا  بريطانيــا  اعتبــرت 

بــكل وضــوح خــرق التفــاق دولــي ومصــادرة وانتهــاك 

االقتصاديــة  للحيــاة  وتهديــًدا  المســتثمرين  لحقــوق 
فــي أوروبــا، وهــو إجــراء يجــب التصــدي لــه حتــى لو 
لــزم األمــر اســتخدام القوة العســكرية، وهــذا ما حصل 
بالفعل، حيث شنت بريطانيا وفرنسا بالتعاون والتآمر 
مصــر  علــى  الغاشــم  الثاثــي  العــدوان  إســرائيل  مــع 
بعــد أن فشــلت وأخفقــت كل المحــاوالت والضغــوط 

الدبلوماسية في ثني عبدالناصر عن قراره. 
Û  نعــود إلــى مقاهــي البحريــن وحرب العــام 1967، فبعد

رواد  أفــاق  الحــرب  اســتغرقتها  التــي  الســتة  األيــام 
المقاهــي وأفقنــا معهــم وأفاقــت األمة العربية بأســرها 
علــى وقــع كالصاعقــة التــي مزقــت أحشــاءنا وزلزلــت 
وهزت أركان وجداننا وقضت على الكثير مما اعتبرناه 
ثوابــت ومرتكــزات وطنيــة وقوميــة، كان الوقــع ثقيًا 

مؤلًما، والحقيقة مرة والذعة.
Û  فالطائرات اإلسرائيلية أو “الذباب” كانت في الواقع قد

أغارت في الساعات األولى من الحرب على المطارات 
ودمرت الطائرات الحربية وهي جاثمة فيها، واستولى 
اإلســتراتيجية  الجــوالن  هضبــة  علــى  اإلســرائيليون 
والضفة الغربية بما فيها القدس الشــريف وقطاع غزة 
وشــبه جزيــرة ســيناء كلها واســتطاعوا التحكــم بقناة 
الســويس التــي أغلقــت لـــ 6 ســنوات ولم يتم تشــغيلها 
من جديد إال في عهد الرئيس أنور الســادات في العام 
1975، وحصلــت إســرائيل علــى أراٍض إضافية تقدر بـ 

3 أضعاف ونصف مساحتها.
Û  كان جمــال عبدالناصــر )رحمــه هللا( أشــجع قادة الدول

العربيــة الثــاث التــي خاضت الحرب، أو أنــه كان أكبر 
ممثــل عرفه التاريخ، إذ إنه اعترف بأخطائه وهزيمته 
وأعلــن عــن مســؤوليته عمــا حدث وقــرر االســتقالة أو 
التنحــي عــن الحكــم، إال أن مظاهــرات صاخبة غاضبة 
وحزينة َخرجت أو ُأخرجت للشــوارع مطالبة الرئيس 
المهــزوم بالعــدول عــن قــراره واالســتمرار فــي الحكــم 
وقيادة األمة، فاضطر الرئيس مرغًما وربما مكرًها إلى 
الرضــوخ والنــزول عنــد رغبــة وإرادة األمــة وعــاد إلــى 

الحكم!
Û  فهــل أخفــق جيلنــا فــي فهــم واســتيعاب دروس وعبر

مصيبة أو كارثة أو “نكسة حزيران”؟ ويا لها من نكسة! 
فقد مرت الذكرى قبل أيام دون أن يذكرها أحد!

عبدالنبي الشعلة

أسمى آيات التهاني والتبريكات
نقدمها إلى

البروفيسور عبداهلل يوسف الحواج
الرئيس المؤسس - رئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية

بمناسبة حصوله على
الدكتوراه الفخرية في العلوم )DSc( من جامعة برونيل البريطانية العريقة

وهو أعلى تقدير أكاديمي في الجامعات البريطانية، وال تمنحه إال للعلماء والمفكرين واألكاديميين االستثنائيين.
مع خالص تمنياتنا له بمزيد من التوفيق والعطاء.

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ومجلس األمناء ورئيس الجامعة
وأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية وجميع منتسبي الجامعة األهلية



مئــة عــام تقــف شــاهدة على عراقة القطــاع المصرفي في مملكة البحرين، والذي يشــكل أنموذجا متفردا بيــن القطاعات المصرفية 
في منطقة الخليج العربي باعتباره األقدم، إذ اســتطاع منذ نشــأته، التي ترجع إلى العام 1919، ترســيخ األطر المؤسســية للحياة 

االقتصادية وتعزيز االقتصاد الوطني عبر دعم قيم الممارسة االقتصادية السليمة.

وركــزت حكومــة البحرين برئاســة رئيــس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفــة على النهوض بالقطــاع المصرفي، فحققت 
إنجازات ومكتســبات متعــددة، إذ حل القطاع في 
المرتبــة الثانيــة بيــن القطاعــات غيــر النفطيــة من 
حيــث المســاهمة فــي الناتج المحلى بنســبة بلغت 
نحــو 16.7 % علــى الرغــم مــن التحديــات التــي 
واجهــت هــذا القطــاع فــي ظــل تباطــؤ االقتصــاد 
العالمــي. وتصــدرت البحريــن المركــز األول علــى 
مســتوى منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا 
فــي النســخة الخامســة مــن تقريــر “IFDI” الصــادر 
عــن وكالــة تومســون رويتــرز، والثانيــة عالميا من 
حيــث اإلنجــازات االقتصاديــة، كما حققــت المركز 
الرابع في تقرير التنافســية في العالم العربي لعام 
2018. ومــن العالمــات البارزة في مســيرة القطاع 
المصرفــي، تصنيــف المملكــة فــي المرتبــة الثانيــة 
عالميــا علــى صعيــد المــدن مــن حيــث التدفقــات 
الدوليــة األكثــر كثافــة فــي التجــارة ورأس المــال 
والكثافة السكانية والمعلومات في مؤشر الترابط 

العالمي الصادر عن شركة “دي اتش ال”.
كما صنفت المملكة في المرتبة األولى استنادا إلى 

االســتثمارات الــرأس ماليــة والتصنيفــات الدولية 
في تقارير ممارســة األعمال التجارية والتنافسية 
العالميــة والتنميــة البشــرية، وجــاءت فــي المركــز 
الــذي  العالمــي  الثانــي خليجيــا بمؤشــر الرفاهيــة 
يحــدد مراتــب الدول بناء على مســتويات التعليم 
واألمــن  األعمــال  وبيئــة  والحوكمــة  والصحــة 
المــال  ورأس  االقتصاديــة  والجــودة  والســالمة 
ليغاتــوم”  “ذا  تعــده مؤسســة  والــذي  االجتماعــي 
لألبحاث. وأرجع مصرفيون وخبراء ماليون تطور 
الكبيــر  الدعــم  إلــى  بالبحريــن  المصرفــي  القطــاع 
بقيــادة  الحكومــة  قدمتــه  الــذي  المحــدود  وغيــر 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفة للصناعــة المصرفية، 
مؤكديــن بمناســبة تدشــين احتفاليــة الـــ 100 عــام 
ســتقام  التــي  المصرفــي،  القطــاع  تأســيس  علــى 
تحــت رعايــة ســموه فــي 11 ديســمبر المقبــل، أن 
رؤية سموه جعلت من البحرين مقصدا استثماريا 
يتمتــع بــكل المقومــات وأن تصبــح المملكــة مقــرا 
اإلســالمي  بالتمويــل  المعنيــة  المؤسســات  ألهــم 
حول العالم، السيما في ظل رعاية سموه وحرصه 
الدائــم علــى توفير أهــم مقومات النجــاح للقطاع. 

وقالــوا إن القطــاع المصرفــي شــهد منــذ منتصــف 
السبعينات توجيهات وقرارات سموه التي حققت 
طفــرة غير مســبوقة وأســهمت في إحــداث نهضة 
تنمويــة شــاملة، حولــت البحريــن إلى مقــر مفضل 
للبنــوك العالميــة، مؤكديــن أن ســموه ومنــذ توليــه 
رئاســة مؤسســة نقــد البحريــن عمــل علــى وضــع 
خطط متكاملة تضمنت حزما تحفيزية وتنافسية 
االســتثمارات  لجــذب  وتشــريعية  واقتصاديــة 
الداعمة لالقتصاد الوطني. وأشاروا إلى أن جهود 
سموه في خدمة البحرين شملت جميع القطاعات 
وحفزت المســتثمرين على اتخاذ البحرين منطلقا 
للعمليــات االســتثمارية، وكان القطــاع المصرفــي 
أصــول  نمــت  إذ  اســتفادة،  القطاعــات  أكثــر  مــن 
بنســب  وتضاعفــت  الوطنيــة  البنــوك  وميزانيــات 
لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  ويقــول  عاليــة. 
البركــة المصرفيــة عدنــان يوســف إن السياســات 
االقتصاديــة التــي تبنتها حكومة البحرين برئاســة 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء ســاهمت 
فــي تنميــة وتطوير القطــاع المصرفــي البحريني، 
مــا جعلــه يحتــل مكانــة متقدمــة بيــن القطاعــات 
المصرفيــة العالميــة. وأشــار إلــى أن ســموه شــكل 

قاعدة متينة للقطاع المصرفي لالنتقال باالقتصاد 
البحرينــي إلــى آفــاق أوســع لتحقيق اقتصــاد أكثر 
تنوعــا واســتدامه، مؤكــدا أن النهضــة المصرفيــة 
الحقيقيــة التــي قادهــا  األميــر الراحــل المغفور له 
ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان آل خليفة )طيب 
هللا ثــراه(، ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة كانــت العمود 

الفقري لتطوير القطاع المالي منذ السبعينات.
ونــوه عدنــان بأن البحرين اليــوم هي موطن لنحو 
مــن 385 مؤسســة ماليــة ومصرفيــة تمثــل مزيجا 
ثريــا مــن أســماء المؤسســات الدوليــة واإلقليميــة 
والمحليــة، وتغطــي مجموعة كاملــة من الخدمات 
المصرفــي  النظــام  أصــول  أن  مؤكــدا  الماليــة، 
مــن  األول  الربــع  خــالل  دوالر  مليــار   207 بلغــت 
العــام الجــاري. وأرجــع النمــو الــذي شــهده القطاع 
المصرفــي خــالل الفترة الماضيــة إلى عوامل عدة 
أبرزهــا سياســة االنفتــاح االقتصــادي المتبعــة في 
المملكــة، إلــى جانب السياســات المالية المســتقرة 
والحكيمــة علــى الصعيــد االقتصــادي الكلــي، التي 
تعمــل فــي إطــار عمــل تنظيمــي يتمتــع بمصداقية 
ويتماشــى مــع المعايير الدولية، مــا انعكس إيجابا 
الريــادي  وموقعهــا  المصرفيــة  المؤسســات  علــى 
العديــد  المنطقــة. وأضــاف عدنــان أن هنــاك  فــي 
مــن المؤشــرات اإليجابيــة التي ســاهمت في دعم 
القطــاع المالــي البحرينــي، إذ قفــزت الموجــودات 
اإلجمالية في هذا القطاع من 1.9 مليار دوالر في 
العــام 2000 إلــى 30 مليــار دوالر في مارس 2019 
أي بزيــادة فاقــت 14 ضعفــا. كمــا ارتفعــت حصــة 
المصــارف اإلســالمية مــن الســوق مــن 1.8 % من 
مجمــوع الموجــودات المصرفيــة في العــام 2000 

إلى 15 % في مارس 2019.
من جانبه، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لبيــت التمويــل الكويتــي - البحريــن عبدالحكيــم 
الخيــاط أن رؤيــة صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء جعلــت مــن البحريــن مقصــدا اســتثماريا 
ألهــم  مقــرا  لتصبــح  المقومــات؛  بــكل  يتمتــع 
المؤسسات المالية الكبرى، السيما في ظل حرص 
ســموه الدائــم علــى توفيــر أهــم مقومــات النجــاح 

وزيادة جاذبية المناخ االستثماري.
وأضــاف أن رؤية ســموه لتنميــة القطاع المصرفي 
تنطلــق من الفهم العميــق الحتياجات ذلك القطاع 
ورفــده بــكل المتطلبــات التــي تعــزز كفــاءة األداء 
وتحقــق التقــدم المنشــود على مختلــف األصعدة، 
منوهــا بــأن منهجيــة ســموه ترتكــز علــى إطــالق 
المبادرات التطويرية بما يسهم في تنمية وازدهار 

البحرين في شتى المجاالت.
وأرجع الخياط نجاح المملكة في ترسيخ مكانتها 
عالميا في القطاع المصرفي إلى سياسات صاحب 
الســمو الملكي رئيس الــوزراء االقتصادية وقناعة 
ســموه بــأن القطــاع المصرفــي عمــود أســاس مــن 
أعمــدة االقتصــاد الوطني، مشــيرا إلــى أن حكومة 
البحريــن دفعــت بالقطــاع نحــو مســارات االزدهار 
واإلبداع من خالل توفيرها بيئة األعمال المالئمة 

للنمو.
وأشــار إلى أن إحدى ثمار نجاح القطاع المصرفي 
البحرينــي وتشــجيع ودعم ســموه للقطــاع ودفعه 
نحــو التطــور واالزدهــار، وهــو مــا أدى إلــى تبــوؤ 
المملكــة مكانــة مرموقــة علــى صعيد المؤسســات 
مناطــق  أهــم  مــن  واحــدة  وأصبحــت  الماليــة 
المؤسســات  ألهــم  ومقــرا  المصرفــي  االســتثمار 

المالية المرموقة.
بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين 
عبدالكريــم بوجيري إلى اهتمام الحكومة برئاســة 
صاحــب الســمو الملكي رئيــس الــوزراء بإبراز دور 
النشــاط المصرفــي وجعلــه أهــم روافــد االقتصــاد 
للصناعــة  ســموه  تشــجيع  عــن  فضــال  الوطنــي 
المصرفيــة لتحفيزهــا للنهــوض بجــودة خدماتهــا 
مــا يســهم فــي دعــم البيئــة االســتثمارية عمومــا 
فــي البــالد. وأضــاف أن عقد الســبعينات تميز بأنه 
مرحلة النمو الســريع للنظــام المصرفي وتوطيده، 
إذ ســجلت البحريــن نجاحــات كبيــرة فــي مجــال 
الصناعــة المصرفيــة قادها صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء بنظــرة ثاقبــة واضعــا أطــر شــاملة 
دفعــت بالصناعــة المصرفية إلــى تحقيق إنجازات 
إلــى  بوجيــري  وأشــار  مســبوقة.  غيــر  وتطــورات 
حــرص ســموه منــذ توليــه رئاســة ماليــة الحكومة 
علــى توطيــن القطــاع المالــي والمصرفــي، وتعزيز 
ذلــك بإنشــاء مؤسســة نقــد البحريــن التــي خولت 
المصرفــي،  الجهــاز  علــى  والرقابــة  باإلشــراف 
والســعي لتوفيــر وتطويــر الســوق المالــي، مضيفا 
أن ســموه ســعى جاهدا لتنشــيط حركــة االقتصاد 
وطمأنتهــم  المســتثمرين  ثقــة  وتعزيــز  الوطنــي 

وتوفيــر المزيــد مــن الضمانــات لهم بما يــؤدي إلى 
تعزيــز البيئــة الجاذبة لالســتثمار. وقال إن ســموه 
اهتــم مبكــرا بــالعنصر البشري، فعمــل علــى تطوير 
رأس المــال البشــرى مــن خــالل تدريــب الكــوادر 
الوطنية في مجاالت عدة، وهي التي تقود العمل 
أن  بنجاحــات متميــزة، مضيفــا  المصرفــي حاليــا 
شــعب البحريــن أيضــا كان لــه بالغ األثــر في جذب 
االســتثمارات وطمأنــة المســتثمرين، كما ســاعدت 
التحتيــة ونظــم االتصــاالت والمواصــالت  البنيــة 

المتطورة في تهيئة وتنمية الصناعة المصرفية.
وأضــاف بوجيــري أن قــرار ســموه بإنشــاء معهــد 
البحرين للتدريب المصرفي، يجســد حنكة ونظرة 
ســموه الحكيمة لمســتقبل المملكــة ومتطلبات كل 
الكــوادر  تدريــب  علــى  المعهــد  يعمــل  إذ  مرحلــة، 
الوطنية بالقطاعات والمؤسسات المالية المختلفة 
للتطــورات  ومواكبتهــا  وقدراتهــا  كفاءتهــا  لرفــع 
المصرفيــة المتالحقــة، كمــا شــهد المعهــد تطــورا 
كبيــرا فــي نوعية البرامــج التدريبيــة التي يقدمها 
لتالئم احتياجات المصارف البحرينية ومتطلبات 

العمل المصرفي الحديث.
وأكد الرئيــس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين 
وحيــد القاســم، علــى الــدور الرائد لصاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء في وضع األســس المتينة 
ســبعينات  منــذ  البحرينــي  المصرفــي  للقطــاع 
القــرن الماضــي، مــن خالل قــراءة ســليمة وواعية 
للوضع الجيوسياســي في المنطقة ووفر األرضية 
ماليــة  ومؤسســات  بنــوك  الســتقطاب  المناســبة 
إقليميــة وعالميــة عريقــة كانــت تتخــذ مــن بعــض 
دول المنطقــة مقــرا لها. وأضاف القاســم أن جهود 
ســموه جعلــت للقطــاع المصرفــي البحرينــي دورا 
أساســا فــي تعزيــز انطالقــة قطاعــات أخــرى مثل 
قطــاع الصناعــة واإلنشــاءات وغيرهــا، مؤكــدا أن 
ســموه ال زال يحرص على دعم القطاع المصرفي 
الــذي يشــغل حاليــا المرتبــة الثانية فــي القطاعات 
المســاهمة فــي الناتج المحلي ويوفــر أكثر من 14 
ألف فرصة عمل، يمثل البحرينيون منهم نسبة 65 
% في مختلف المســتويات اإلدارية، ما يدل على 
أن القطــاع المصرفــي مــن أكبر القطاعــات توظيفا 
للعمالــة الوطنيــة. وأوضح أن ريادة القطاع المالي 
البحرينــي، دفعــت جمعيــة مصــارف  والمصرفــي 
البحريــن لالحتفال هذا العــام بمرور مئة عام على 
تأســيس القطــاع تحــت رعايــة ســموه، وقــال إن 
الجمعيــة تقــوم وفي إطــار هذا االحتفــال بتنظيم 
واللقــاءات،  واإلصــدارات  الفعاليــات  مــن  جملــة 
وصــوال ليــوم االحتفــال الرســمي بهــذه المناســبة، 
تعكــس  الفعاليــة  لهــذه  ســموه  رعايــة  أن  مؤكــدا 
اهتمــام ســموه بتنميــة وتطوير القطــاع المصرفي 

والمالي في البحرين.
المصــارف  قطــاع  لجنــة  رئيــس  قالــت  بدورهــا، 

والتأميــن بغرفة تجارة وصناعة البحرين سوســن 
بمكانــة  تتمتــع  البحريــن  مملكــة  إن  أبوالحســن، 
مرموقــة وســمعة طيبة إقليميا ودوليــا في مجال 
القطاع المصرفي، مشــيدة بجهود صاحب الســمو 
الــوزراء فــي اســتقطاب كبريــات  الملكــي رئيــس 
المؤسســات الماليــة والمصرفية. وأشــارت إلى أن 
حكومــة البحريــن برئاســة ســموه تواصــل تعزيــز 
قدراتهــا االقتصادية وتعمل بشــكل دائم على دفع 
االقتصــاد نحــو التقــدم واالزدهــار وجعلــه البيئــة 
القطــاع  أن  مؤكــدة  والتطــور،  للتنميــة  األفضــل 
فــي  الماضيــة  الفتــرة  خــالل  ســاهم  المصرفــي 
تحســين المؤشــرات االقتصاديــة بمــا يتماشــى مع 
سياســة حكومــة المملكــة وبرنامج عملهــا لألعوام 
المقبلــة. وبرهنت أبوالحســن على نجــاح البحرين 
لجــذب  عالميــا  ومركــزا  نموذجــا  تصبــح  أن  فــي 
القطاعــات المصرفيــة، بتزايد المؤسســات المالية، 
ما يؤشر إلى كون البحرين أصبحت المقر المفضل 
الماليــة  النتائــج  أن  معتبــرة  االســتثمارات،  لتلــك 
الســنوية للبنــوك وزيــادة أصولهــا أهم الثمــار التي 
جناهــا القطــاع المصرفــي والمالــي بفضــل قرارات 

ورؤى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
كمــا أشــاد الرئيــس التنفيــذي لـــ “خليــج البحريــن 
للتكنولوجيــا الماليــة” خالــد ســعد بدعــم صاحــب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء للعمــل المصرفــي 
لتتولــى  البحرينيــة  للكــوادر  ســموه  وتشــجيع 
المؤسســات  فــي  ومتقدمــة  قياديــة  مناصــب 
المصرفيــة، مــا ســاهم فــي تعزيــز مكانــة القطــاع 
علــى المســتوى المحلــي والدولــي. وقال إن ســمو 
رئيــس الــوزراء أســس بنيــة تحتيــة قويــة تســتند 
ألســس علميــة متطــورة، أســهمت في توفيــر بيئة 
اســتثمارية جاذبــة للقطاعــات الماليــة والمصرفية 
خصوصــا، وجميع القطاعــات االقتصادي التنموية 
عموما. وأضاف ســعد أن سموه جعل من البحرين 
مركــزا رائــدا للصناعــة المصرفيــة ومنطقــة جــذب 
لكبــرى المؤسســات الماليــة والمصرفيــة، الفتــا أن 
رؤية سموه لتطوير القطاع االقتصادي وسياسات 
التنوع واالنفتاح التي قادها ســموه شــكلت دافعا 
رئيســا لنجاح المؤسســات المصرفية في البحرين 

منذ سبعينات القرن الماضي.
فيما ذهب المدير العام لبنك طوكيو ميتسوبيشي 
المنــاخ  أن  إلــى  القصيــر  إليــاس  جــي”  إف  “يــو 
االســتثماري الــذي تشــهده مملكــة البحريــن دفــع 
أن  علــى  مشــددا  للنجــاح،  المصرفــي  بالقطــاع 
رئيــس  ســمو  برئاســة  الحكومــة  عمــل  منهجيــة 
االقتصاديــة  البيئــة  وتهيئــة  تعزيــز  فــي  الــوزراء 
وارتقــت بالقطاع المصرفي إلى أعلى المســتويات 
ووضعــت المؤسســات المصرفيــة علــى الخريطــة 
العالمية. وأعرب عن ثقته في أن مواصلة القطاع 
المصرفــي البحرينــي سيســتمر في منافســة كبرى 
القطاعــات المصرفيــة بالمنطقة، إذ تتميز البحرين 
بكونهــا واحــدة مــن القــوى اإلقليميــة الرائــدة فــي 
تنميــة رأس المــال البشــري إضافــة إلــى اهتمامهــا 
الكبير بتعزيز قدرات االبتكار واإلبداع في صناعة 

التكنولوجيا المالية.
ونوه الرئيس التنفيذي لبنك اإلبداع خالد الغزاوي 
بــدور صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء في 
تنميــة القطــاع المصرفــي فــي البحريــن، إذ حقــق 
القطاع إنجازات مبهرة وضعته في مكانة متميزة 

علي صعيد القطاع المالي.
تمكيــن  فــي  البحريــن  تجربــة  أن  الغــزاوي  وأكــد 
المــرأة والشــباب اقتصاديا تحظــى باهتمام دولي، 
مشــيرا إلــى هــذه التجربــة تواكــب تمامــا أهــداف 
التنمية المستدامة، داعيا إلى تعميم هذه التجربة 
دعــم  إلــى  الســاعية  العالــم  دول  مختلــف  أمــام 
الطبقة المتوســطة وتوفيــر المزيد من فرص عمل 

لمواطنيها في القطاع الخاص.
ورأت رئيــس تطويــر األعمــال بشــركة الخدمــات 
المقومــات  أن  إســماعيل  أميــرة  العربيــة  الماليــة 
ســوق  القتحــام  تؤهلهــا  البحريــن  تمتلكهــا  التــي 
التكنولوجيــا الماليــة بــكل قــوة ونجــاح، خصوصا 
فــي ظــل تطبيــق آليــات الشــمول المالــي والســعي 
نحو تغيير هيكل الخدمات المالية؛ لتصبح أســرع 
وأسهل وأكثر أمنا وشفافية، الفتة إلى أن النهضة 
ســتؤدي  البحريــن  تشــهدها  التــي  التكنولوجيــة 
إلــى تحولهــا لمركز إقليمــي للتكنولوجيــا الرقمية. 
تمتلــك  البحريــن  أن مملكــة  إســماعيل  وأضافــت 
تشريعات وتسهيالت وبنية تحتية متميزة جعلت 
مــن البحريــن المــكان األفضــل للقطــاع المصرفــي، 
الفتــة إلــى أن الحكومــة برئاســة صاحــب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء وضعــت خططــا وبرامــج 
محفــزة للمنــاخ االســتثماري انعكســت إيجابا على 

االقتصاد الوطني والقطاع المصرفي خصوصا.
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أميرة إسماعيل

إلياس القصير

خالد الغزاوي

يسر

شركة نفط البحري�ن )بابكو(

دعوة الجمهور الكريم

لحضور الندوة التعريفية حول

مشروع تحديث المصفاة

وذلك يوم الثالثاء 16 يوليو 2019 

في تمام الساعة 8:30 صباحًا

بقاعة الخليج للمؤتمرات

بفندق الخليج

المنامة - بنا

شــاملة تنمويــة  نهضــة  وأحدثــت  طفــرة  حققــت  ســموه  وقــرارات  توجيهــات  مصرفيــة:  قيــادات 

سمو رئيس الوزراء جعل البحرين مركزا اقتصاديا وماليا مهًما

أبوالحسن: القطاع يحسن 
المؤشرات االقتصادية تماشيا 

مع سياسة الحكومة

القاسم: المصارف توفر 
14 ألف وظيفة يشغل 
البحرينيون 65 % منها

بوجيري: حرص منذ توليه 
رئاسة المالية على توطين 
القطاع المالي والمصرفي

الخياط: تشجيع ودعم 
سموه دفع القطاع نحو 

التطور واالزدهار

يوسف: 207 مليارات 
دوالر أصول النظام 

المصرفي بالربع األول

سعد: سموه أسس بنية 
تحتية قوية تستند ألسس 

علمية متطورة



وزير العدل: “التوثيق” عن بعد وبالنقل المرئي المباشر
ــن حمد ــن نــاصــر بـ ــادرة مـ ــبـ ــمـ ــك وبـ ــل ــم ــو نــائــب ال ــم بــدعــم س

كشــف وزير العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف الشــيخ خالد بن 
علــي آل خليفــة عــن إطاق مشــروع نوعــي جديد في إطــار التحول 
الرقمــي، ســيتيح تقديــم خدمــة التوثيــق عن بعــد وعن طريــق النقل 
المرئــي المباشــر مــن خــال كاتــب العــدل بالــوزارة أو كاتــب العــدل 

الخاص.

ــاد وزيـــر الــعــدل بــدعــم نائب  وأشـ
ــاحـــب الــســمــو  ــة الــمــلــك صـ جـــالـ
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة لتطوير الخدمات العدلية، 
إجـــراءات  فاعلية  تعزيز  ومنها 

التوثيق.
جاءت  المشروع  فكرة  إن  وقــال 
بمبادرة من سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، مشيدا باالهتمام 
لتطوير  أبــداه سموه  الذي  الكبير 
الموثق  يقدمها  الــتــي  الــخــدمــات 
ــة خـــدمـــة الـــتـــوثـــيـــق عــن  ــاحـ ــإتـ بـ

المباشر  الــمــرئــي  النقل  عبر  بعد 
التكنولوجيا  وسائل  باستخدام 
ــن خــــــال كـــاتـــب  ــ ــثــــة، مـ ــ ــــحــــدي ال
المعامات  إجـــراء  أثــنــاء  الــعــدل 
والذي  للمستفيدين،  اإللكترونية 
التوقيع  خاصية  توفير  يتضمن 
ــم اإللـــكـــتـــرونـــيـــيـــن عــلــى  ــتـ ــخـ والـ

المعامات الموثقة إلكترونًيا.
وأكـــد الـــوزيـــر أن هـــذه الــمــبــادرة 
ــا لــخــلــق نقلة  ــعـ بـــابـــا واسـ تــفــتــح 
جــوهــريــة فــي إجــــراء مــعــامــات 
ــيـــق وســــرعــــة إنـــجـــازهـــا،  ــتـــوثـ الـ

الخدمات  أداء  كــفــاءة  وتــطــويــر 
والمقيمين  للمواطنين  المقدمة 
مزايا  وتعزيز  األعــمــال،  ومجتمع 
يواكب  وبما  االستثمارية،  البيئة 
الــتــطــورات الــكــبــيــرة فــي مجال 

التقنية الحديثة.

ونـــــــوه بـــــالـــــدور الـــــرائـــــد لــهــيــئــة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية 
تقدمه من دعم فني وتقني  وما 
وفق نظم التكنولوجيا المتقدمة، 
لتطوير العمل الحكومي وتسهيل 
اإلجراءات وتيسيرها للمواطنين.

ــعــدل والــشــؤون  ــدر وزيـــر ال وأصــ
ــاف قـــرار رقم  اإلســامــيــة واألوقــ
توثيق  بــشــأن   2019 لسنة   )57(
عليها  والــتــصــديــق  ــررات  ــحـ ــمـ الـ
بــالــوســائــل اإللــكــتــرونــيــة، والـــذي 
تضمن اشتراطات ومعايير أنظمة 
اإللكتروني،  التوثيق  معلومات 
الموثق، فيما سيصدر  والتزامات 
المحررات  أنــواع  بتحديد  قــرارا 
التصديق  أو  توثيقها  التي يجوز 
عليها عبر نظام معلومات التوثيق 

اإللكتروني.

الشيخ خالد بن علي

المنامة - وزارة العدل
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المنامة - وزارة الخارجية

الهجوم  بشدة  الخارجية  وزارة  أدانــت 
اإلرهابي الذي وقع في مدينة كيسمايو 
وأدى  الفيدرالية،  الصومال  بجمهورية 
إلى مقتل وإصابة عدد من األشخاص، 
معربة عن خالص تعازيها ألهالي وذوي 
الشفاء  للمصابين  وتمنياتها  الضحايا 

العاجل جراء هذا العمل اإلرهابي اآلثم.
تــضــامــن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأكـــــــدت 
الصومال  مع جمهورية  البحرين  مملكة 
الفيدرالية ضد العنف واإلرهاب، مجددة 
بشدة  الرافض  البحرين  مملكة  موقف 

لكل صور العنف والتطرف واإلرهاب.

البحرين تدين الهجوم اإلرهابي في كيسمايو

Û  وهي تمتع وتلذذ ،)masochism )باإلنجليزية:  المازوخية هي مصطلح   
الضحية بالجاد، وكلما عذبها زاد تمتعها. إنها قصة الرافضين من العشاق 
الخروج من عبودية العشق القاتلة. يقول المتنبي: فإن قليل الحب بالعقل 
أسئلة  مقالي  باب  على  تتزاحم  فاسُد(  بالجهل  الحب  كثير  وان  صالُح.. 
كثيرة من المتابعين، لماذا كل هذا االهتمام بالتنظير عن خطورة الوقوع 
في أفخاخ وحوش الحب؟ ما يصلني من رسائل تلح عليَّ االستمرار في 
كانت  فإذا  مخيفة،  ظاهرة  إنها  الرمل.  حبات  بعدد  الضحايا  الن  النزف؛ 
مواسم  لها  ليس  البشرية  الزينة  فأسماك  األســمــاك،  لصيد  مواسم  هناك 
لاصطياد، فكل العام موسم صيد، وكثير من القلوب عالقة في الشباك، 
ففي كل خمسة أشخاص يوجد واحد فقط ربما لم يقع في شباك أسماك 
مال  دماء  بحثا عن  الرقاب  كثر عضاضو  دامية!  لعبة  إنها  الحب،  قرش 
في بحر االصطياد باسم الحب. وإن أخطر من العدو الواضح العدو على 

صورة حبيب يقول المتنبي: 
ــه ــ ــُعـ ــ ــفـ ــ وِمــــــــــــــــن الــــــــــــــعــــــــــــــداوِة مــــــــــا يـــــــــنـــــــــاُلـــــــــَك نـ

وِمـــــــــــــن الــــــــصــــــــداقــــــــِة مــــــــا َيــــــــــُضــــــــــرُّ وُيـــــــــــْؤِلـــــــــــُم
Û  السوشل في  الموزعة  المصطنعة  واالبتسامات  البهارج،  من  عليكم  ال 

أن  تعدو  الفوتغرافية، فعاقاتنا ال  الصور  تلتقط  التي  ميديا، والعاقات 
تكون إال أستوديو كبير، نلتقط قيه صورا لخيباتنا العاطفية المذابة على 
أطراف العدسات لنفرغها في )البومات( وجعنا، لتكون ذكرى ألضرحة ألم 
على شكل صور ملونة. يقول نزارقباني )ليس كل شيء في القلب يقال، 
لذلك خلق هللا التنهيدة، الدموع، النوم الطويل، االبتسامة الباردة، ورجف 
اليدين(. نحن تعساء في السياسة، وفاشلون في صناعة المدنية، وبناء 
الحضارة؛ ألننا تعساء في عاقتنا العاطفية وعاقاتنا العائلية، وعاقاتنا 
سيكولوجية،  بعقد  نمشي  والــجــامــع..  والجامعة  والمجتمع  العمل،  في 
وكل يمارس استبداده على مدى حجم الضحية، والقضية نسبية. يقول 
هشام شرابي في وصف عاقاتنا البطريركية، إنها أبوية فاقعة مستبدة 
ال  “عندما  مضمونه  ما  مستغانمي  تقول  يولدون.  ضحايا  من  والضحايا 
يتوّلى  أنفاسه،  وخنق  حياته،  بتنغيص  يتكّفل  من  العربي  اإلنسان  يجد 
بنفسه البحث عن منغص، حتى في الحب ال يبحث عن حبيب عادل، بل 
العيش  بها. ُمصرا على  يفتك  عن حبيب طاغية جّبار يسّلمه روحه كي 
دماء  مصاصو  “فامبايرز”  فـ  العاطفي”.  االعتقال  معسكرات  في  أسيرا 
فائض  واحــد  لمصاص  الواحد  الشباك  وأصبح  كثر،  العاطفية  العاقات 
بسمارك  قال  بأكمله.  بحر  الصطياد  سمكة  تصطاد  وقد  الغبي،  بالسمك 
يوما: “حين أضع الطعم لصيد الغزالن، ال أطلق السهم على أول ضبي يأتي 
ليتشممه، بل انتظر إلى أن يأتي القطيع بكامله(. افتحوا القلوب ستجدوا 
العضم. هناك عضاض وظائف، وهناك عضاض  إلى حد  أننا معضوصون 
ثقافية  بنرجسية  إما  نكابر  ألننا  نشفى  ولن  قلوب.  مال، وهناك عضاض 
أو انتفاخ منصب أو تكدس مال أو شهوة شهرة وشهية امتداد واستعمار 

قلب.. نتوارى خلفهم، مغلفين في صناديق عقل الباطن. 
Û  هذا االكتضاض على المقاهي، والموالت والعاقات الفاستفودية تعكس

الهروب  ظاهرة  اتساع  على  يعكس سيكولوجيا،  عام،  فشل حب  وجود 
الواقع، وااللتفاف على آالم مخفية، وقلوب محطمة أما من اكتئاب  من 
سياسي أو انهيار عاطفي أو تهلهل عاقات أسرية منهوكة التعب كجندي 
هارب من الحرب. يقول روبرت جرين في كتابه الرائع كيف تمسك بزمام 
السلطة، واعتبر الكتاب مكما لمكيافيللي: “السطوة أشبه بالمرأة الفاتنة 
سيئة السمعة، يطلبها الجميع، ويتبرأ منها الجميع”. إنها لعنة المدنية، وكما 
يقول على الــوردي: ال يمكننا إذا قبلنا بالمدنية إال القبول بكل شروطها، 
في  وحــوش  نحن  االطمئنان.  وغياب  والقلق،  األنانية،  الــشــروط:  وأول 
بغابة، كل شخص  أشبه  التي أصبحت  والمؤسسات  العمل،  عاقاتنا في 
قمامة  في  والنبش  بــاألديــان،  التحرش  في  طريق  وقطاع  لآلخر.  يحفر 
مشبع  داخلي  انحطاط  ضمأ  إلطفاء  الطائفية  القنابل  الصطياد  التاريخ 
المصطنعة من  التوت  بــأوراق  نــواري سوآتنا  الناس على بعضها.  بتأليب 

ابتساماتنا المكتنزة بدم المصداقية. 
Û  إن أمة تفشل في عاقاتها العاطفية مع البشر ال يمكن أن تنجح في بناء

عاقة عاطفية مع األرض أو تعقد عاقة غرامية مع الوطن. تخلصوا من 
من  خير  عزلة  في  الحرية  الحرية.  بطغيان  لتنعموا  الطاغية”  “الحبيب 
مفردا  فكن  المرء  أيها  “يا  )ع(  علي  اإلمــام  يقول  عبودية.  في  االجتماع 
الــنــاس وكــن حافظا نفسك فــي بيت  بــإنــســاِن، وجــانــب  ــَرك ال تــأنــس  دهـ

وحيطاِن”.

حنين 
الضحية 
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ــة” اتــفــاقــيــة إنــشــاء  ــ وقــعــت شــركــة “إدامـ
مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق 
ــبـــي مــع  ــطـ فــــي مـــجـــمـــع الـــســـلـــمـــانـــيـــة الـ
الغناة، يوم الخميس الماضي،  مجموعة 
الصالح،  فائقة  الصحة  وزيـــرة  بحضور 
أمين  إدامــة  لشركة  التنفيذي  والرئيس 
لمجموعة  التنفيذي  والرئيس  العريض، 
هذه  تعيين  تم  إذ  الغناة،  محمد  الغناة 
الرئيس  الــمــقــاول  بصفتها  الــمــجــمــوعــة 

للمشروع.
وجاء توقيع االتفاقية في أعقاب طرح 
الحالي  العام  باكورة  المشروع  مناقصة 
الــبــنــاء مــن فــئــة أأ وأ، والــتــي  لــمــقــاولــي 
خضعت لعملية تقييم فنية ومالية دقيقة 
بإشراف مجلس المناقصات والمزايدات، 
حتى وقع االختيار على مجموعة الغناة 

في  اإلنشائية  األعــمــال  ستستهّل  التي 
إذ  الجاري،  يوليو  شهر  بنهاية  المشروع 
على  وتستمر  الثانية  المرحلة  ستكون 
إشراف  تحت  المقبلة،  شهًرا  الـــ12  مدى 
للمشروع  الرئيس  واالستشاري  “إدامــة” 
شـــركـــة مــحــمــد الـــغـــريـــب - مــعــمــاريــون 

ومهندسون.
إلقامة  سعادتها  عــن  الــصــالــح  وأعــربــت 
للحاجة  تــلــبــيــًة  ــاء  جــ الــــذي  الـــمـــشـــروع 
ولتحقيق  الــســيــارات  لــمــواقــف  الملحة 
أعــلــى مــســتــويــات الــكــفــاءة فــي تسيير 

حركة المرور الكثيفة ضمن المنطقة.

الصالــح: المشــروع يســاهم فــي ســهولة وصــول الخدمات

“إدامة” توقع اتفاقية “مواقف السلمانية”

المنامة - بنا

الصحفيين  جمعية  إدارة  مجلس  تــقــدم 
البحرينية بجزيل الشكر واالمتنان لوزيرة 
استجابتها  على  الــصــالــح  فائقة  الصحة 
عباس  الصحافي  لعاج  الجمعية  لــنــداء 
رضي، وأعرب عن تقديره لموقف الوزيرة 
الــدعــم  لــتــقــديــم  الــمــشــرف وفــريــق عملها 
الازم والتدخل السريع والمتابعة من أجل 

حصوله على العاج المطلوب بالخارج.
لمجلس  الصالح  استقبال  لــدى  ذلــك  جــاء 
الــبــحــريــنــيــة  الــصــحــفــيــيــن  جــمــعــيــة  إدارة 
ــدت حــرص  بــرئــاســة عــهــديــة أحــمــد، إذ أكـ
الجمعية  مع  الشراكة  تعزيز  على  ــوزارة  ال
الــنــبــيــلــة  رســالــتــهــا  أداء  مـــن  وتــمــكــيــنــهــا 
ودعمها  وموضوعية،  بمهنية  والتوعوية 
تحافظ  التي  الجمعية  الشخصي ألنشطة 
على مكتسبات البحرين وإظهار إنجازاتها 

الصحي  المجال  في  وخصوصا  المشرفة 
وإبــــــراز مــســتــوى الـــخـــدمـــات ومــســاعــدة 
بما  عليها  للتعرف  والمقيمين  المواطنين 
وكذلك  عليها،  الــحــصــول  سهولة  يضمن 
الصحي  الوعي  رفع  في  ــوزارة  ال مشاركة 
التي  البرامج  خــال  مــن  الصحة  وتعزيز 

تطلقها.
الصحة  وزيــرة  اللقاء، جددت  وفي ختام 
ــرئــيــســة جــمــعــيــة الــصــحــفــيــيــن  تــهــانــيــهــا ل
الختيارها من قبل مؤسسة المرأة العربية 
لانضمام إلى هيئتها القيادية، متمنية كل 

التوفيق والسداد.

الصالــح: ندعم الجمعيــة.. ونريدكم شــركاءنا فــي التطوير

“الصحفيين” تشكر “الصحة” لعالج رضي بالخارج

تـصـرفـات قناة الـجـزيـرة “قــل سـنـع” 
الرميحي: حل األزمة القطرية بعاصمة القرار 
أفالم مرتزقة  عبر  وليس  الرياض  العربي 

أكد وزير شؤون اإلعام علي الرميحي أن قناة الجزيرة القطرية وبعد انطفاء بريقها 
الــكاذب وفقدانهــا للتأثيــر، تواصــل نهجهــا الفج باســتهداف الدول والشــعوب العربية، 

بأسوأ السبل وأكثرها إسفافا.

ــام إلـــى أن  ــ ــار وزيــــر شــــؤون اإلعـ ــ وأشـ
ــاة الـــجـــزيـــرة الــقــطــريــة  ــنـ مــــحــــاوالت قـ
المسؤولين  من  وبمجموعة  به  االتصال 
ــام غـــيـــر مـــعـــرفـــة، وتــســجــيــل  ــ ــ عـــبـــر أرقـ
علمهم  دون  الــصــوتــيــة  مــحــادثــاتــهــم 
ومــوافــقــتــهــم الــرســمــيــة، واســتــفــزازهــم 
بأساليب دنيئة جبل عليها هذا اإلعام، 
القطري  إلــيــه اإلعـــام  مــا وصــل  يعكس 
ــعــادات  مــن “قـــل ســنــع” وانــســاخ عــن ال

الخليجية والعربية األصيلة.
وأكد أن حل األزمة القطرية لن يكون إال 
من خال عاصمة القرار العربي الرياض، 

على  دخيلين  أفام  مرتزقة  عبر  وليس 
أو  بــفــكــرة  يــؤمــنــون  وال  اإلعــــام،  مهنة 
فلسفة أو مبدأ، سوى إيمانهم بأجورهم 

الشهرية. 

المنامة - بنا

الحكيم يرحب باستئناف المالكي مهماته ببغداد
ــية ــرات الدبلوماسـ ــن المقـ ــان أمـ ــة علـــى ضمـ ــة حريصـ ــة العراقيـ الحكومـ

اســتــقــبــل وزيـــر خــارجــيــة جــمــهــوريــة الــعــراق 
الخارجية  بــوزارة  الحكيم، في مكتبه  محمد 
أمس، سفير مملكة البحرين في بغداد صاح 

المالكي. 
الشيخ  الخارجية  السفير تحيات وزير  ونقل 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إلى أخيه 
والعافية،  الصحة  موفور  وتمنياته  الحكيم 
تربط  التي  األخوية  العاقات  عمق  وتأكيده 
ــعــراق  بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة ال

الشقيقة. 
بغداد  فــي  البحرين  مملكة  سفير  أشــاد  كما 
ــيــن الــبــلــديــن  ــثــنــائــيــة ب ــعـــاقـــات ال ــمــســار الـ ب
على  ونماء  تطور  من  تشهده  وما  الشقيقين 

األصعدة كافة.من جانبه، جدد الحكيم رفض 
اآلثم  لاعتداء  الــعــراق  جمهورية  واستنكار 
مشدًدا  البحرين،  مملكة  ســفــارة  مبنى  على 
ضمان  على  العراقية  الحكومة  حــرص  على 
المقرات  وسامة  أمــن  أجــل  من  يلزم  ما  كل 

الدبلوماسية في العراق.
بالعاقات  اعـــتـــزازه  الــوزيــر عــن  أعـــرب  كــمــا 
األخـــويـــة الـــوطـــيـــدة الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن، 
إلى  بها  واالرتــقــاء  تعزيزها  سبل  مستعرًضا 
المشتركة  الــرغــبــات  يلبي  بــمــا  ــب  أرحـ ــاق  آفـ
الدبلوماسية،  الشقيقين،  والشعبين  للبلدين 
الــمــالــكــي الستئناف  الــســفــيــر  ــعــودة  ب مــرحــًبــا 
فــي جمهورية  الــدبــلــومــاســي  عــمــلــه  مــهــمــات 
العراق ووضع اإلمكانات كافة؛ من أجل نجاح 

مهمته.

“الجزيرة” تواصل 
نهجها الفج 

باستهداف الدول 
والشعوب العربية

المنامة - وزارة الخارجية



المنامة - بنا

أكــدت مســتفيدات مــن برنامــج التقاعــد االختيــاري، أن مبــادرة التقاعــد االختيــاري 
مبــادرة ناجحــة بكافــة المقاييــس، حيــث مكنتهــم مــن دخــول عالــم االســتثمار، عــن 
طريق االلتحاق ببرامج تســاعدهن على فتح مشــاريعهن الخاصة، التي من شــأنها أن 
تخلــق فــرص عمــل مجزية لقــوى العمل الوطنيــة وتخدم االقتصاد الوطني.وأشــادت 
المتقاعــدات اختياريــا فــي اســتطالع أجرتــه وكالــة أنبــاء البحريــن )بنــا(، مــا توليــه 
الحكومة من جهود ومبادرات، لتوفير حياة كريمة للمواطن البحريني، ومنحه عددا 
من المزايا إلى جانب الراتب التقاعدي، مع فرصة ريادة األعمال في القطاع الخاص 
لمســاعدته على تحسين مســتواه المعيشي.وأشادت سناء الكوهجي، إحدى المستفيدات 
من البرنامج، بالتسهيالت التي قدمتها الجهات المعنية لتنمية رواد األعمال البحرينيين ومنح 
المستفيدين من التقاعد االختياري خيارات عديدة لدخول القطاع الخاص وعالم االستثمار.

وقالــت الكوهجــي، إنهــا عملــت بعــد تقاعدهــا 
فــي  األعمــال  إلدارة  مستشــارة  االختيــاري، 
المعهــد الوطنــي للتدريــب الصناعــي، وتعمــل 
أيضــا علــى مجموعة مــن المشــاريع منها كتابة 
معاييــر  إلــى  للوصــول  واإلجــراءات  األنظمــة 

الجودة.
ريــادة  “عالــم  أن  الكوهجــي،  وأوضحــت 
األعمال وإنشــاء وتنمية المؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة أصبــح يعد مــن القطاعات المهمة 
التــي توليهــا الحكومــة جــل اهتمامهــا وتعتبــر 
مــن األولويات ضمن الرؤية االقتصادية 2030 

للمملكة”.
وأكــدت هــدى بوغوى، المســتفيدة من التقاعد 
وزارة  فــي  ســنه   25 خدمــة  بعــد  االختيــاري 
االختيــاري  التقاعــد  أن  والتعليــم،  التربيــة 
ساعدها على التفرغ لمشروعها الخاص، حيث 
أنهــا طــورت مهاراتهــا ووظفــت كل مــا تعلمته 
لتطوير مشروعها من خالل الدورات والبرامج 
التــي حضرتهــا بعد التقاعــد االختيــاري والتي 
تمت بالتنســيق مع “تمكيــن” والمجلس األعلى 

للمرأة وغرفة البحرين للتجارة والصناعة.
وأكــدت بوغوى أن “برنامج التقاعد االختياري 
فرصــة لتحويل األفكار إلى حقيقة، عن طريق 
المكافــآت والحوافز المالية التي حصلوا عليها 
بعــد التقاعــد، ومــن خــالل الــدورات والبرامــج 

المقدمة من قبل الحكومة”.
فكــرة  ببلــورة  حاليــا  تقــوم  أنهــا  وأضافــت 

ودراســة  خطــة  وإعــداد  الخــاص  مشــروعها 
النمــو  جــدوى لتفعيلهــا لتكــون مســاهمة فــي 
االقتصــادي فــي المملكــة باإلضافــة إلــى خلــق 
فرص عمل للباحثين عن عمل، مشيدة بمبادرة 
التقاعــد االختيــاري التــي منحــت العديــد مــن 

المواطنين المزايا بجانب الراتب التقاعدي.
التدريبيــة  بالبرامــج  الــدوي  خلــود  وأشــادت 
وورش العمــل التــي نســقتها الجهــات المعنيــة 
والمســجلين  المتقاعديــن  تعريــف  بهــدف 
بريــادة  االختيــاري  التقاعــد  برنامــج  ضمــن 
وقالــت  لــه،  الداعمــة  والمؤسســات  األعمــال 
“إنهــا اكتشــفت حيــاة جديــدة بالنســبة لهــا في 
ريــادة األعمال عبر مشــاركتها في عدة دورات 
صقلت مهاراتها باإلضافة إلى حضورها ورشة 
تعريفيــة عــن ريــادة األعمال نظمتهــا “تمكين”، 
الوطنــي  اإلرشــاد  ببرنامــج  التحاقهــا  وكذلــك 
الذي نظمه المجلس األعلى للمرأة للمتقاعدات 

اختياريا، وغيرها من الورش والندوات”.
ورفعــت خلــود الــدوي جزيــل الشــكر والتقدير 
البــالد صاحبــة الســمو الملكــي  لقرينــة عاهــل 
خليفــة،  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة 
الحتوائهــا  للمــرأة  األعلــى  المجلــس  رئيســة 
رأس  علــى  كانــت  ســواء  البحرينيــة  المــرأة 
برامــج  أن  مؤكــدة  المتقاعــدة،  أو  العمــل 
المجلس األعلى للمرأة تهدف إلى االنتقال من 
الوظيفــة الحكوميــة إلى مجــال ريادة األعمال 

ومؤسسات القطاع الخاص.

وأكــدت ســماح العبيدلــي )متقاعدة مــن وزارة 
التربيــة والتعليــم( أن التقاعــد االختياري ليس 
نهايــة المطــاف بقــدر مــا هــو بدايــة انطالقــة 
جديــدة مثلــى للموظــف وبخاصــة للمــرأة مــن 
ومســاهمة  لألجيــال  صانعــة  تكــون  أن  أجــل 
فاعلــة فــي الدفــع بعمليــة التنميــة واالزدهــار، 
بشــرط وجــود المؤسســات التــي تســتفيد مــن 

خبراتها المتراكمة.
وأوضحــت أنهــا “عملــت 16 ســنه فــي القطــاع 
الحكومــي وهي ســعيدة بتقاعدها المبكر بعمر 
صغير مما يجعلها تســتثمر طاقتها في القطاع 

الخاص وإنشاء مؤسستها الخاصة”.
وقالت العبيدلي إن برنامج التقاعد االختياري 
يعطــي فرصــة أكبــر لنمــو االقتصــاد الوطنــي، 
والتدريــب  المشــجعة  األجــواء  خــالل  مــن 
المطلوب، واحتضان الشــركات الخاصة ورواد 
األعمــال للكفــاءات المتقاعدة، وفتح مزيد من 
مجــاالت  تطويــر  فــي  لمشــاركتهم  المجــاالت 
عملهم وصقلهم ليرتادوا مجال ريادة األعمال. 
وأوضحــت أنهــا “بصــدد توظيف خبرتهــا التي 
اكتسبتها من العمل والحياة بعدة مجاالت في 
تأســيس مشــروع اقتصادي ســيرى النور قريبا 
لمواصلــة العطاء للمســاهمة فــي نمو االقتصاد 

وازدهار الوطن”.
وقالــت آمنه أحمد )متقاعدة من وزارة التربية 
والتعليم( إن برنامج التقاعد االختياري، منحها 
فرصة ذهبية لدخول عالم االســتثمار في ســن 
صغيــرة نســبيا مــع اســتالم مكافــآت وحوافــز 
االختيــاري،  التقاعــد  بفضــل  مميــزة  ماليــة 
تهتــم   2030 االقتصاديــة  الرؤيــة  أن  مؤكــدة 
بــرواد األعمال وهذه فرصــة منحتها الحكومة 

للمواطنين بااللتحاق بمجال االستثمار.
وأضافــت أنها بصــدد عمل مشــروعها التجاري 
الــذي جــاء بعــد دراســة ولقــاءات ســاهمت بها 
الجهــات المعنيــة المنســقة مع برنامــج التقاعد 
مــن  العديــد  فــي  شــاركت  حيــث  االختيــاري، 
وغرفــة  “تمكيــن”  نظمتهــا  التــي  العمــل  ورش 

التجارة والصناعة والمجلس األعلى للمرأة.

مستفيدات من “التقاعد االختياري”: المبادرة تدخل المرأة عالم االستثمار

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

أقام رئيس األمن العام اللواء طارق الحسن، 
وبحضور المفتش العام اللواء الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة، مأدبة عشــاء على شرف 
عــدد مــن الضبــاط الذيــن تقاعــدوا أخيرا عن 

العمل، وذلك بنادي ضباط األمن العام.
وبهــذه المناســبة، أشــاد رئيــس األمــن العــام 
بجهود الضبــاط المتقاعدين وعطائهم خالل 
خدمتهــم بــوزارة الداخلية، معربا عن شــكره 
وتقديــره علــى مــا بذلــوه فــي ســبيل خدمــة 

الوطن والعمل على حفظ أمنه واستقراره.
مــن جهتهــم، عبــر الضبــاط المتقاعــدون عــن 
شــكرهم وتقديرهم لرئيــس األمن العام على 
هــذه المبــادرة الكريمــة والتــي تتــرك لديهــم 
األثــر الطيــب، مؤكدين اعتزازهــم بما قدموه 
خالل ســنوات عملهم في ســبيل حفظ األمن 

وصون مقدرات الوطن.
حضــر المأدبــة عــدد مــن المديريــن العاميــن 

وكبار الضباط.

لإلصــالح  العامــة  اإلدارة  مــن  وفــد  شــارك 
فــي  دوليــة  عمــل  ورشــة  فــي  والتأهيــل 
مدينــة برشــلونة اإلســبانية، تناولــت أفضــل 
إصــالح  مجــال  فــي  الدوليــة  الممارســات 
وتأهيــل النــزالء، بحضور عدد من مســؤولي 
وزارتــي الداخليــة والعــدل مــن مختلف دول 

العالم.
وقــدم الوفــد ورقة عمل عن موضوع ورشــة 
بمــا  المشــاركة  الوفــود  أشــادت  إذ  العمــل، 

تقدمــه مملكة البحرين مــن برامج إصالحية 
وتأهيليــة في التعامل مع النزالء بما يتوافق 

مع أفضل المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
وقــام الوفــد المشــارك بتبــادل الخبــرات مــع 
البرامــج  علــى  واالطــالع  المشــاركة  الــدول 
تلــك  فــي  للنــزالء  والتأهيليــة  اإلصالحيــة 
الدول، كما تضمن برنامج ورشة العمل زيارة 
إلــى دار العــدل بمقاطعة كاتالونيا اإلســبانية 

وإلى أحد المراكز اإلصالحية.

مأدبة عشاء للضباط المتقاعدين

“اإلصالح” تشارك في ورشة دولية

 

الصحفييــن  هيئــة  عضــو  رفــع 
الدولــي  االتحــاد  عضــو  الســعوديين 
نــادي  مؤســس  عضــو  للصحفييــن 
المراســلين لوســائل اإلعــالم األجنبية 
جمــال  الصحافــي  البحريــن  بمملكــة 
الياقــوت باســمه ونيابــة عــن عدد من 
الصحافيين واإلعالميين أسمى آيات 
التهانــي والتبريــكات إلى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ســمو الشــيخ علي بن 
تخــرج  بمناســبة  خليفــة؛  آل  خليفــة 
بــن  بنــت علــي  الشــيخة منــوة  ســمو 
خليفــة آل خليفة وبتفوق من جامعة 

لندن البريطانية.
وأعــرب الياقــوت عــن أصدق مشــاعر 
البهجة والسرور بهذا النجاح والتميز، 

بالمثابــرة  ذلــك  صــدد  فــي  مشــيدا 
والجهــد الــذي بذلته ســموها بالعزيمة 
ودعــم  واهتمــام  بحــرص  واإلصــرار 
والدها سمو الشيخ علي بن خليفة آل 
خليفة، سائال هللا عز وجل أن يوفقها 

لمزيد من النجاحات والتفوق.

الياقوت يهنى سمو الشيخ علي بن 
خليفة بتخرج سمو الشيخة منوة

06local@albiladpress.com

األحد
14 يوليو 2019 

مسؤولون يدعون للمشاركة بجائزة األميرة سبيكة لتقدم المرأة11 ذو القعدة 1440
ـــور األداء ـــة ويط ـــع اإلنتاجي ـــية ويرف ـــزز التنافس ـــزة يع ـــر الجائ ـــي معايي تبن

القطــاع  فــي  المســؤولين  مــن  عــدد  أكــد 
أهميــة  واألهلــي  والخــاص  الحكومــي 
األعلــى  المجلــس  أدخلهــا  التــي  التطــورات 
“جائــزة  لـــ  السادســة  النســخة  علــى  للمــرأة 
صاحبــة الســمو الملكــي األميرة ســبيكة بنت 
إبراهيــم آل خليفة لتقدم المــرأة البحرينية”، 
مشــيرين إلى أن تلك التطورات تعكس واقع 
تقــدم المــرأة البحرينيــة، وتتيــح لمزيــد مــن 
المؤسســات واألفراد االســتفادة مــن الجائزة 
المــرأة  لدعــم  متقــدم  علمــي  عمــل  كمنهــج 
البحرينيــة العاملــة وإدمــاج احتياجاتهــا في 

التنمية وتكافؤ الفرص.
الــوزارات  مختلــف  المســؤولون  ودعــا 
لــدى  والشــركات  والجهــات  والمؤسســات 
القطــاع العام والخاص ومؤسســات المجتمع 
المدنــي واألفراد للمشــاركة في هذه الجائزة، 
الفتيــن إلــى أنــه من شــأن تبني أية مؤسســة 
أو جهة لمعايير هذه الجائزة تعزيز تنافســية 
الــوالء  وزيــادة  أدائهــا  وتطويــر  المؤسســة 
الوظيفــي ورفــع معــدالت اإلنتاجيــة، إضافة 
إلــى أن هــذه الجائــزة وســيلة مهمــة لتحقيق 
خصوصــا  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف 

األهداف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

تطوير السياسات واإلجراءات 

الداعمة للمرأة

اإلســكانية  السياســات  مديــر  وقالــت 
والتخطيــط اإلســتراتيجي بــوزارة اإلســكان 
الشــيخة حصــة بنــت خليفــة آل خليفــة، إن 
تحفزنــا  جميعــا،  لنــا  فرصــة  الجائــزة  “هــذه 
الداعمــة  واإلجــراءات  السياســات  لتطويــر 
للمــرأة، وتالفــي أية ثغرات أو قصور موجود 
في عملنــا بالوزارات، وتســاعدنا على معرفة 
النقــاط الواجــب التركيــز عليهــا، فــي العمــل 
النوعــي للوزارة أو الجهة المعنية وإبراز دور 

المرأة في هذه األمور”.
وخصــت الشــيخة حصة بنــت خليفــة بالذكر 
التــي  البــارزة  لإلنجــازات  الجائــزة  مواكبــة 
حققتهــا المــرأة البحرينيــة، وقالــت “تجســد 
ذلــك فــي تغييــر مســمى الجائــزة مــن تمكين 
المرأة إلى تقدم المرأة، وهو ما يعكس نجاح 
مملكــة البحريــن فــي إكمال إجــراءات الدعم 
المــرأة،  أمــام  المعوقــات  والتحفيــز وتذليــل 
حيــث باتــت المــرأة البحرينيــة قــادرة بذاتها 
علــى المســاهمة فــي تنميــة ذاتهــا وأســرتها 

ومجتمعها ووطنها، تماما كما هو الرجل”.

معايير متقدمة

فيمــا قالــت وكيــل وزارة المواصــالت للنقــل 
البــري وعضــو لجنــة الجائــزة مريــم جمعــان 
“نعمــل فــي اللجنــة علــى تعديــل المعايير بما 
يتــالءم مــع تطــور الجائــزة، والجهــود التــي 
والمؤسســات  والهيئــات  الــوزارات  تقدمهــا 
البحرينيــة”.  المــرأة  تطويــر  فــي  المختلفــة 
وأشــارت إلى “التطوير المســتمر للجائزة منذ 

انطالقتهــا، شــمل معاييــر الجائــزة والفئــات 
التي تســتطيع المشاركة”، وقالت إن الجائزة 
في دورتها السادسة مفتوحة ألول مرة أمام 
مشــاركة فئتيــن جديدتين هما فئــة المجتمع 

المدني وفئة األفراد”.

تحفيز االبتكار

مــن جانبــه، أّكــد المديــر العــام لمعهــد اإلدارة 
مبــادرة  أهميــة  شــمس  رائــد  “بيبــا”  العامــة 
مختلف جهات القطاع العام، وحتى الخاص، 
البتــكار برامج وخطــط وأدوات تعزز حضور 

المرأة لديها وتدعم تفعيل طاقتها. 
فــي  للعمــل  المنظمــة  القوانيــن  إن  وقــال 
القطاعيــن الحكومــي والخــاص فــي مملكــة 
البحرين ال يمكن أن تمثل عائقا أمام أصحاب 
القرار الســاعين إلى إطــالق مبادرات مبتكرة 
لدعــم تقــدم المــرأة داخــل مؤسســاتهم، وبما 
يســمح للرجــل والمــرأة علــى حــد ســواء مــن 

التوفيق بين التزاماتهم األسرية والعملية.

حماس للمشاركة

التمييــز  محكمــة  وكيــل  قالــت  بدورهــا، 
علــى  “اطلعنــا  عبدالرســول  معصومــة 

المعاييــر التــي تــم تحديدهــا ويمكــن البنــاء 
الجائــزة،  فــي  الفائزيــن  اختيــار  فــي  عليهــا 
وهــذا األمــر خلــق لدينــا حمــاس غيــر عــادي 
الموجــودة  والمشــروعات  المبــادرات  إلبــراز 
لــدى المجلــس األعلــى للقضــاء فيمــا يتعلــق 
بالمــرأة”، وأضافت “ال أعنــي بذلك المبادرات 
المتعلقة بوجود المرأة داخل المجلس، ولكن 
المبــادرات المتعلقة بالمرأة في المجتمع، من 
خــالل األحكام التي تصدر من المحاكم على 
اختــالف أنواعهــا، واإلجــراءات التي تتعامل 

مع القضايا ذات العالقة باألسرة”.

تنافس على الفوز

المســاعد  العــام  األميــن  قالــت  جانبهــا،  مــن 
للعالقــات واإلعــالم والبحــوث فــي مجلــس 
الشورى فوزية الجيب “تشارك األمانة العامة 
لمجلــس الشــورى في الجائــزة للمــرة الثالثة، 
وفــي الســابق حصلنا علــى المركــز الرابع في 
العــام  هــذا  الطمــوح  ولدينــا  الجائــزة،  هــذه 
بالوصــول إلــى المركــز األول”، لكنهــا أردفــت 
“ليــس الهــدف مــن مشــاركتنا تحقيــق المركز 
األول، بقــدر مــا هــو تحقيــق رؤيــة الجائــزة، 
ونحــن ننظــر لها كمنافســة إيجابيــة مع باقي 

الجهــات والــوزارات تصــب فــي صالــح تقدم 
المرأة البحرينية”.

وأكــدت الجيــب أن هذه الجائــزة الفريدة من 
نوعهــا علــى مســتوى المنطقــة تمكنــت مــن 
تحقيــق أهدافهــا فــي قيــاس وإبــراز الجهود 
وتحقيــق  المــرأة  لتقــدم  الداعمــة  الوطنيــة 
ونشــر  الجنســين،  بيــن  التــوازن  واســتدامة 
الخبــرات  وتبــادل  الفــرص  تكافــؤ  ثقافــة 
الممارســات،  أفضــل  وتعميــم  المجــال  فــي 
والتشــجيع علــى االبتــكار فــي مجــال وضــع 
لمشــاركة  المســاندة  والخدمــات  السياســات 
إلــى  إضافــة  احتياجاتهــا،  وإدمــاج  المــرأة 
تقديــم التقديــر المســتحق للجهــود المؤثــرة 

في مجال تكافؤ الفرص.

تقدم المرأة في القطاع األهلي

ومن جانبها، قالت رئيسة الجمعية البحرينية 
لتنمية المرأة خديجة السيد “كوننا جزءا من 
المجتمــع المدنــي ونشــارك في هــذه الجائزة، 
فإننا نقــوم بتجويد الخدمات والبرامج التي 
مــدى  قيــاس  يمكننــا  بحيــث  للمــرأة،  تقــدم 
التقــدم الــذي حققنــاه علــى ضــوء األهــداف 
الخاصة بالجائزة، والمشاريع الموجهة للمرأة 
البحرينية التي يستفيد منها المجتمع بشكل 

عام وليس المرأة فقط”.
وأضافــت “هذه الجائزة تحفزنــا للتنافس لما 
فيه الصالح العام للمرأة، ونحن فخورون بما 
حققتــه البحريــن مــن إنجاز متمثــل في غلق 
62 % مــن الفجــوة بيــن الجنســين، بارتفــاع 
القــرار  صنــع  مواقــع  فــي  مشــاركتها  نســب 
والمناصــب التنفيذية واإلشــرافية ومجالس 
اإلدارة وتزايــد حجم مشــاركتها االقتصادية 
األســري  االســتقرار  مؤشــرات  وتحســن 
المرتبطة بالخدمات القضائية واالستشارات 
الزوجية واستكمال التشريعات ذات العالقة 
بالمرأة واألسرة”، وأضافت “نريد أيضا للمرأة 
المجتمــع  وجمعيــات  التطوعــي  العمــل  فــي 
المدنــي أن تحقق التقدم المنشــود، والجائزة 

وسيلتنا لذلك”.
وتمنح “جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة 
ســبيكة بنت إبراهيــم آل خليفة لتقدم المرأة 
الــوزارات  ألفضــل  ســنتين  كل  البحرينيــة” 
والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة المتميزة 
فــي مجاالت دعــم المــرأة البحرينيــة العاملة 
وتبنــي منهجيــات إدمــاج احتياجــات المــرأة 

في التنمية وتكافؤ الفرص.
وتعــد الجائــزة واحــدة مــن البرامــج الثابتــة 
الخطــة  ضمــن  الفــرص”  “تكافــؤ  لمحــور 
التــي  البحرينيــة  المــرأة  لنهــوض  الوطنيــة 
تعتمــد العديد من اإلســتراتيجيات والخطط 
والبرامــج والمبــادرات، والتي نجحت الدولة 
فــي تضمينها فــي برنامــج العمــل الحكومي، 
واعتمــدت نموذًجــا وطنًيــا، فريــًدا من حيث 
التنفيــذ  لمراقبــة  وتطبيقاتــه،  مضمونــه 
وقياس أثر التطبيق وبما يســهم في تحقيق 

القيم العليا للرؤية االقتصادية 2030.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

رائد شمس

فوزية الجيب

مريم جمعان

الشيخة حصة بنت خليفة

جمال الياقوت

خديجة السيد

معصومة عبدالرسول
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شكرا لمالئكة الرحمة بـ “جناح 31 السلمانية”
مواطـــن يشـــكر الطاقـــم الطبـــي بالمجمـــع لرعايتهـــم الفائقـــة لنجلـــه

رفع المواطن جمال صقر علي خالص الشكر والتقدير لجميع األطباء والممرضات العاملين 
بقسم األطفال بمجمع السلمانية الطبي في  الطابق الثالث جناح 31 على ما خصوا به ابنه 

فيصل من عناية خاصة طوال فترة إقامته للعالج والتي تجاوزت األسبوع.

وأكــد المواطــن صقــر أن اإلرادة اإللهية شــاءت 
أن يصــاب ابنــه بمــرض نــادر يؤثــر علــى النمــو 
ويسبب هشاشة في العظام وينعكس ذلك على 
تنفســه خصوصــا فــي حــال إصابتــه باألمــراض 
الموســمية كاإلنفلونزا، األمر الذي يســتدعي أن 
يأخذ المضاد الحيوي عن طريق الوريد لضمان 
فاعليــة الدواء وســرعة االستشــفاء، ما يتطلب 

تردده باستمرار على مستشفى السلمانية.
ابنــي منــذ  الــذي أصــاب  “المــرض  وأضــاف أن 
الــوالدة جعلــه مقعدا ال يســتطيع الحركة، ولكن 
طاقم األطباء في مجمع الســلمانية - جناح 31 

كانوا له بمثابة األب واألم من فائق العناية التي 
يتلقاهــا منهــم، وكان األطبــاء خصوصــا أســامة 
بنفســهما  يباشــران  باقــر  وحســين  عبدالكريــم 
إجــراءات توفيــر األجهزة الالزمــة للعالج، وقد 
ذهلــت بكــم االهتمــام الــذي أبــدوه تجــاه ابنــي، 
إذ كانــا يقومــان بأعمــال لمســاعدتنا ليســت من 
اختصاصاتهما، ومهما كان بالغة كلمات الشــكر 

فهي تقف عاجزة عن أن تجازي ما قاما به”.
وأكمــل “مالئكــة الرحمــة فــي الجنــاح هــو أدق 
وصــف ممكــن أن توســم بــه ممرضــات الجنــاح 
وأخــص الممرضة زينب عيســى التــي كانت مع 

زوجتــي والدة فيصل كاألم الثانية التي تراعي 
ابنــي، كمــا أتوجــه بالشــكر للممرضــات جليلــة، 
ليتــا مريــم، مانجــو جايســون، شــريفة إبراهيم، 
عفــاف ميــرزا، منال هديــم، مريم محمد، ســعاد 

جعفــر، واختصاصيــة العــالج الطبيعي سوســن 
الشــويخ، فهن بحق كّن فريقا متكامال يتســابق 
من أجــل تقديم أفضل العناية والرعاية الطبية 

والعالجية البني”.

حسين باقر

 نوح خليفة

أسامة عبدالكريم

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.

 “الحصن البحريني”
 القوي في مواجهة “الخافي”

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  لم تعد بيانات الشجب واالستنكار والرفض في مواجهة موجة هنا
أو ممارســات هنــاك أو اســتهداف مقصــود أو قل “هجمة مدروســة” 
هــي وحدهــا التــي تكفي لتكون حائــط صد قوي يحمــي “المجتمع” 
خصوًصــا إذا مــا صاحب ذلك موجة إعالمية عارمة.. بالتأكيد، البد 
مــن إظهــار المواقــف الثابتة والرافضة حيال أي “هجمة” تســتهدف 
الوطــن وقيادته وأهلــه، إال أنه من الالزم االرتكاز على عمل واقعي 
حقيقــي يقــوم أساًســا على “قــوة الجبهــة الداخليــة” للمجتمع، وكما 
هــو معــروف، فــإن “الحصــن البحرينــي”، قــوي بدفــاع أهلــه، ومهمــا 
كان الخــالف واالختــالف والمواقف تجاه قضيــة ما، إال أنه في كل 
المراحل واألزمات، أثبت أهل البحرين والءهم وانتمائهم والتفافهم 
ووحــدة صفهــم فــي دفاعهم عن وطنهم، وهذا هــو “المحور األقوى 

على اإلطالق” في مواجهة الظاهر والخفي مما يستهدف الوطن.
Û  لكــن الســؤال هــو :”متى تتعــرض األوطــان للمخاطر الشــديدة ذات

النســيج  وســالمة  واالســتقرار  الوطنيــة  للوحــدة  المهــدد  التأثيــر 
االجتماعــي؟”، يحــدث ذلــك حينمــا تكــون المجتمعــات “متهتكــة” 
مــن الداخــل بحيــث ترتفــع فيها مخاطــر “القابليــة” للتأثــر بحمالت 
االســتهداف والموجــات اإلعالميــة، أمــا إذا كانــت جبهــة المجتمــع 
الداخليــة واعيــة وقويــة ومدركــة للمخاطــر، ومتجــاوزة للخالفات 
– أًيــا كان حجمهــا وتأثيرهــا – ومتحــدة فــي الدفــاع عــن ثوابتهــا 
ومضامينهــا،  وآلياتهــا  الموجــة  قــوة  كانــت  مهمــا  هنــا،  الوطنيــة، 
فإنهــا تصطــدم بحائــط “الموقــف الوطنــي الموحــد” وتفشــل، وهنــا 
أيًضــا، يتقــدم دور المبــادرات والتوافــق والعمــل الوطنــي المشــترك 
بيــن مختلــف الفئــات والتيــارات والطوائــف، لالتفــاق علــى وضــع 
حلــول لمختلــف القضايا والملفات ومســببات األزمــات وتداعياتها، 
فالمبــادرات الوطنيــة الهادفــة إلــى حمايــة الكيــان الوطنــي بجهــود 
أبنــاء الوطــن المخلصيــن والمؤمنيــن بدورهــم فــي إرســاء قواعــد 
المواطنــة والحقــوق والواجبــات ضمن دولة القانون والمؤسســات، 
ووفــق اإلدراك العميق بين مختلــف فئات المجتمع بأهمية بدورهم 
في النهوض بوطنهم وصيانة ســلمه االجتماعي ووحدته الوطنية، 
وبالتالي، مشــاركة الجميع دون اســتثناء في مســيرة نهضة الوطن 

وتقدمه.
Û  وعلــى صعيــد المجتمــع البحرينــي، فــإن قيادتــه وأبنــاءه شــيدوا

“حصًنا” قادًرا على صد الهجمات أًيا كان نوعها ومصدرها؛ إليمانهم 
بــأن قضاياهــم وشــؤونهم هــي في واقعها “شــأن يخصهــم وحدهم 
وهــم األقــدر واألجــدر علــى التعاطــي معهــا بتواصلهم مــع قيادتهم 
وتفاهمهــم - أفــراًدا ومؤسســات – كمــا أن كل مبــادرة تصــب فــي 
مصلحــة الوطــن هــي موضــع اهتمــام وتقديــر مــن جانــب القيــادة 
المبــادرات وأتــت ثمارهــا كلمــا  “، وكلمــا نجحــت هــذه  السياســية 
تضاعفــت قــوة الســاحة الداخليــة، وأصبحــت قــادرة علــى إفشــال 
مخططــات االســتهداف، واألمــل كبيــر فــي أن يعمــل الجميــع وفــق 
“اســتراتيجية وطنية” ترفع مصالح الوطن والمواطن وتضع حلواًل 
لــكل الملفــات والقضايــا، ليكــون مــآل كل اســتهداف “ممنهــج” إلــى 

الفشل الذريع.

قــال الباحــث نــوح خليفــة إن جهــود وزير 
الداخليــة الفريــق أول ركــن الشــيخ راشــد 
بــن عبــدهللا آل خليفــة تعــد مثــاال وطنيــا 
رفيعــا للعطــاء التنمــوي الخــالق المؤاتــي 
للطموح التنموي الالمحدود الذي تنتهجه 
البــالد  عاهــل  بقيــادة  البحريــن  مملكــة 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى 
الداخليــة  وزيــر  خليفــة  خليفة.وهنــأ  آل 
علــى نجــاح الجهــود الوطنية التــي بذلتها 
مــا  وكل  للشــرطة  الملكيــة  األكاديميــة 
حققته من انعكاسات إيجابية على الروح 
مــن  تمكنــت  مــا  وكل  للناشــئة  الوطنيــة 
إشاعته من قيم نبيلة في أجواء البحرين 

ومؤسساتها.

الباحث خليفة: “الملكية 
للشرطة” تشيع القيم النبيلة

أشــاد رئيس مجلس بلدي الشــمالية أحمد الكوهجي بالدور الذي يقدمه مركز إدارة المخلفات )اســتدامة( خصوصا 
علــى مســتوى زيــادة الوعــي في تقليــل المخلفات العضوية في المنــازل مؤكدا أهمية تدعم المشــاريع التي يقدمها 

خصوصا على مستوى تدوير المخلفات. 

وأكــد الكوهجــي فــي الزيــارة التــي قــام بهــا 
علــى  لالطــالع  الشــمالية  المنطقــة  مجلــس 
)اســتدامة(،  مركــز  يقدمهــا  التــي  الخدمــات 
وذلــك ضمــن برنامــج وضعه المركــز لتعريف 
المجالــس البلديــة بالــدور الــذي يقدمــه فــي 
إدارة المخلفــات المنزليــة علــى أن مجلــس 
البلــدي الشــمالية ســيكون داعمــا إلــى مركــز 
استدامة في كل المشاريع التي يطرحها في 
مجــال المحافظة على البيئــة وزيادة الوعي 
بأهميــة إعــادة التدويــر والتقليــل مــن نســبة 

المخلفات العضوية. 
نقطــة  اســتدامة يشــكل  أن مركــز  وأوضــح 
ارتــكاز مهمــة في ملف النظافــة في البحرين 
والــدور الــذي يقــوم بــه فــي ســبيل تطويــر 
خــالل  بهــا  واالرتقــاء  النظافــة  مســتوى 

السنوات المقبلة.
مــن جهتــه، قــال الوكيــل المســاعد للخدمات 

االشــغال  وزارة  فــي  المشــتركة  البلديــة 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
وائــل المبــارك أن )اســتدامة( ســيطلق عــددا 
مــن المبادرات في ســبيل تعزيز الوعي العام 
فــي إدارة المخلفات وأهمية المحافظة على 
التــي  التوعويــة  البرامــج  وصياغــة  البيئــة 

نسعى من خاللها الوصول لكل منزل. 

وأشــار المبــارك إلــى حــرص وزيــر األشــغال 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
عصام خلف ووكيل شؤون البلديات نبيل أبو 
الفتح على االســتفادة من أفضل الممارسات 
العالمية في مجال إدارة النفايات بما يســهم 
في تطوير مشاريع التدوير التي تساهم في 

الحفاظ على البيئة.

من زيارة رئيس مجلس بلدي الشمالية لمركز إدارة المخلفات )استدامة(

الكوهجــي: المركــز نقطة ارتــكاز مهمة في ملــف النظافة

“بلدي الشمالية” يطلع على خدمات “استدامة”

محرر الشؤون المحلية

تناولت دراســة ماجســتير للباحثة هيفاء عدوان بقســم اإلعالم بالجامعة األهلية عن برامج التوك شــو في ترتيب أولويات الجمهور اتجاه 
القضايا األسرية والتي حصلت فيها على درجة االمتياز مع مرتبة الشرف، تحليل أبرز القضايا األسرية التي تناولها التلفزيون خالل فترة 
إجــراء الدراســة، مــن خــالل إجــراء الدراســة الســتبيان للتعــرف على ترتيــب القضايا لدى جمهور المشــاهدين مــن جهة، وتحليــل المضمون 

لمجموعة منتقاة من أهم البرامج للتعرف على أجندة البرامج التلفزيونية من جهة أخرى.

وتم االعتماد على نظرية ترتيب األولويات 
حيث تعد النظرية من أهم نظريات التأثير 
اإلعالميــة التي ســاهمت فــي تغيير مفهوم 
التأثيــرات التقليديــة لوســائل اإلعــالم إلــى 
مفهــوم قــوة أجهــزة اإلعــالم فــي التغييــر، 
وهــو المدخــل الــذي يشــير لقــدرة وســائل 
اإلعــالم مــن خــالل اإللحــاح علــى مواضيع 
بعينهــا أن تجعلهــا فــي موقــع الصــدارة من 
يتعــرف  ال  فالجمهــور  الجمهــور،  اهتمــام 
علــى القضايــا والموضوعــات العامــة فقــط 
مــن وســائل اإلعــالم، ولكنــه يتعلــم مقــدار 
األهميــة التــي يمنحهــا لقضيــة أو لموضوع 

معيــن مــن خــالل التركيــز الــذي يحظــى به 
فــي وســائل اإلعــالم، وهــذا هــو المقصــود 
بدور وســائل اإلعــالم في ترتيــب أولويات 

اهتمام المجتمع.
 300 الميدانيــة  الدراســة  عينــة  وشــملت 
مفــردة موزعــة علــى أربــع محافظــات، تــم 
فئــات  مــن  عشــوائية  بطريقــة  اختيارهــا 
الســكان بمملكــة البحريــن مــن المواطنيــن، 
أما الدراســة التحليلية فشملت أربع برامج 
الفضائيــة  القنــاة  فــي  تــذاع  تلفزيونيــة 
برنامــج  الــرأي،  )برنامــج  هــي  البحرينيــة 
)Wrong Side(، برنامــج مــع وضد، برنامج 

مــن نصف الســالفة( من خــالل اإلجابة على 
تســاؤالت الدراســة التحليليــة، وتــم إجراء 
الدراسة التحليلية بأسلوب الحصر الشامل 
حتــى   2018 /3 /1 مــن  شــهور  ســتة  لمــدة 
لبرنامــج  حلقــة   132 بواقــع   ،2018 /8 /31
 Wrong( الــرأي، و26 حلقة لكل من برنامج
حلقــة  و28  وضــد،  مــع  وبرنامــج   ،)Side

لبرنامج من نصف السالفة.
الدراســة  اســتنتاجات  أهــم  وأشــارت 
التحليليــة إلــى أن أســلوب عــرض القضيــة 
مجــردة جــاء في صــدارة أســاليب معالجة 
الثــالث  قاربــت  بنســبة  الرســالة  مضمــون 

أربــاع، أمــا عــن اتجــاه المعالجــة فقــد كان 
إيجابي بنسبة تجاوزت الثالث أرباع أيضًا، 
كما قاربت نسبة مشاركة الجمهور للثلثين، 
نصــف تلــك المشــاركات كانــت مــن خــالل 
تواجــد هــؤالء الجمهــور داخل األســتوديو 
خصوصًا في برنامج “الراي”، وأعلى شــكل 

لتلك المشــاركة كان من خالل إبداء وجهة 
نظر الجمهور في تلك القضايا.

الدراســة  اســتنتاجات  ألهــم  وبالنســبة 
الميدانيــة فأشــرت إلــى أن درجــة االعتماد 
التلفزيونيــة فــي الحصــول  البرامــج  علــى 
علــى المعلومات هي “ أعتمد عليها أحيانًا”، 
درجــة الثقــة فــي المعلومــات المقدمــة مــن 
“أثــق  كانــت  التليفزيونيــة  البرامــج  خــالل 
نتائــج  وأشــارت  كبيــرة”،  بدرجــة  فيهــا 
االعتماد علي التليفزيون البحريني كمصدر 
للمعلومــات عن القضايا األســرية الى زيادة 
المعلومــات حــول القضايــا المعروضــة، كما 
“دور  أنــه  علــى  التلفزيــون  دور  تقيــم  تــم 
فعال” في تناول قضايا األسرة، وأيضًا دور 
“فعــال” للبرامــج التلفزيونيــة فــي تشــكيل 
اتجاهــات الجماهيــر فيمــا يخــص القضايــا 
االســرية، مما جعل اإلجابات تشــير إلى أن 
النســبة األكبــر منهــا كانت من خــالل عبارة 

“أحيانًا” بمناقشــة المعلومــات التي تحصل 
مــع  البرامــج، وخصوصــًا  تلــك  مــن  عليهــا 

االسرة.
وجــاءت أهــم توصيــات المتابعيــن تركــز 
على االهتمام بمســتوي اإلعداد واإلخراج، 
ومــن ثــم مزيــد مــن الحريــة فــي معالجــة 
القضايــا، وثالثًا تمثيــل كل فئات المجتمع، 
مع مطالبة المؤسسات اإلعالمية بااللتزام 
الشــرف  ومواثيــق  المهنيــة  بالمعاييــر 
األخالقية عند ممارســة النشاط اإلعالمي 
األســرة،  بقضايــا  المعنــي  ذلــك  خاصــة 
الوجــوه  علــى  االعتمــاد  فــي  واالســتمرار 
الشــابة فــي مختلــف البرامــج التلفزيونية 
البحرينيــة، ألن هؤالء الشــباب والشــابات 
الموجودين حاليًا كسبوا الرهان )خصوصًا 
احتــرام  وكســبوا  الــرأي(،  برنامــج  فــي 
مســتوى  ألن  والمشــاهدين  المتابعيــن 

االبداع لديهم يزيد يومًا بعد يوم.

محرر الشؤون المحلية

عدوان في دراسة ماجستير: دور فعال للتلفزيون في تناول قضايا األسرة

هيفاء عدوان
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تكليف استشاري لوضع تصور لمبادرة ودخول عقود مشتركة
“المقاولين” : تحالفات لالستفادة من المناقصات الحكومية

بــدأ مجلــس إدارة جمعيــة المقاوليــن البحرينيــة بعــد إعــادة تشــكيله مؤخــرا، عــددا مــن 
المبــادرات التــي يهــدف من خاللهــا اقتناص الفرص التــي تتعلق بمنــح الحكومة أفضلية 
في العقود والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي من المتوقع 

أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وســتكلف جمعيــة المقاوليــن والتــي تضــم 
شــركة  البحريــن  فــي  المقاوليــن  عشــرات 
استشــارية؛ مــن أجــل وضــع تصــور أو إطار 
تحالفــات  مــن خاللــه خلــق  يتــم  لمشــروع 
بيــن 3 أو 4 شــركات صغيــرة للدخــول فــي 
المناقصــات أو العقــود المشــتركة لتنفيذهــا 

في قطاع المقاوالت.
وتحــدث مقاولــون عــن صعوبــات مــع هيئة 
الكهربــاء والمــاء، إذ تقــوم األخيــرة بقطــع 
الكهربــاء بصــورة مباشــرة حيــن التأخر في 
الدفــع واســتنفاد الخيــارات األخــرى. وقــال 
رئيــس جمعيــة المقاوليــن علــي مرهون  إن 
“الكهرباء” باتت ســكينا مســلطة على رقاب 
المقاوليــن، وأن عددا من المقاولين خرجوا 
من الســوق لعدة أسباب منها قطع الكهرباء 

عن المنشآت التابعة لمؤسساتهم.

دعم المقاولين للمشاركة في 
فعالية بالصين

وتحــدث رئيــس جمعيــة المقاوليــن والــذي 
أعيد اختياره في التشكيل الجديد لمجلس 
للجمعيــة  جديــدة  انطالقــه  عــن  اإلدارة، 
لتعزيــز وجــود الجمعيــة علــى أرض الواقع، 
إذ وضــع المجلس خططــا وأهدافا لتنفيذها 
خــالل هــذا الفتــرة المقبلــة، من بينهــا زيادة 
إلــى جانــب عقــد مؤتمــر  دورات التدريــب 

المقاولين الثاني.
اقترحــت علــى وزارة  الجمعيــة  أن  وأشــار 
ضــرورة  والســياحة،  والتجــارة  الصناعــة 
منــح  قبــل  تأهيليــة  هنــاك دورة  يكــون  أن 

السجالت للمقاولين.
 20 مشــاركة  ســتدعم  الجمعيــة  أن  وبّيــن 
الفتــرة  فــي  الصيــن  فعاليــة  فــي  مقــاوال 
المقبلــة. وكان مرهون يتحدث خالل اللقاء 
نظمتــه  والــذي  المقــاوالت،  لقطــاع  األول 
الفعاليــة  وهــي  أمــس،  المقاوليــن  جمعيــة 
األولى بعد تشكيل مجلس اإلدارة الجديد.

االستفادة من دعم “الصغيرة” 
بالمناقصات

إلــى ذلك، قــال صاحب مؤسســة المقاوالت 

وعضــو الجمعية، هشــام مطــر، إن المجلس 
القضايــا  مــن  عــددا  تبنــي  ارتــأى  الجديــد 
وتركيــز وجــود الجمعيــة علــى أرض الواقع 
“هنــاك فــرص وأفــكار عديــدة نريــد تفعيلها 
فــورا”، مشــيرا إلــى أن “هنــاك نســبة حددت 
بشــكل واضح، وهي 20 % من المشــتريات 
و10 % مــن الخدمــات نريــد االســتفادة من 

هذه الخطوة”.
وتحــدث مطــر عــن عــدد مــن االتفاقــات مع 
عــدة جهــات، مثــل تمويــل المركبــات التــي 
يشــتغل فيهــا المقاولــون، إذ ســيكون هنــاك 
دعــم مخصــص ألعضــاء الجمعيــة، تشــمل 
القديمــة  الســيارات  اســتبدال  أو  الشــراء 
بالجديــدة، مــن خــالل خلــق تســهيالت فــي 

هذا الخصوص.

مشروع لعقد الشراكات 

وتابــع مطــر “هنــاك فكــرة وهي شــراكة بين 
وتشــكيل  الســتخراج  صغيــرة  مؤسســات 
شــركة متوســطة، مــن خــالل دمــج 3 أو 4 
شــركات مــع بعض الســتالم مشــروع درجة 
ثانيــة أو أولــى، هنــاك استشــاري يعــد هــذا 
الموضــوع بصورة قانونية ورســمية”. وأكد 
بالقــول “هنــاك العديــد مــن األهــداف التــي 
أرض  علــى  لتفعيلهــا  الجمعيــة  ســتتبناها 

الواقع”.
العضويــة  لجنــة  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
إن  الجشــي  نــواف  المقاوليــن،  بجمعيــة 
هــدف اللقــاء بيــن الجمعيــة والمقاولين هو 
لرصــد التحديــات، وهــي ضمــن سلســلة من 
عــدد  يبحــث  اللقــاء  أن  مبينــا  الفعاليــات، 

مــن المحــاور ومــن أهمهــا اقتنــاص الفــرص 
البيئــة  فــي  التغييــرات  مــع  المســتقبلية، 
الصغيــرة  المؤسســات  لدعــم  التشــريعية 

والمتوسطة.
واعتبــر الجشــي أن جمعيــة المقاوليــن هــي 
“الممثل الشرعي الوحيد لقطاع المقاوالت”، 
مــع  تعاونهــا  تعزيــز  علــى  ســتعمل  وأنهــا 

الجهات المعنية بعمل المقاولين.
هــو  للجمعيــة  األســاس  الهــدف   أن  وأكــد 
وتمثيــل  المقاوليــن،  حقــوق  عــن  الدفــاع 
“هنــاك  قائــال  الجهــات  أمــام  المقاوليــن 
تحديــات، وهــدف الجمعية هــو خلق فرص 
واالســتفادة  العقبــات  وتذليــل  مســتقبلية 
الحصــول  مثــل  المتاحــة،  الفــرص  مــن كل 
علــى دعــم )تمكيــن(، واســتعداد المقاوليــن 
وكمــا  البرامــج،  هــذه  مــن  لالســتفادة 
عــن  الــوزراء  رئيــس  ســمو  أعلــن  تعلمــون 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  دعــم 

بالمناقصات الحكومية”.
أهــداف  شــرح  فــي  الجشــي  واســتطرد 
تشــجيع  إلــى  “نهــدف  بالقــول  الجمعيــة 
التدريــب والتوظيــف، هنــاك خطــة قديمــة 
ســيتم تجديدهــا فــي هــذا اإلطــار، وتصــب 
وأصحــاب  اإلدارييــن  قــدرات  تعزيــز  فــي 
المؤسسات”. وتحدث عن بيان إستراتيجي 
مؤسســات  دعــم  فــي  يتخلــص  للجمعيــة 
وتســيير  بهــا  والنهــوض  المقــاوالت  قطــاع 
اإلجــراءات الرســمية وزيــادة إشــراكها فــي 

المشاريع التنموية.

 قرار دعم المؤسسات الصغيرة 

“إستراتيجي”

من جهته، أشــار رئيس جمعية المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة عبدالحســن الديــري 
والــذي حــل ضيفــا علــى اللقــاء، إلــى قانون 
المناقصــات الجديــد، بالقــول “نعيش فرص 

واالهتمــام  القانــون  هــذا  ظــل  فــي  ذهبيــة 
المتزايــد من جانــب الحكومة بالمؤسســات 
“القــرار  وتابــع  والمتوســطة”.  الصغيــرة 
 %  20 األفضليــة،  دائــرة  مــد  هــو  األخيــر 
للمؤسســات  الحكوميــة  المشــتريات  مــن 
الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب 10 % من 
الخدمــات إن كانت بالمزايــدات والخدمات 
)..( هنــاك فرصــة تقــدر بنحــو 200 مليــون 
دينــار، وهنــاك فــرص ثمينه جــدا، أعتقد أن 

هذا القرار إستراتيجي”.
ومضــى قائــال “لمــاذا ال يكــون هنــاك مصنــع 
لصناعــة الدراجــات الهوائيــة، وال يمنع ذلك 
مــن أخــذ بعــض المكونــات مــن دول أخرى، 

وهذا مثال بسيط”.
وخالل النقاشات تحدث عدد من المقاولين 
أحــد  تحــدث  اذ  اليوميــة،  همومهــم  عــن 
المقاوليــن عــن صعوبــات مــن جانــب هيئــة 
الكهربــاء والمــاء بخصوص عمــل المقاولين 
ووضــع العراقيــل أمامهم ، من خــالل زيادة 

االلتزامات على المقاولين.

دعم المصانع المحلية

كما شكا أحمد المريسي ، وهو أحد أصحاب 
المصانــع المختصــة بمــواد البنــاء، مــن عدم 
وجود الدعم الحكومي لمصنعه الوحيد من 

نوعه بالمنطقة.
وقال المريسي “وزارة الكهرباء والماء تركز 
علــى أصحــاب المقــاوالت، أي واحــد يتأخر 
تقطــع عنــه الخدمــة على أســاس يجبرونك 
علــى دفــع المبالــغ، هــذا مثــل الســكين علــى 
رقابنــا”. وتابــع “كثير مــن المقاولين خرجوا 
من الســوق خصوصا فيمــا يتعلق بالكهرباء 

وقطعها”.
زيــادة  مــن  المقاوليــن  مــن  كمــا شــكا عــدد 

الرسوم واألعباء.

لقاء جمعية المقاولين البحرينية

5 مليارات دوالر تسوية بين 
“هيئة أميركية” وفيسبوك

التجــارة  لجنــة  إن  مطلــع  مصــدر  قــال 
االتحادية األميركية وافقت هذا األســبوع 
علــى تســوية قيمتهــا حوالــي 5 مليــارات 
فــي  بشــأن تحقيقهــا  فيســبوك  مــع  دوالر 
طريقة تعامل شــركة التواصل االجتماعي 

مع بيانات المستخدمين.
وتجــري اللجنــة تحقيقــا فــي مزاعــم بــأن 
فيســبوك تبادلــت علــى نحــو غيــر مالئــم 
البيانات الشــخصية لـ 87 مليون مستخدم 
مــع شــركة كمبــردج أناليتيــكا البريطانيــة 
إشــهار  تــم  التــي  السياســية  لالستشــارت 
افالســها. ويركــز التحقيق علــى ما إذا كان 
تبــادل البيانات ونزاعات أخــرى قد انتهكا 
اتفاقا يرجع إلى العام 2011 بين فيسبوك 

والهيئة التنظيمية.

نيويورك - رويترز

الرفاع - كانو الثقافي

نظــم مركــز عبدالرحمــن كانــو الثقافــي 
محاضــرة  يونيــو   25 الثالثــاء  يــوم 
الدولــي”  التجــاري  “التحكيــم  بعنــوان 
العبــدهللا،  خاطــر  القانونــي  للمستشــار 
وأدارت الحوار هنــادي الجودر. وعّرف 
العبــدهللا التحكيــم بأنــه وســيلة لفــض 
الخصومــات بواســطة هيئــة التحكيــم 
وقــد  األطــراف.  لجميــع  ملــزم  بحكــم 
الدوليــة  المراكــز  مــن  العديــد  أنشــئت 
للتشــريع والتحكيم وفض الخصومات 
اعتمــدت مبــدأ التخفيف على األطراف 
تــم  كمــا  وتجاراتهــم،  معامالتهــم  فــي 
اســتحداث مبــدأ ســلطان اإلرادة ســمح 
المشــرع فيها للخصــوم باختيار طريقة 
التحكيــم  هيئــة  اختيــار  التحكيــم، 
فــي  ســيطبق  الــذي  القانــون  واختيــار 

فض النزاع.
فــي  الحاجــة  أن  العبــدهللا  وأوضــح 
اللجــوء للتحكيم على الرغم من وجود 
وجــود  فــي  تكمــن  المســتقل  القضــاء 
مصلحــة ومزايــا توجــد فــي التحكيــم 
وال توجــد فــي القضــاء، ومنهــا ســرية 
الحفــاظ  الســرعة،  المرونــة،  التحكيــم، 
علــى العالقة بين الطرفين المحتكمين، 
تشــجيع  أدوات  علــى  والحفــاظ 

االستثمار.  وأضاف أن للتحكيم نوعين 
مختلفيــن منهــم التحكيــم الداخلــي أو 
الحــر، وهــو عندمــا ال يتفــق  التحكيــم 
األطــراف علــى جهــة محــددة للتحكيم 
والنــوع اآلخر هــو التحكيم المؤسســي 
علــى مؤسســة  األطــراف  يتفــق  وفيــه 

محددة للتحكيم وفض النزاع.  
واختتــم  المستشــار حديثــه أن هنــاك 
اللجــوء  فيهــا  يمكــن  ال  قــد  مســائل 
النــزاع  فــض  المحتــم  ومــن  للتحكيــم 
فيهــا عن طريق القضاء، ومنها مســائل 
األحوال الشــخصية، الحــق في الطالق 
واألمــور  النســب،  مســائل  الــزواج،  أو 

الجزائية أو الجنائية. 

“كانو” يناقش التحكيم التجاري الدولي

لندن - وكاالت المنامة - بورصة البحرين

أظهر بحث جديد أن مســتخدمي شبكات 
اتصــاالت الجيــل الخامــس فــي الواليــات 
المتحدة يمتلكون أعلى ســرعة تنزيل في 
العالــم، أي نحــو 3 أضعــاف ســرعة الحــد 

.4G األقصى لمستخدمي
شــركة  أجرتهــا  التــي  الدراســة  وأظهــرت 
الهواتــف  لتحليــالت   Opensignal
المحمولة ومقرها لندن، أن أقصى ســرعة 
الواليــات  فــي   5G لمســتخدمي  تحميــل 
المتحــدة ســجلت 1815 ميجابت/الثانية، 
تليهــا سويســرا بســرعة 1145 ميجابــت/

الثانيــة، وكوريــا الجنوبيــة بمعــدل 1071 
ميجابت/الثانية.

وأشــار الباحثــون إلــى أن هــذه هــي األيام 
األولــى مــن عصــر 5G ومــن المتوقــع أن 
تســتمر ســرعات 5G القصوى فــي الزيادة 
مــع توســيع نطــاق الخدمــة، وقــد تــراوح 
 5G الفرق بين أقصى ســرعة لمستخدمي
ومســتخدمي 4G مــا بيــن 2.7 مــرة فــي 

الواليات المتحدة، 2.6 مرة في سويسرا.
ولكن في أستراليا كانت السرعة القصوى 
ســريعة   4G مســتخدمو  يواجههــا  التــي 
القصــوى  الســرعة  كانــت  بحيــث  للغايــة، 
لـــ 5G أبطــأ قليــال مــن الســرعة القصــوى 
لـــ 4G، وبالنســبة للدراســة بحــث العلمــاء 

عــن أقصى ســرعات في العالــم الحقيقي، 
بعــد إطــالق خدمات الجيــل الخامس في 
8 دول وهــي سويســرا وكوريــا الجنوبيــة 
المتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  وأســتراليا 
المتحــدة  والمملكــة  وإســبانيا  وإيطاليــا 

والواليات المتحدة.

أعلنــت بورصــة البحرين أنه اعتبــارا من اليوم 
األحــد 14 يوليــو 2019، وبنــاء علــى الدعــوة 
التــي أعلنهــا مصــرف البحرين المركــزي، يمكن 
البحرينييــن  وغيــر  البحرينييــن  للمســتثمرين 
االكتتــاب مباشــرة مــن خــالل الســوق األولــي 
التنميــة  ســندات  إصــدار  فــي  بالبورصــة 
مصــرف  أصــدره  الــذي   )18( رقــم  الحكوميــة 
البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة البحرين 
وذلــك بإعطــاء أوامرهم للوســطاء المســجلين 
فــي بورصــة البحريــن، ومــن ثــم تداولــه فــي 
فــور  البورصــة  خــالل  مــن  الثانويــة  الســوق 
إدراجــه والــذي مــن المتوقــع أن يتــم بتاريخ 4 

أغسطس 2019.
وحــددت البورصــة فتــرة االكتتــاب فــي هــذا 
الطــرح مــن خــالل الوســطاء المســجلين فــي 
البورصــة ابتــداَء من اليوم األحــد و حتى يوم 
ســيتم  بأنــه  علمــا   ،2019 يوليــو   17 األربعــاء 
فتــح بــاب االكتتاب من اليــوم األحد إلى حتى 
الثالثــاء مــن الســاعة 9:30 صباحــا حتى 1:00 

ظهــرا وفــي يــوم األربعــاء مــن الســاعة 9:30 
صباحا حتى 10:30 صباحا. 

ويبلــغ حجــم االصدار 300 مليــون دينار بقيمة 
إسمية قدرها دينار واحد للسند، في حين تبلغ 
مــدة اإلصــدار 3 ســنوات اعتبارًا مــن 21 يوليو 
العائــد  ويبلــغ   .2022 يوليــو   21 حتــى   2019
الثابت 4.20 % ســنويا، يتم خاللها دفع فوائد 

اإلصدار كل ســتة أشــهر تســتحق في 21 يناير 
و21 يوليو من كل عام خالل مدة اإلصدار.

تمثــل ســندات التنميــة الحكوميــة أداة ماليــة 
يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن 
حكومــة البحريــن. وتضمــن حكومــة البحريــن 
ضمانــًا  الحكوميــة  التنميــة  ســندات  إصــدار 

مباشرا.

ــن الــقــائــمــة ــم ــدة ض ــح ــت ــم ــة ال ــي ــرب ــع اإلمـــــــارات ال %  4.20 نسبتها  وفــائــدة  دينار  مليون   300 بحجم 
أميركا توفر أعلى سرعات لـ 5G“البورصة”: بدء االكتتاب بسندات التنمية الحكومية

مقاولون: قطع 
الكهرباء سكين 

مسلطة على 
رقابنا

تعهــد عبدالحّنــان عبدالحميــد درويــش، وهــو بحريني وأب لـ 6 أبناء، بالتبرع بمبلغ وقدره 100 ألــف دوالر لألعمال الخيرية بعد أن 
قــام بنــك اإلثمــار، باإلعــالن عن فوزه بالجائــزة الكبرى األولى وقيمتها مليون دوالر ليصبح المليونير األول لحســاب ثمار. وســيتم 
اإلعالن عن المليونير الثاني لحســاب ثمار، والذي ســيحصل على الجائزة الكبرى الثانية وقيمتها مليون دوالر في شــهر ديســمبر 

المقبل. 

للبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  مــن  كل  وقــام 
أحمد عبدالرحيم ونائب الرئيس التنفيذي 
للمجموعة المصرفية عبدالحكيم المطوع 
بتسليم درويش جائزة المليون دوالر في 
احتفــال عقــد بمجمــع األفنيــوز وحضــره 
رابحــون آخــرون من ســحوبات ثمــار. كما 
حضــر الحفل مدير عام مجموعة األعمال 
المصرفيــة لألفراد في بنــك اإلثمار محمد 
جناحي وأعضاء آخرين من فريق اإلدارة 
التنفيذيــة للبنــك اإلثمــار وعــدد كبيــر مــن 

الجمهور. 
للفــوز  جــدا  ســعيد  “أنــا  درويــش  وقــال 

ثمــار،  لحســاب  األولــى  الكبــرى  بالجائــزة 
حيــث تلقيــت اتصــاال هاتفيــا مــن البنــك 
يفيــد بأنــي ربحــت جائــزة وتمــت دعوتي 
لحضــور حفــل توزيــع الجوائز فــي مجمع 
األفنيــوز، لكنهم لم يخبروني ماذا ربحت. 
وفــي الحقيقــة، حيــن أعلنــوا اســمي بأني 
ربحــت مليــون دوالر تفاجــأت جدا؛ ألنني 
لــم أتوقع أن أربح الجائزة الكبرى األولى. 
ولكــن هــذه نعمــة وبركة من هللا ســبحانه 

وتعالى”.   
وأضــاف “أشــكر بنــك اإلثمــار علــى توفيــر 
لربــح هــذه الجوائــز  الفــرص  الكثيــر مــن 

القيمــة. ولطالمــا تعاملــت مــع البنــك منــذ 
أكثر من ثمانية أعوام وســأواصل االدخار 
فــي حســاب ثمــار؛ ألنــه يقــدم العديــد من 

الجوائز النقدية”. 
بنــك  عــن  “بالنيابــة  عبدالرحيــم  وقــال 
نــود أن نتقــدم بالتهانــي للرابــح  اإلثمــار، 
عبدالحّنان وأســرته وجميع الرابحين في 
ســحوبات ثمار، حيث يســرنا دائمًا ادخال 
البهجة والسرور على العديد من العائالت 
عبدالرحيــم:  وأضــاف  البحريــن”.  فــي 
“حينمــا أعلنــا أن عبدالحّنــان ربــح جائــزة 
المليــون دوالر، أخبرنــا علــى الفور وبدون 

أي تردد أنه سيتبرع بعشرة في المئة من 
قيمة الجائزة لمساعدة المحتاجين. وتبلغ 
نســبة العشرة في المئة من المليون دوالر 
بــكل  كبيــر  مبلــغ  ألــف دوالر. وهــذا   100
المقاييــس، حيث تأثرنــا كثيرا بكرمه وأن 
أول شيء فكر به هو مساعدة اآلخرين”.  

وقــال عبدالرحيــم “إن حســابات االدخــار 
القائمــة علــى الجوائــز هــي مــن المنتجات 
وقــد  التجزئــة،  بنــوك  لجميــع  األساســية 
أصبــح األمــر فــي غايــة الصعوبة بالنســبة 
تميــز  جديــدة  طــرق  إليجــاد  للبنــوك 
المنافســون.  يقدمــه  مــا  عــن  منتجاتهــم 

ولهــذا فإن حســاب ثمار في عامه التاســع 
يقــدم أكبــر عــدد مــن الجوائز مقارنــة بأي 
مــن هــذه المنتجــات في البحريــن ليصبح 
واحدا من أكثر البرامج التي تقدم جوائز 
مــا يجــذب  البحريــن وهــذا  فــي  مجزيــة 

المدخرين”.

المنامة - بنك اإلثمار

المليونير األول لـ “ ثمار” يخصص 100 ألف دوالر لـ “الخيرية”

الفائزون بجوائز اإلثمار

علي الفردان من المنامة
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دعــا مربــو الدواجــن بالبحريــن إلــى حــل ســريع لقضيتهــم مــع شــركة “دلمــون للدواجــن” بعد 
تكبدهم خسائر بسبب طريقة التعامل الجديدة لمسلخ الشركة معهم.

مــع  أمــس  فــي مؤتمــر صحافــي  وأوضحــوا 
محاميهــم وعــدد مــن النواب، أنه في الســابق 
كان يتم حســاب نســبة اللحوم فــي الدجاجة 
حالًيــا  يتــم حســابها  بينمــا   ،% 73 الواحــدة 
بنســبة 66 %، لتقــدر الخســارة 70 فلًســا فــي 
كل دجاجــة، أي مــا يعــادل 7000 دينــار لــكل 

100 ألف دجاجة.
المعنيــة  الجهــات  الدواجــن  مربــو  وطالــب 
بالتدخــل؛ للوصــول إلى حــل يرضي الطرفين 
المــزارع  تنهــار  أن  قبــل  األزمــة  هــذه  لحــل 
الموجودة في البحرين بشكل تدريجي، األمر 
الذي سيسبب ضرًرا كبيًرا على األمن الغذائي 
للمواطنيــن، محذريــن في رســالة وجهت إلى 
رئيــس مجلس إدارة شــركة دلمــون للدواجن، 
مــن التوقــف كلًيا من تربية الدواجن في نحو 

21 مزرعة.
وغابــت شــركة دلمــون للدواجــن عــن حضــور 
لســماع  المربيــن  مــع  الصحافــي  المؤتمــر 

مطالبهم والسعي لحل األزمة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مربي الدواجن 
رجل األعمال جميل سلمان أن جميع أصحاب 
المزارع اتفقوا على اســتمرار تربية الدواجن، 
ولكــن فــي حــال عــدم تحقيــق مطالبهــم فــي 
غضــون شــهر مــن اآلن ســيضطرون للتوقــف 

عن تربية الدواجن.
وأضــاف أنه تم التواصل مــع المدير التنفيذي 

بوكمــال  محمــد  للدواجــن  دلمــون  لشــركة 
والتناقش معه، إذ أعطاهم أمًل لحلحلة جميع 
المشــاكل التــي تواجــه المزارعيــن فــي الفترة 
الحاليــة، مبيًنــا أن المربيــن في انتظــار رد من 
إدارة شــركة دلمــون تبدي فيه البــوادر الطيبة 
أن  مؤكــدا  للعمــل  وجديــة  رســمية  بــأوراق 
أصحاب المزارع سيمدون أيضا يد العون لها.

وأشــار إلــى أن اســتمرار تربيــة الدواجــن مــن 
عدمهــا يعــود إلى تحقيق المطالــب والمتمثلة 
فــي: عــزل المديــر العام ومدير مســلخ شــركة 
دلمون للدواجن ومحاسبتهما. ثانًيا إعطاؤهم 
أن  يمكــن  ال  إذ  األوزان،  مســألة  فــي  حقهــم 
يكون الوزن المعتمد للدجاجة بعد الســلخ 73 
% مــن وزنهــا اإلجمالي بينمــا يحصلون فقط 
علــى 66 % وبعــض المــزارع تحصل على 60 
% فقــط، الفتــا إلــى رضاهــم علــى الحصــول 

على 70 % أيًضا.
وتابــع أنــه مــن المطالــب عــدم حســاب 500 
علــى  العلــف  مــن  طــن   100 علــى  دينــار 
المزارعيــن الذيــن ال يســتطيعون الســداد في 
المهلــة المتاحــة، معتبــًرا ذلــك ابتــزازا واضًحا 
للمزارعيــن، فبــدل أن تكــون نســبة الفائــدة 7 
% أو 8 % حســب بعــض البنــوك يتم حســاب 

الفائدة 1000 %”.
وأشار إلى أن األعلف الحالية غير مدعومة، 
لكــن تلــك ليســت المشــكلة بقــدر جودتها غير 

أجــراه  مخبــري  تحليــل  بحســب  المناســبة 
المتخّصصــة  المختبــرات  أحــد  فــي  مربــون 
فــي الســعودية، وبحوزتــه تقاريــر تثبت ذلك، 
مؤكًدا أن التعامل الحالي من مســلخ الشــركة 
المربــون  ُيمنــع  إذ  الســابق،  عــن  تماًمــا  تغّيــر 
مــن دخولــه والتأكــد مــن اإلجــراءات، كمــا أن 
تغّيــرت  األعــلف  كميــات  تســلم  إجــراءات 
الشــركة،  خــارج  المربــي  يتســلمها  وأصبــح 
جميــع  علــى  األســعار  حســاب  إلــى  إضافــة 
المزارعيــن سواســية، إذ تقــدر الخســارة بـ 70 
فلًســا فــي كل دجاجــة، أي مــا يعــادل 7000 
دينار لكل 100 ألف دجاجة حسب الحسابات 

الحالية.

إنتاج الدجاج المحلي تقلص 

وكشــف ســلمان عن أن إنتاج الدجاج المحلي 
تقلــص فــي الســوق مــن 20 % إلــى أقــل مــن 
10 %، وفــي حــال توقــف المربــون وأغلقــت 
شــّح  فــي  سيتســّبب  ذلــك  فــإن  مزارعهــم، 
الدواجن باألســواق المحلية، في مشــهد تكّرر 
قبل ســنوات بسبب خســائر واجهت المربين، 

ومن الممكن أن تصل إلى 1 % فقط.

مربو الدواجن يلوحون بالتوقف عن العمل بغضون شهر
األوزان ــي  ــ ف ــون”  ــ ــمـ ــ “دلـ ــخ  ــل ــس م تـــعـــامـــل  ــب  ــب ــس ب خـــســـائـــر  ــم  ــده ــب ــك ــت ل

المنامة - دار القرار

كشــف مركــز التحكيــم التجاري لــدول مجلس التعاون لــدول الخليــج العربية “دار 
القــرار” عــن النســخة المطــورة مــن برنامــج الشــهادة االحترافيــة فــي التحكيــم 
الهندسي “التحكيم وعقد المقاولة )اإلنشاءات( في ضوء الفيديك”، الذي يأتي في 
4 مراحــل تتنــاول العملية التحكيمية في عقود التشــييد خصوصــا عقود الفيديك 

من بدايتها وانتهاء بإصدار الحكم النهائي والفصل في النزاع.

وســينعقد البرنامــج خــلل الربــع األخير 
مــرة  ألول   2019 الجــاري  العــام  مــن 
فــي ســلطنة عمــان بالتعــاون مــع وزارة 
اإلســكان العمانيــة، فيما يســتمر انعقاده 
فــي البحريــن بدعم مــن صنــدوق العمل 
لتأهيــل  البرنامــج  ويهــدف  )تمكيــن(. 
نزاعــات  فــي  للفصــل  المهندســين 
التحكيم الهندســية وإعــداد جيل جديد 
مــن المحكميــن المختصيــن فــي عقــود 

الفيديك.
وأوضح األمين العام لـ “دار القرار” أحمد 
مرحلــة جديــدة؛  إضافــة  تــم  أنــه  نجــم 
ليصبــح عدد مراحــل البرنامج 4 مراحل 
الســابقة،  الفتــرة  فــي   3 كانــت  أن  بعــد 
قانونيــة  األولــى  المرحلــة  وســتكون 
والمرحلــة  تخصصيتيــن  مرحلتيــن  ثــم 
األخيــرة مرحلــة تطبيقيــة لقضايــا فــي 

المجال.

إطالق نسخة مطورة للتحكيم الهندسي

أحمد نـجم

أعلنت شركة خدمات مطار البحرين )باس( عن انضمام 30 من الشباب البحريني 
إلى طاقم عملها في الشركة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من عملية التوظيف التي 

تقوم بها الشركة للكوادر الوطنّية، تماشيا مع توسعة أعمال الشركة التجارية.

لجهــود  اســتكماال  الخطــوة  هــذه  وتأتــي 
الشــركة فــي توظيــف 200 شــابا بحرينيــا 
لمختلــف أقســام الشــركة التــي تضــم نحــو 
3000 موظــف ويشــكل البحرينيــون فيهــا 
نحو 82 %، حيث سبق للشركة أن حظيت 
بتكريــٍم علــى مســتوى وزراء العمــل لــدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظرا 

لريادتها في مجال توطين الوظائف.
ســلمان  التنفيــذي  الرئيــس  واســتقبل 
المحميــد الدفعــة الجديــدة مــن الملتحقين 
بالعمــل فــي الشــركة، ليرحــب بانضمامهــم، 
داعيــا إياهــم إلثبــات ذواتهــم عبــر اإلنجــاز 
والعمــل الجاد بما يحقق رفعة البحرين في 

مجال خدمات المطارات.

الكــوادر  تأهيــل  علــى  الشــركة  وتحــرص 
الوطنّية واالستثمار فيها، وذلك عبر برامٍج 
الطيــران  مجــاالت  فــي  شــاملة  تدريبيــة 
وخدمــات المطــارات، حيث تســاهم )باس( 
بكــوادر تنافســية.  العمــل  فــي رفــد ســوق 
مستمدة هذه القدرة من خبرتها التي تمتد 
إلــى نحــو 41 عامــا، إذ تعــد )بــاس( مقــدم 
فــي  الوحيــد  األرضّيــة  المناولــة  خدمــات 

مطار البحرين الدولّي.
وأشــار المحميد إلى أن الشــركة مع خطتها 
الطموحــة فــي توســيع أعمالهــا وتطويرهــا 

ســتظل  البحريــن،  مملكــة  وخــارج  داخــل 
للمواطنيــن.  العمــل  فــرص  توفــر  الشــركة 
وذلــك مــن منطلق دورهــا الوطنّي في دعم 

االقتصاد.
يذكــر أن شــركة  )بــاس( قــد تأسســت فــي 
العــام 1977، وتمتلــك ســجل حافــل علــى 
المتواصــل،  العطــاء  مــن  41 عامــا  امتــداد 
وهــي المشــغل الوحيــد للخدمــات األرضية 
إنشــائه  منــذ  الدولــي  البحريــن  فــي مطــار 
الخليــج  منطقــة  فــي  دولــي  مطــار  كأول 

العربية.

“باس” توظف 30 بحرينيا بالدفعة الثانية

أمين: نرفض مقاطعة “طيران الخليج” حرصا على االقتصاد
“مكاتــب الســفر” تدعــو الجتمــاع مــع الشــركة لبحث المشــكلة

ذكــرت جمعيــة مكاتب الســفر والســياحة البحرينية أنها تتابــع  باهتمام بالغ اإلجــراءات األخيرة 
التي صدرت  عن شركة “طيران لخليج” وتأثيراتها على السوق المحلية والقطاع. 

وكان عــدد مــن مكاتــب الســفر البحرينية قد 
أدلى بتصريحات نشــرت على بعض المواقع 
االجتماعــي  التواصــل   الصحافيــة  ووســائل 
أبــدى خللهــا غضبــا شــديدا من تأثيــر بعض 
“طيــران  التــي  اتخذتهــا  القــرارات  األخيــرة 
التعاقــدات وخفــض  الخليــج” فيمــا يخــص 
 نســب الحافــز التــي تمنحهــا لهــذه المكاتــب 
إلــى مســتويات غيــر مســبوقة.  وأوضحــت 
الجمعيــة علــى لســان رئيســها جهــاد أميــن، 
بعــض النقــاط المهمــة فــي هــذا الشــأن وهي 

كالتالي: 
أوال:  تثمن جمعية مكاتب الســفر والســياحة 
“طيــران  الوطنيــة  الناقلــة  البحرينيــة  دور 
الظــروف  جميــع  فــي  وتعاونهــا  الخليــج” 
الســفر  وشــركات  مــع  مكاتــب  واألوقــات 
البحرينيــة، والتــزام الطرفين بــكل ما يخدم 

االقتصاد الوطني في  المرتبة األولى.  
ثانيا: الحوافز التي تمنحها شــركات الطيران 
لمكاتب الســفر والسياحة تعتبر من التكاليف 
التــي تتكبدهــا شــركات الطيــران ولهــا مطلق 
الحرية في تحديد مســتواها أو حتى إلغائها 
الحوافــز  مســتوى  يكــون  مــا  وعــادًة  نهائيــًا 
مرتبط بشكل مباشر بإنتاجية هذه المكاتب.. 
وإســاءة اســتخدام هــذه الحوافــز مــن قبــل 
بعــض المكاتــب هو ما دعا الشــركة ألن تتخذ 

هذه اإلجراءات وتحذو هذا الحذو.
ثالثا:  ال شــك أن لقرار خفض الحوافز تأثيرا 
شــركات  مــن  قليــل  غيــر  عــدد  علــى  ســلبيا 
ومكاتــب الســفر الكبيــرة  العاملة في الســوق 
والملتزمــة بالقوانين والمعتــرف بها من قبل 
األياتــا، خاصة أن نســبة  الخفــض كبيرة جدا 
الشــركة  مــع  التوافــق  أننــا نتطلــع عقــب  إال 

علــى القرار أن يســهم علــى المدى البعيد في 
تنظيم السوق وردع المخالفين.

رابعــا:  يحــق للشــركة اتخــاذ القــرارات التــي 
مــن  الماليــة دون تدخــل  تحفــظ مصالحهــا 
القطاع، ولكن  يجب تقدير الدور المهم الذي 
فــي دعــم  البحرينيــة  المكاتــب  هــذه  تلعبــه 

الناقلة الوطنية وتسويقها. 
خامســا:  ترفض الجمعية أي تهديد بمقاطعة 
الشــركة الوطنية أو تحويــل الحجوزات إلى 
الشــركات  المنافسة من منطلق الحرص على 

االقتصاد الوطني أوال وأخيرا. 
سادســا:  نطالــب الشــركة الوطنيــة بتشــديد 
عمليــات  فــي  تجــاوزات  أي  علــى  الرقابــة 
علــى  اللزمــة  وتوقيــع  العقوبــات  الحجــز 
المخالفيــن مــن أي طرف دون تعميم الجزاء 

على جميع  المتعاملين مع الشركة. 
القــرارات  هــذه  الســتمرار  ســابعا:  ســيكون 
الســفر  مكاتــب  علــى  ســلبية  تداعيــات 

وموظفيها على المدى القصير.
ثامنــا:  تدعــو الجمعيــة وبكل تقديــر واعتزاز 
“طيــران الخليــج” للجتماع بممثلــي القطاع 
بحضــور الوزير رئيس مجلس إدارة  الشــركة 
يرضــي  حــل  إلــى  للوصــول  الزيانــي؛  زايــد 

الطرفين. 

المنامة - جمعية مكاتب السفر

المؤتمر الصحافي لمربي الدواجن

المحرق - باس

من جانبه، قال النائب أحمد  «
الدمستاني إنهم بدورهم في 

مجلس النواب سيسعون 
للوصول إلى النتائج التي ترضي 

الجميع، وسيتم استدعاء 
مجلس إدارة شركة دلمون 

للدواجن؛ لمناقشتهم والسماع 
منهم، وإذا لم يتجاوبوا فسيتم 

استخدام األدوات القانونية. وقال 
الدمستاني إن من حق المزارعين 

أن يستخدموا جميع الوسائل 

المتاحة للضغط والوصول إلى 
حلول مرضية للجميع، ولكن 

طرح القضية في الصحافة لن 
يحل المشكلة سريعا، وبدًل من 

الرجوع للسلطة الرابعة يمكن 
التواصل مع األطراف المعنية 
والجهات المختصة أوًل، ليرد 

عليه سلمان بأن الصحافة 
تمكنت من تغيير الوضع لألفضل 

بطرحها القضية، إذ خالل 3 
أيام حصلنا على بعض الردود 

المرضية. 

من جانبها، أكدت سيدة األعمال  «
أمينة شجاعي أن المؤتمر كان له 

مخرجات مهمة، وهو التفاوض 
الودي، إذ ل أحد يحبذ المشاكل، 

ويعتبر مربو الدواجن وشركة 
دلمون للدواجن كيانا واحًدا. 

وأضافت أنه يجب أن يكون هناك 
تفاهم وتناقش بخصوص العقود 

واألسعار وتطوير المسلخ حتى 
تعود الفائدة على الجميع.

* إشادة بدور السلطة الرابعة

مطاِلب بعزل 
مديَري مسلخ 

“دلمون للدواجن” 
ومحاسبتهما

الرئيس التنفيذي مستقبال الدفعة الجديدة

زينب العكري من البديع

خالل الربع األخير 
من العام الجاري

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

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

Call.

S.No. Area
(S.q.mts.)

Built
(S.q.mts) Total PricePlot No.

1041

1228

1575

1534

81

118

230

177

368

320

264

240

291

320

267

230

167,000

160,000

145,000

155,000
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مقتل 20 حوثًيا بصرواح 
ومواجهات في الجوف

قتل 20 عنصرًا حوثيًا، أمس السبت، في 
كمين للجيش اليمني بجبهة صرواح غرب 

محافظة مأرب، شرق البالد.
وبحسب المركز اإلعالمي للقوات المسلحة، 

فإن 20 عنصرًا من ميليشيات الحوثي 
االنقالبية على األقل قتلوا، وأصيب 

آخرون، في كمين محكم للجيش الوطني، 
بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب. ولقي 

كذلك عدد من عناصر الميليشيا الحوثية 
أيضًا مصرعهم، أمس، في مواجهات مع 

قوات الجيش الوطني غرب محافظة 
الجوف، شمال شرقي اليمن. وقال قائد 

اللواء 22 مشاة العميد عبده المخالفي، إن 
المواجهات دارت قرب تبة “قعيطة” بسلسلة 

جبال حام، شمال مديرية المتون.

شــرطة جبــل طــارق ُتفــرج عــن أفــراد طاقــم “غريــس 1”

بريطانيا تعلن شروط تسليم الناقلة إلى إيران

قــال وزيــر الخارجيــة البريطانــي، جيريمي هانت، أمس الســبت، إن وزير الخارجية اإليراني جواد ظريف أبلغــه برغبة طهران في حل قضية الناقلة “غريس 1” وأن 
إيران ال تسعى لتصعيد الموقف.

وأوضــح هانت وفق مــا ذكرته “رويترز”، 
إذا  الناقلــة  عــن  اإلفــراج  سيســهل  أنــه 
حصــل علــى ضمانــات بأنهــا لــن تتوجــه 
إلى ســوريا بعد اإلجراءات القانونية في 

محاكم جبل طارق.
ظريــف  مــع  تحــدث  أنــه  هانــت  وذكــر 
وطمأنه بأن ما يهم لندن هو وجهة ناقلة 
النفــط غريس1 وليس منشــأ النفط الذي 

تحمله.
وأعلنــت شــرطة جبــل طــارق، الجمعــة، 
أّن القبطــان و3 آخريــن هــم أفــراد طاقم 
ناقلــة النفط اإليرانّية التي تّم احتجازها 
األســبوع الماضي بشبهة انتهاك عقوبات 
االّتحــاد األوروبــي علــى ســوريا، قــد تــّم 

اإلفراج عنهم.
واحتجــزت ُســلطات جبــل طــارق ناقلــة 
النفــط اإليرانّيــة التــي يبلــغ طولهــا 330 

مترًا، في الرابع من يوليو.
وقالت سلطات هذه المقاطعة البريطانّية 
الواقعــة في أقصــى جنوب إســبانيا، إّنها 
تشــتبه فــي نقــل الســفينة اإليرانّية نفطا 
لسوريا في انتهاٍك لعقوبات أوروبية ضّد 
النظام الســوري، األمر الــذي نفته طهران 
منــّددًة بجريمــة “قرصنــة”. وفــي وقــت 

ســابق، حــذر الحــرس الثــوري اإليرانــي، 
وبريطانيــا  المتحــدة  الواليــات  أن  مــن 
“ســتندمان بشــدة” علــى احتجــاز ناقلــة 
نفــط قرب جبل طارق، كما أوردت وكالة 

األنباء اإليرانية فارس.
الثــوري  الحــرس  قائــد  نائــب  وقــال 
األميــرال علــي فــدوي “لــو أن العــدو قــام 
بأدنــى تقييــم، لمــا كان تصــرف على هذا 

النحــو”، فــي إشــارة الــى احتجاز شــرطة 
جبــل طارق األســبوع الماضي بمســاعدة 
مــن البحريــة الملكيــة البريطانيــة ناقلــة 

نفط إيرانية.
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قــال الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، إن حكومتــه ســتتخذ خطــوات 
جديدة تجاه الســوريين في تركيا، تتضمن 3 ملفات هي التشــجيع على العودة 

وترحيل مرتكبي الجرائم واقتطاع الضرائب في المشافي.

خــالل  أردوغــان  تصريحــات  وجــاءت 
اجتمــاع هيئــة القــرار المركــزي فــي حــزب 
“العدالــة والتنميــة” الحاكــم لتقييــم نتائــج 
االنتخابــات المحليــة األخيــرة، والــذي عقد 
فــي  النــواب  بعــض  الخميــس، حيــث عبــر 
فعــل  ردة  عــن  االجتمــاع  خــالل  الحــزب 
ســلبية من الشــارع تجاه السوريين، ودعوا 
لسياســة جديدة تجاههم، بحسب ما نقلت 
“عنــب  موقــع  ونقلهــا  “حرييــت”،  صحيفــة 

بلدي”.
وردَّ الرئيس التركي، “كان علينا أن نفتح 

لــم يكــن بإمكاننــا  أبوابنــا للســوريين، 
أن نتجاهــل مــا كان يحــدث وفتحنــا 

لهــم أبوابنــا، تخيلوا لــو حدث لنا 
مثلهم، من الذي سيساعدنا”.

وأردف أردوغــان “لكــن علــى كل 

حــال اآلن ســيكون لدينــا خطــوات جديدة 
فــي هــذا الصــدد: ســوف نتخــذ الخطــوات 
ل  الالزمــة لتشــجيعهم علــى العودة، ســنرحِّ
من ارتكب منهم جرائم وســنأخذ الضرائب 

على العالج الطبي الذي يتلقونه”.
تفاصيــل  عــن  أردوغــان  يتحــدث  ولــم 
اإلجراءات التي قد تتخذ في هذه الملفات 
الثالثــة، وال عــن نســبة الضرائــب التــي قــد 
تقتطــع. ويشــهد الســوريين فــي تركيــا في 
المرحلة التي تلت االنتخابات تشــديدًا في 

تطبيق القوانين.

وبدأت السلطات التركية  «
مطالبة المحالت التي ترفع 

الفتات بالعربية غير المطابقة 
للمواصفات التركية في والية 

اسطنبول بضرورة التزام القانون.

اقترح بوريس جونســون المرشــح األوفر حظًا لخالفة تيريزا ماي في رئاســة 
وزراء بريطانيا، أمس الســبت، تنظيم أوضاع المهاجرين غير القانونيين وهو 

مقترح سبق أن أشار إليه عندما كان رئيسًا لبلدية لندن.

وأضــاف أن تنظيم أوضاع المهاجرين 
قانونــي  غيــر  وضــع  فــي  هــم  الذيــن 
وقــدر عددهم بنحو 500 ألف شــخص 
يرفــق  أن  يجــب  وحدهــا،  لنــدن  فــي 
بإجــراءات للحّد من دخــول مهاجرين 
إلــى  قانونــي  غيــر  بشــكل  إضافييــن 
المملكــة المتحدة لتفــادي حصول “أثر 
عكسي”. وأشار جونسون خالل زيارته 
إلــى ويبســتون فــي شــرق إنجلترا في 
إطار حملته االنتخابية إلى “أشــخاص 
موجوديــن منــذ 12 عامــًا وأكثــر” في 

بريطانيــا “ولــم يواجهــوا مشــاكل 
لكــن  القضاء...وعملــوا بجــّد،  مــع 

الضرائــب  دفــع  يمكنهــم  ال 
وال يزالــون فــي وضع غير 

قانوني”.

وتابــع “ال أعتقــد أن مــن المنطقــي لنــا 
العــدد  هــذا  طــرد  بإمكاننــا  أنــه  الظــّن 
الكبيــر مــن األشــخاص. علينــا التفكيــر 

بطريقة لتسوية أوضاعهم”.
وشــدد علــى أنــه، رغــم جهــود حكومة 
حــزب المحافظيــن لمكافحــة الهجــرة 
األشــخاص  ترحيــل  أن  إال  الســرية، 
كان “صعبــًا جــدًا قانونيًا” وأن عدد من 

رحلوا كان قليالً جدًا.

ودعا إلى أن تظهر المملكة  «
المتحدة “المزيد من الحزم” تجاه 

المهاجرين الذين يحاولون 
الدخول بشكل غير قانوني 

إلى البالد، لكن أن تكون 
“أكثر تعاطفًا مع من 

هم هنا أصاًل”.

أكد نائب رئيس المجلس العســكري االنتقالي في الســودان، الفريق أول محمد حمدان 
دقلو، المعروف بـ “حميدتي”، أن “المجلس ليس عدوا لقوى الحرية والتغيير بل شريك”.

وفــي كلمة أمــام تجمع جماهيري بمدينة 
حجر العســل، تعهد المسؤول السوداني، 

أمس، “بمحاسبة أي فاسد”.
وقــال حميدتــي إن “انحيازنــا للثــورة لــم 
يكــن مــن فــراغ”، مشــددا علــى “ضــرورة 

السير لألمام، وعدم االلتفات للخلف”.
أمــس،  “العربيــة”،  مراســل  وأفــاد  هــذا 
الســودان،  إلــى  اإلفريقــي  الوســيط  أن 
محمــد الحســن لبــات، أعلــن أن المجلس 
االنتقالــي وقــوى الحريــة والتغييــر طلبا 
األحــد،  اليــوم  إلــى  االجتمــاع  تأجيــل 

وذلــك بطلــب منهمــا للتشــاور ومزيد 
مــن التحضير. هــذا وكان يفترض 

التغييــر  قــوى  تســتكمل  أن 
فــي  االنتقالــي  والمجلــس 

لحــل  الحــوار  أمــس،  الســودان، 
النقــاط الخالفيــة العالقــة بينهمــا، 

والتي عطلــت التوصل للصياغة النهائية 
لالتفــاق، ومن النقاط الخالفية ما يتعلق 
بالمجلــس الســيادي إلــى جانــب مطالبــة 
قــوى التغييــر بتكوين البرلمــان في فترة 
تمتد بين 45 يومًا و3 أشهر. ودافع نائب 
االنتقالــي، الــذي يترأس قــوات “التدخل 
الســريع”، عــن تلــك القــوات مؤكــدا أنهــا 
لعبــت دورا منــذ أشــهر في الحفــاظ على 
عناصــر  أن  وأوضــح  الخرطــوم.  أمــن 
قــوات التدخــل الســريع “ليســوا مالئكــة، 

وسنحاكم كل مسيء”.

وكشف حميدتي عن وجود  «
“مندسين وأجهزة مخابرات” تعمل 

على تشويه صورة قوات “التدخل 
السريع”، وتسرب فيديوهات 

مزورة تسيء إلى 
هذه القوات.

حميدتي: لسنا أعداء قوى “التغيير” في السودانجونسون يقترح تنظيم أوضاع المهاجرين غير الشرعيينأردوغان يضيق الخناق على السوريين
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عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك  وجــه 
مــن  وحاجــة  حــاج   1300 باســتضافة 
فريضــة  ألداء  العالــم  قــارات  مختلــف 
الحــج لهــذا العــام . وذلــك ضمــن برنامج 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  “ضيــوف 
للحــج” الذي تنفذه وتشــرف عليه وزارة 
الشــؤون اإلســالمية والدعــوة واإلرشــاد 
الشــؤون  وزيــر  ذلــك  وأعلــن  ســنويا. 
اإلســالمية والدعــوة واإلرشــاد، الشــيخ 

الشــيخ  آل  عبدالعزيــز  بــن  عبداللطيــف 
أن المســتضافين ينتمون إلى )72( دولة 
برنامــج  أن  إلــى  مشــيرا  العالــم،  حــول 
ضيوف خادم الحرمين الشــريفين يأتي 
متوافقــا مــع المكانة المرموقــة والرائدة 
التي تليق بالمملكة في العالم اإلسالمي، 
إذ تســخر كل إمكاناتهــا لخدمة اإلســالم 
لتحقيــق  دائًمــا  وتســعى  والمســلمين 

وحدتهم واجتماعهم.

أعلــن مصــدر أمنــي صومالــي مقتــل 
12 شــخصا علــى األقــل وجــرح 30 
شــّنه  الــذي  الهجــوم  فــي  آخريــن 
الناشــطون اإلســالميون فــي حركــة 
مدينــة  فــي  فنــدق  علــى  الشــباب 
جنــوب  فــي  الســاحلية  كيســمايو 
الصومال وانتهــى بفك الحصار عنه 

صباح أمس السبت.
المحلــي  األمنــي  المســؤول  وقــال 
فرانــس  لوكالــة  محمــد  عبدالوالــي 

بــرس إن “قوات األمن تســيطر اآلن 
)على الفندق( وقتلت آخر إرهابي”.

أكدنــا  اآلن  “حتــى  محمــد  وأضــاف 
 30 مــن  وأكثــر  قتيــال   12 ســقوط 

جريحا”.
وبــدأ الهجوم مســاء الجمعــة عندما 
انفجــرت آليــة مفخخــة عنــد مدخل 
فندق “المدينة” المزدحم في وســط 
مصــادر  ذكــرت  حســبما  كيســمايو، 

أمنية.

الملك سلمان يوجه باستضافة 1300 حاج من 72 دولة

قالت سلطة النقل البحري في بنما لرويترز إن بنما ستسحب علمها  «انتهاء حصار فندق في جنوب الصومال
من المزيد من السفن التي تنتهك العقوبات والقوانين الدولية، وذلك 

بعد حذف حوالي 60 سفينة على صلة بإيران وسوريا من السجالت 
البنمية في الشهور القليلة الماضية. وقال مصدران مطلعان إن 

رئيس بنما السابق، خوان كارلوس فاريال، أعطى الضوء األخضر لحذف 
59 ناقلة من سجالت البالد، بعدما أعادت واشنطن في العام 2018 

فرض العقوبات على إيران. وأضاف المصدران أن معظم تلك السفن 
كان مملوكًا لشركات تديرها الدولة في إيران، لكنها شملت أيضًا سفنًا 

على صلة بتسليم نفط لسوريا. وقال رافاييل سيجارويستا، المدير 
العام للنقل البحري التجاري بسلطة النقل البحري في بنما، لرويترز 
في بيان عبر البريد اإللكتروني “ستواصل بنما سياسة سحب العلم”.

وأضاف “هدفنا تحسين نسبة امتثال أسطولنا ليس فقط فيما يتعلق  «
بعقوبات المنظمات الدولية، وإنما أيضا بخصوص تشريعات وقواعد 

بنما الحالية لألمن البحري”.

إجراءات جديدة لمعاقبة إيران.. بنما تواصل سحب العلم

ذكرت وكالة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لألنباء أن وزير الخارجية،  «
محمد جواد ظريف، توجه إلى نيويورك، أمس، لحضور مؤتمر باألمم 

المتحدة. وأفادت الوكالة بأن ظريف سيحضر اجتماعا للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة في نيويورك ثم يتوجه 

إلى فنزويال وبوليفيا ونيكارغوا. وتأتي زيارة ظريف في وقت تتصاعد فيه 
حدة التوتر بين الواليات المتحدة وإيران. واتهمت الواليات المتحدة 

إيران بالضلوع في هجمات على ناقالت نفط بالخليج مؤخرا، واقترب 
البلدان من حافة مواجهة عسكرية مباشرة الشهر الماضي بعدما 

أسقطت طهران طائرة مسيرة أميركية، وأمر الرئيس األميركي، دونالد 
ترمب، برد انتقامي، لكنه ألغى ضربة جوية ألهداف إيرانية في اللحظة 
األخيرة. وكان وزير الخزانة األميركي ستيفن منوتشين قال في يونيو 
إن واشنطن ستفرض عقوبات على كبار المسؤولين اإليرانيين، ومن 

بينهم ظريف. لكن مصدرين مطلعين على األمر أوضحا، الخميس، أن 
الواليات المتحدة قررت أال تفرض عقوبات على ظريف حاليا.

وزير خارجية إيران إلى نيويورك للمشاركة بمؤتمر أممي

أبوظبي - سكاي نيوز عربية كفريا - أ ف ب

قالت مصادر إن التحقيقات التي تجريها السلطات في الكويت مع عناصر الخلية اإلرهابية التابعة لتنظيم اإلخوان، تبحث فيما 
إذا كانوا قد نفذوا جرائم في البالد. وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، الجمعة، ضبط “خلية إرهابية تتبع تنظيم اإلخوان”.

ألول مــرة، يتحدث الجهاز األمني في الكويت 
علنــا عــن خلــل أمنــي ســببته “خليــة إرهابيــة” 
اإلخــوان  لجماعــة  وتابعــة  مصــر  مــن  هاربــة 
المجــاالت  بعــض  فــي  تأثيرهــا  يتســع  التــي 
داخــل الكويــت. يقــول رئيس تحريــر صحيفة 
السياســة الكويتية أحمد الجار هللا إن الشــارع 
تأشــيرة دخــول  يتحــدث عــن كيفيــة إصــدار 
لثمانيــة أشــخاص صــدرت فــي حقهــم أحــكام 
بالســجن تصــل إلــى 15 عاما. ويــرى الجار هللا 
فــي حديثــه إلــى موقــع ســكاي نيــوز عربية أن 
بيان وزارة الداخلية يمثل نقلة نوعية. وتشير 
فــؤاد  الكويتــي  الصحفــي  الكاتــب  معلومــات 
الهاشــم إلــى أنــه “خــالل الـــ18 شــهرا الماضيــة 
 150 إلــى   100 حوالــى  الكويــت  إلــى  هــرب 
عنصــرا إخوانيا مصريا، ومن بينهم خبراء في 
تفخيــخ الســيارات وإطالق قذائــف آر بي جي 

وغيرها من الصواريخ”.
هــو  الكويــت  فــي  اإلخــوان  “مرشــد  وتابــع 
عندمــا  وبالتالــي  الــوزراء،  لرئيــس  مستشــار 
يتصــل مستشــار بمكتب رئيس الــوزراء بوزير 

وافديــن  أســماء  بكشــف  ليبلغــه  الداخليــة 
مصرييــن، بالطبــع ســتكون تأشــيرات الدخول 
ســهلة )..( علمــا بــأن تأشــيرة دخــول الكويــت 

أصعب من التأشيرة األميركية”.

قتــل 14 مدنيــًا بينهــم أطفال فــي قصف جوي 
مســتمر يســتهدف محافظــة إدلــب فــي شــمال 
غــرب ســوريا، وفــق مــا أفــاد المرصد الســوري 
لحقوق اإلنســان أمس. وأفاد المرصد الســوري 
أن “الطائرات الحربية لقوات النظام وحليفتها 
روســيا تواصــل اســتهدافها مناطــق فــي ريــف 
“القصــف  أن  إلــى  مشــيرًا  الجنوبــي”،  إدلــب 
الروسي طال بعد منتصف ليل الجمعة السبت 
تجمعــًا للنازحيــن قــرب مدينة خان شــيخون”. 
وأســفرت الضربــات، وفــق المصــدر نفســه، عن 
مقتــل 8 مدنييــن بينهــم 4 أطفــال ممــن فــروا 
خــالل األســابيع الماضية من بلدتهــم اللطامنة 
القصــف  جــراء  الشــمالي  حمــاة  ريــف  فــي 

واالشتباكات المستمرة.
وتســبب القصــف المســتمر صبــاح أمــس أيضــًا 
بمقتــل مدنــي واحــد وامــرأة حامــل وإصابــة 
عشرة آخرين بجروح في بلدة كفريا في شرق 
إدلب، بحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
الذي أشــار إلى أن القتيلين أيضًا من النازحين 

الذين أجبروا على مغادرة مناطقهم سابقًا في 
اطار اتفاقات تسوية مع قوات النظام. 

وفــي بلدة كفريا، شــاهد مراســل فرانس برس 
جثــة المرأة الحامل وإلــى جانبها الجنين الذي 

خرج من أحشــاء والدته الممزقة وحبل السرة 
معلقًا به. وقد طال القصف، وفق قوله، أحياء 
عــدة فــي البلــدة وتــم نقــل الجرحــى وبينهــم 

أطفال إلى مستشفيات قريبة.

استمرار التحقيق مع الخلية اإلرهابية اإلخوانية في الكويت أعضاء من الدفاع المدني )الخوذ البيضاء( ينقلون جثث القتلى من حت األنقاض بقرية كفريا أمس )أ ف ب(

نوعيــة نقلــة  يمثــل  الداخليــة  وزارة  بيــان  اهلل:  الجــار  الجنوبي إدلب  ريف  استهدافها  وروسيا تواصل  النظام  طائرات 
الكويت تحقق في أنشطة إجرامية لـ “الخلية اإلخوانية” مقتل 14 مدنيًا بغارات شمالي غرب سوريا
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حياتنا مليئة بالعديد من المشاهدات اليومية، منها ما هو جالب للسعادة 
والفــرح ومنهــا مــا هــو مؤلــم وُمحــزن، ســأقوم برصــد النوعيــن وتســليط 

الضوء عليهما في هذه المساحة بشكل مستمر.
المشــهد األول: هنــاك 537 موظفــًا أجنبيــًا في وزارة األشــغال والبلديات 

براوتب تصل إلى سبعة آالف دينار...عادي جدًا.
المشــهد الثانــي: 490 موظفــًا أجنبيًا فــي وزارة الكهربــاء والماء براوتب 
وامتيــازات عاليــة فــي وظائف عادية ال تتطلب قدرات عقلية اســتثنائية 

وغير عادية...عادي جدا.
المشهد الثالث: عادي جدا أن تعرف أن مستشفى السلمانية الطبي يعجز 
عــن توفيــر العالج لعدد 10 أطفال مصابين بالســرطان، مع نقص حاد في 
أدويــة لمصابيــن بأمــراض مزمنــة، وأن المواعيــد التــي ُتعطــى فــي بعض 

العيادات تتجاوز األشهر ليظل المريض يعاني.
وُتصيبــك  خياليــة  الســنوية  أرباحهــا  وطنيــة  شــركات  الرابــع:  المشــهد 
بالذهــول، ال تقــدم أي دعــم ُيذكــر للطلبة المتفوقين فــي االبتعاث أو على 

مستوى االستقطاب الوظيفي لهم بعد التخرج...عادي جدا.
المشــهد الخامس: مستشــارون وافدون يتوزعون في عدد من الوزارات 
الحكوميــة يحملــون مؤهــالت متواضعة ويحتفظون بمناصبهم لســنوات 

طويلة...عادي جدًا.
المشــهد الســادس: جامعــات خاصة ال تعتــرف بالطاقــات البحرينية، في 
المقابــل تســتميت فــي توظيــف األجانــب من جنســيات محــددة بطريقة 

“شللية” مقيتة ومقززة...عادي جدا.
المشــهد الســابع: كفــاءات وطنيــة شــابة مــع شــهادات عليــا مــن جامعات 
عالميــة معتــرف بها ُتحارب من ِقبل بعض الجشــعين الذين يخافون على 
مناصبهم وخســارة امتيازاتهم، والعجب أن تراهم هم أنفسهم يتحدثون 

عن النزاهة والتواضع في المجالس العامة...عادي جدًا.
المشــهد الثامــن: مستشــارون وأطبــاء فــي تخصصــات دقيقــة ومهمــة 
بتكلفــة عاليــة يفتتحــون  العالميــة  الجامعــات  الدولــة ألرقــى  ابتعثتهــم 
عيادات بعد الدوام ويســتقبلون المرضى ليعالجوهم بأســعار تفوق قدرة 

المريض مستغلين حاجتهم... عادي جدا.

مشاهدات...

خليفة بن سلمان
عمل دائم

أيــن.. ومتــى.. وكيــف.. مــا يتدخل ســمو رئيس الــوزراء خليفة بن ســلمان حفظه هللا 
في مسألة ما، أو قضية أو موضوع أو ملف، إال وتتحرك تلك المسألة وتأخذ طريقها 
للتفعيــل والحــل، وأغلــب تلك األمور عادة ما تكون معلقة لوقــت قد يقصر أو يطول، 
إلــى أن ترفــع الجهــات المعنية األمر لســموه، أو تعلو تلك الشــكوى األفــق، وبمجرد أن 
يصل األمر لسموه حتى تتحرك المسائل وتأخذ طريقها للعمل، وهذا ما حصل مؤخرًا 
فيمــا يتعلــق بموضوع المؤسســات الصغيرة والمتوســطة التي عانت خالل الســنوات 
الماضية من التهميش والتجاهل، بل القرارات المجحفة التي كانت واباالً عليها حتى 
ضج المعنيون باألمر بالشكوى التي وجدت أخيرًا توجيها مباشرًا عبر مجلس الوزراء 

للعمل على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ظلت تعاني اإلجحاف.
تاريخيًا ومنذ تأسســت قواعد الدولة العصرية في البحرين، ومنذ تولي ســموه زمام 
القيادة، كانت المسألة االقتصادية والمالية والتنظيمية في هذا البلد محور اهتمامه، 
وبشــهادة الجميــع فــي الخارج والداخل كان ســموه “داينمو االقتصــاد والمال”، والذي 
هــو ركيــزة عملية البناء والتنمية، وقد شــهدت البحرين خالل العقــود الماضية طفرة 
بالنهضــة االقتصاديــة تمثلــت فــي العديد مــن المشــاريع الكبيرة التــي وضعت قواعد 
الصناعــات الكبيــرة مثــل األلومنيــوم وحــوض الســفن والبتروكيماويــات والتي كانت 
ثمــرة سياســة ســموه خــالل المرحلــة الســابقة، ثــم شــهدت البــالد طفــرة المؤسســات 

الصغيــرة والمتوســطة إلــى جانــب العديد مــن المؤسســات الكبيرة التي تولــت العمل 
علــى رفــد االقتصــاد البحرينــي بالدعــم والمســاندة لــوال بعــض العثــرات التــي بــرزت 
بمراحل متأخرة حين تولت التجارب االقتصادية المســتجدة األمور فأفســدت الكثير 

من عمل المؤسسات التي شهدت ركودًا وتراجعًا بالسنوات الماضية.
واليوم عندما يعيد ســمو رئيس الوزراء إلى الواجهة االهتمام بهذه المؤسســات فإن 
ذلــك ليــس غريبــا أو جديــدا علــى ســموه، فهــو دائــم العمــل والمتابعة واالهتمــام بكل 
صغيرة وكبيرة في هذا الوطن الذي هو في قلبه ووجدانه من كل الجهات والمرافق، 
أمنيــة واقتصاديــة واجتماعيــة وكل مــا يتعلــق بنمــو وتطــور البحرين. إنــه عمل دائم 

حفظه هللا.
بقي أن أذكر هنا بأن على الجهات الرسمية المعنية تسهيل اإلجراءات وإعادة األمور 
إلــى نصابهــا وأن تعمــل بوحي من ضميرها ومن خالل تنفيــذ تلك التوجيهات بالتزام 
وروح عملية مخلصة وأن ال تتقاعس أو تتردد وتكون أسيرة للروتين الرسمي المعقد 
الذي هو ســبب عثرتنا دائمًا حين يعقد بعض المســؤولين اإلجراءات ال لشــيء ســوى 

عدم الكفاءة أو محاوالت التجريب.

تنويرة: لو اختلفت مع العالم واتفقت مع نفسك فأنت الرابح.
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على دول الخليج الحذر 
من الطابور الخامس

فــي مواجهــة مباشــرة ضــد األمــة  إيــران  دخلــت 
العربيــة بالتنســيق مــع العــدو الصهيونــي منذ زمن 
بعيــد، واليــوم تشــهد المنطقــة أخطــر عمليــة تآمــر 
مــن  والنيــل  واســتقراره  الخليــج  أمــن  تســتهدف 
عروبتــه، ولعــل أبــرز مظاهــر التآمــر ما تتعــرض له 
دول الخليج وخصوصا البحرين والمملكة العربية 
السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة 
العمــالء  فيــه  يلعــب  لئيــم  مــن مخطــط  الكويــت 
والخونة من الطابور الخامس رأس الحربة خدمة 
للمصالــح اإليرانيــة، فهــم مفتــاح الطريــق لضــرب 
مجتمعاتنا وتخريبها، وتعتمد عليهم إيران بشــكل 
كبير ألنهم العناوين البراقة واليافطات وتضامنهم 
الكامــل مضمــون وخيانــة األوطــان تحمــل معنــى 
خاصــا عندهــم، ومن هنا يمكننا القول إن أخطر ما 
تواجهــه دول الخليج في هذه المرحلة الحساســة 

وعلــى ضــوء معطيــات الواقــع هــو وجــود الطابور 
الخامــس المدعــوم مــن الماللي والذي قد يســاهم 
في تهيئة أجواء التخريب بكل الصيغ واإلطارات.

طالما نظام الماللي موجود فهذا يعني أن الطابور 
الخامس باق أيضا وسيحشد إمكانياته وخطواته 
إللحــاق الضــرر بدولنا، ولن يزول الطابور الخامس 
والعمــالء إال بــزوال نظــام الماللــي، فاالثنــان تهــب 
عليهمــا ريــاح العفــن والقــذارة والخيانــة، وبينهمــا 
ترابــط فعلــي واقتــران، وتلك الصفات ال تنســحب 
تلــك  ووجــود  فقــط،  وحدهــا  الرجعيــة  علــى  إال 
العناصــر الخائنــة والعميلــة “بيننــا” وفــي مختلــف 
المواقــع وضــع بديهــي وال يحتمــل المناقشــة، فهم 
موزعــون وتــم تصنيفهــم تصنيفــا شــامال مــن قبل 
يعــرف مهمتــه  منهــم  فــرد  اإليرانــي وكل  النظــام 
بالتحديــد، وينجز المطلوب بالطرق الســرية وربما 

العلنية.
علــى دول الخليــج أن تكــون حــذرة مــن عناصــر 
الطابور الخامس الذين – قد – تتهيأ لهم الوظائف 
المحترمــة والمنصــب الجيــد وذلك طمعــا في نيل 
ثقــة الوطــن والمحبــة واالحتــرام، ومن ثــم وحين 
تأتــي الفرصــة يكــون العمــل والحقيقــة وتوظيــف 
الكبيــرة  األرصــدة  واســتخدام  الطاقــات  كامــل 
خدمــة للنظــام اإليرانــي، فإيــران دائما ترفع شــعار 
أساســي  كســالح  الخامــس  الطابــور  اســتخدام 
وفعــال فــي حقدهم علــى العرب والمســلمين، فهم 
فــي  اســتخدامها  يســتطيعون  أساســية  مفاتيــح 
عدوانهــم علــى دولنا ومجتمعاتنــا، والريب في أن 
هــذا الموضــوع المهم يتطلب منا الوعــي واالنتباه 
الدقيــق طالما هنــاك حقائق ثابتة تقــول إن النوايا 

الخبيثة للنظام اإليراني لن تتوقف.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

تناول الكثير من الكتاب واألفراد من القطاع العام والخاص 
موضوع التقاعد، وهو في اعتقادي يختلف من شخص إلى 
آخــر، وشــخصيًا قــررت أن أكتب أو أن أطرح ما اســتنتجته 
بعــد حوالــي أكثــر مــن شــهر علــى تقاعــدي الشــخصي بعــد 

خدمة متواصلة في نفس المنشأة لمدة ٣٧ عامًا. 
وبــدون ذكــر تفاصيــل المرحلة التي قضيتها مع معشــوقتي 
)مؤسســتي( فقــد كانــت بالنســبة لــي مثــل الجامعــة التــي 
وبنــاء  ومعرفتــي  وعالقاتــي  خبراتــي  كل  منهــا  اكتســبت 

وتطوير شخصيتي.
بتاريــخ ١ يوليــو الــذي صــادف مــرور شــهر علــى تقاعــدي 
والــذي تزامــن مــع يــوم ميــالدي، تلقيــت اتصــاالً كريمــا مــن 
رئيــس الشــركة التــي كنــت أعمل بهــا، وبعد الســؤال الكريم 
عنــي، بادرنــي بالســؤال التالي، كم عاما تشــعر بأنك صغرت 
أو كبــرت منــذ تقاعــدك؟ وباشــرته علــى الفــور أشــعر أننــي 
صغــرت ١٠ ســنوات. ال أبالــغ فــي ذلــك، اقتنعــت بــأن جميع 
األوهام والتخوف من التقاعد كان خطأ كبيرا، لم أكن أعلم 

أن صفــاء الذهــن والبــال لــه مفعــول الســحر، ال مخاوف وال 
هــم وال توتــر وال متابعــة لألعمــال اليوميــة وقــراءة البريــد 

اإللكتروني والرد عليه، وبعيدًا عن المجامالت. 
خالل شــهر فقط اكتشــفت مــن هم األشــخاص الحقيقيون، 
وتأكــدت أن عالقتــي كانــت مبنيــة علــى الحــب واالحتــرام 
التــي  الزائفــة  األقنعــة  مــن  الكثيــر  وســقطت  واإلخــالص، 
كانــت ترســم العالقة في العمل مجــرد مصلحة وتنتهي بعد 
خروجي من عملي، وأنا ســعيد بذلك ألنهم كشــفوا أنفســهم 

ومعدنهم.
في مجتمعاتنا الشرقية مع األسف الشديد نفكر في وضعنا 
االجتماعــي أكثر من أي شــيء آخــر، حتى صحتنا التي هي 
أهّم شيء ال نفكر فيها، لدرجة أننا كنا نؤجل مواعيد طبية 
بسبب أعمالنا! ال نفكر في سعادتنا وكم بقي من عمرنا وإذا 
حســبنا بــأن التقاعــد هو ســن الســتين، ولنكــن واقعييــن إذا 
أردنا أن نستمتع في الفترة المتبقية من عمرنا فهي قصيرة 
جدًا جدًا، إذا هذا معناه أننا انشغلنا في حياتنا العملية ولم 

نفكر في اليوم الذي نبدأ فيه حياة مريحة ونستمتع بها.
أتذكر أنني قابلت ســائحًا غربيا قبل أكثر من عشــر ســنوات 
حيــث كان قــد حضــر في يخته الخــاص لقضــاء إجازته مع 
زوجتــه وأحفــاده، أتذكــر كالمــه حيــن قــال إنــه تقاعــد مــن 
عمله وهو في ســن ٥٥ وكان يملك مصنعًا صغيرًا في بلده، 
فبادرت بالسؤال: أال تظن أن عمرك صغير لتتقاعد؟ أجابني 
بــال تــردد بأنه اتخذ قــراره لكي ينعم بما عمله طوال ســنين 
عملــه، فلــم يبــق من العمــر الكثيــر، مؤكدا أنه عمل لســنوات 
طويلــة وســاعات طويلــة كل يــوم وقــرر أن يبيــع مصنعــه 

ويتفرغ لحياته التي لم يعشها بعد.
الخالصــة... أصبحــت مــن أكبــر المتعصبيــن أو المتشــددين 
لفكــرة التقاعــد المبكــر، فإيجابياتــه أكثر بكثير من ســلبياته 
والــكل يجــب أن يعلــم أن لــكل قــرار فــي الحيــاة إيجابيــات 
وســلبيات، مــع تمنياتــي للمتقاعديــن بحيــاة ملؤهــا الصحة 

والسعادة وطول العمر.
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عباس ناصر
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يقبــع الطفــل ســلطان حاليــا ضمــن مجموعــة مــن األطفال في مستشــفى 
الســلمانية إثــر إصابتهــم بأمــراض كلى تتــراوح خطورتها بشــكل متباين، 
يطلــب  اتصــال  خلفيــة  علــى  وعائلتــه  المريــض  الطفــل  بزيــارة  وقمــت 
المســاعدة في نشــر حالة الطفل إعالميا، ولمست رعاية واهتماما بالطفل 
المريــض مــن قبــل المستشــفى إال أن حالتــه الصحيــة المتدهــورة تحتاج 
إلــى تدخــل جراحــي وزراعــة كلى له حيث ال حل آخــر خصوصا مع ما تم 
ذكــره فــي التقاريــر الطبيــة التي حثت علــى إيجاد متبــرع، فالطفل عانى 
منــذ الــوالدة مــن تســريب بروتيني حاد في إحــدى الكليتين، مــا أدى إلى 
اســتئصالها، فيمــا اآلن تعانــي الكلــى األخــرى من تراجع حاد فــي كفاءتها 

حيث تعمل بنسبة تقل عن ٢٠ بالمئة.
األهل بدورهم يعيشــون حالة من الترقب ولســان حالهم يقول ما الحل؟! 
وســط مخــاوف من التبرع إثر إصابــة األم بحالة من الصرع واألب العائل 
الوحيــد ألبنائــه الســتة ووالــداه طاعنــان بالعمــر، وال ألومــه فــي مخاوفــه 
فقــرار كذلــك يحتــاج إلــى تأهيــل واســتعداد نفســي كبيــر، ورغــم تأكيــد 
عــدد مــن األطبــاء لــي أن المتبــرع ســيخوض الكثير مــن التحاليــل للتأكد 
من ســالمته وســالمة الطفل المتبرع له وأن عملية التبرع ال مخاوف بها 
ويســتطيع اإلنســان بعدهــا أن يــزاول حياتــه بأريحيــة تامــة، إال أن نقص 
الوعــي والتثقيــف الصحــي والــذي يقــع جــزء كبير منــه على عاتــق وزارة 

الصحة يحول دون الحصول على متبرع حقيقي!
ومضــة: بالمملكــة العربية الســعودية تجربة تشــهد نجاحــا حقيقيا، حيث 
يتــم التبــرع بأعضــاء المتوفــى دماغيــا وإنقــاذ حــاالت كثيرة، مــن أهمهم 
األطفال، وكنا في البحرين قد خضنا تجربة مشابهة إال أنها لم تستمر وال 
أعلم األسباب، إال أنني أتقدم بالشكر لعدد من األطباء الذين أعطوني من 
وقتهــم لإلجابــة على عدد من التســاؤالت وتفســير التقريــر الطبي للطفل 
المريض وعلى رأسهم كل من جراح الكلى الدكتور محمد حسن الدرازي، 
الدكتور الجراح حمدي الشناوي، االستشاري حمد الحلو، االستشاري عامر 
الــدرازي، وأخيــرا الدكتور محمد عايد، والشــكر الجزيل لكل من الدكتورة 

دينا صنقور وفاطمة شبيب اللتين تتابعان حاالت أطفال الكلى.

هل من متبرع؟!

سمر األبيوكي

التقاعد... وما أدراك

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
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التطور واالبتكار سمة النظام العالمي الجديد القائم على مبدأ المعرفة والعلم 
والمتابعة. لم تعد الطرق التقليدية مجدية في كل األحوال ولم تعد القواعد 
ثابتــة. لكــن التطور بشــتى أنواعه لــه مميزاته وعيوبه، ويحــدث في الرياضة 
مــا يحــدث للهاتــف الذكــي الذي يســتخدمه كل واحــد فينيا بطريقــة مختلفة 

عن اآلخر!
قد يشعر بعضنا بفارق كبير بين الهواتف الذكية وقد يراها آخرون متشابهة، 
وقــد يذهــب الشــغوفون بالمســتقبل إلــى أبعــد مــن ذلــك بانتظارهــم النســخة 

المرتقبة من “اآلب ديت” أو “التحديث”!
ومــن الطبيعــي أال يــروق التغييــر لمــن ال يعــرف مميــزات “التحديــث”، ربمــا 
يصبــح الجهــاز بطيًئــا وربمــا يكــون غبيــا فــي بعض األحيــان، وهــذا األمر في 
واقع الحال يحتاج إلى تريث وعدم إطالق أحكام متســرعة. ربما التغييرات 
الحاصلة على الجهاز تحتاج إلى وقت لتظهر مالمحها. ربما تحتاج إلى حس 

مالحظة. باختصار علينا أن نرى الجزء الممتلئ من الكأس!
االســتعجال ال يجــب أن يكــون نمطــا في إطــالق األحكام علــى أي “آب ديت” 
جديــد مــن دون أن نعــي دواعيــه وأســبابه ونتائجه من قبل الجهــة المصنعة، 
فهــي تفكــر فــي التطويــر وليس التراجــع. ال يمكن أن نفكــر بعقلية قديمة في 
زمــن التطــور والتحديــث واالبتكار. نحتاج إلى أفــكار غير مألوفة واألهم من 

ذلك أن تكون ضمن إستراتيجية واضحة ومنطقية.
بهــذه الطريقــة فقط، ســنفهم ما يحــدث في الرياضة.. ثمــة تحديث جديد له 
ســلبياته وإيجابياتــه. نحتــاج إلى وقــت لنرى النتائج المفرحــة، وكل ما علينا 

هو أن ننظر إلى المستقبل بتفاؤل، وصبر!

“اآلب ديت” 
الرياضي يحتاج 

إلى وقت!
أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

اســتقبل وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة 
لشــركة  اإلقليمــي  المديــر  المؤيــد  أيمــن 
كوكاكــوال محمــد عقيــل وذلــك فــي إطــار 
أجــل  مــن  الجهــود؛  وتوحيــد  التعــاون 
دعــم مبادرة ممثــل جاللة الملــك لألعمال 
الخيرية وشــؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة والرامية إلنشــاء 

100 ملعب في الفرجان.
شــؤون  وزيــر  أكــد  اللقــاء،  بدايــة  وفــي 
التكامــل  أهميــة  والرياضــة  الشــباب 
الشــباب  شــؤون  وزارة  بيــن  والتعــاون 
البحريــن؛  كوكاكــوال  وشــركة  والرياضــة 
بالحركــة  االرتقــاء  تحقيــق  أجــل  مــن 
الشــبابية والرياضية في المملكة وتطوير 
منظومتهــا بصــورة مســتمرة؛ األمــر الــذي 
ســيعود بالشــكل اإليجابــي علــى القطــاع 
فــي  حقــق  والــذي  والرياضــي،  الشــبابي 
اإلنجــازات  مــن  العديــد  الماضيــة  الفتــرة 

المثالية. 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وبيــن 
تســعى وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة 
للتعــاون مــع القطــاع الخــاص فــي ســبيل 
إنجاح مبادرة ســمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة والرامية إلى إنشاء 100 ملعب 
فــي الفرجــان؛ باعتبارهــا مــن المبــادرات 
الرائدة التي ستســهم في تطوير الرياضة 

شــركة  حــرص  علــى  مثنيــا  البحرينيــة، 
كوكاكوال البحرين لالطالع على المشروع 
الرائد وســعيها لتكون جــزءا من منظومة 

النجاح لهذه المبادرة المتميزة. 
ومن جانبه، أشــاد المدير اإلقليمي لشركة 
كوكاكــوال محمد عقيل بالمبادرات الرائدة 
التــي يقدمهــا ممثل جاللــة الملك لألعمال 
الخيرية وشــؤون الشباب رئيس المجلس 

األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة والرامية لالرتقاء 
بالقطــاع الشــبابي والرياضي، مشــيرا إلى 
ملعــب   100 بإنشــاء  ســموه  مبــادرة  أن 
فــي الفرجــان ســتكون لهــا آثــار واضحــة 
علــى تحقيــق الرقــي للرياضــة البحرينيــة 
فــي  ودورهــا  الفرجــان  مالعــب  وإحيــاء 

احتضان الشباب وتوجيه الطاقات.

  المؤيد يستقبل المدير اإلقليمي لشركة كوكاكوال

ــان ــرج ــف ال ــي  فـ ــب  ــع ــل م  100 ــادرة  ــ ــب ــ م ــم  ــ دع ــث  ــح ب

المؤيد يستقبل المدير اإلقليمي لـ “كوكاكوال” 14

رفعت اللجان العاملة ضمن اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم تحت 21 عاما لمنتخبات الكرة الطائرة للشباب في نسختها الــ 20 التي ستحتضنها 
مملكة البحرين من 18 لغاية 27 يوليو الجاري، من وتيرة عملها الستيفاء جميع المتطلبات قبل بدء المواجهات بشكل رسمي، إذ عقدت اجتماعات 
عــدة وبشــكل يومــي؛ مــن أجــل االطــالع علــى ما تم إنجازه مــن تكليفات تنظيمية تســبق انطالقــة الحدث العالمــي، حتى أصبح مقر اتحــاد اللعبة 
بمدينة عيســى الرياضية كخلية نحل؛ من أجل التســابق على تشــريف البحرين خير تشــريف وتســجيل استضافة استثنائية بعد أن حصل االتحاد 

البحريني للكرة الطائرة على تقدير امتياز أثناء استضافته بطولة العالم للناشئين تحت 19 التي أقيمت بمملكتنا الغالية العام 2017.

وشــهد اليومان الماضيان التطبيق العملي 
التــي قدمهــا  والنظــري لورشــة اإلحصــاء 
المــدرب الوطنــي محمــد ســلمان ألعضــاء 
لجنــة اإلحصــاء بمســاعدة رئيــس الفريــق 
المدرب الوطني إبراهيم علي سلمان، إلى 

جانــب شــرح آليــة العمــل في كلتــا صالتي 
البطولــة، صالــة اتحاد الطائرة واتحاد كرة 

الطاولة.
رئيــس  قــال  لجنتــه  تحضيراتــه  وعــن 
اللجنــة  إن  الســيد  علــي  اإلحصــاء  لجنــة 
ستســتخدم برنامج “داتا فولي بروجكت” 
المواجهــات  إحصــاءات  إجــراء  خــالل 
بنــاء علــى خطــاب االتحــاد الدولــي للعبة، 
موضحــا أن االتحــاد الدولي أشــعر اللجنة 
المنظمة باســتخدام البرنامج قبل أســبوع 
مــن انطــالق البطولــة، وعليــه تــم تكثيــف 
ورش العمــل الخاصة بالبرنامج والتطبيق 

العملي للوصول لمرحلة اإلتقان.
وأشــار الســيد إلى أن اللجنة استعانت في 
محمــد  الوطنــي  المــدرب  بخدمــات  ذلــك 
الكافيــة  الخبــرة  يمتلــك  الــذي  ســلمان، 
أن  مبينــا  البرنامــج،  بهــذا  التــام  واإللمــام 
فريــق عمــل اللجنــة هــم مــن الذيــن كانــوا 
التــي  اآلســيوية  البطولــة  فريــق  ضمــن 
أقيمــت العــام الماضي، إلى جانــب إضافة 
يتــرأس  إذ  الجــدد،  األعضــاء  مــن  عــدد 
فريــق العمل المدرب إبراهيم علي ســلمان 
8 أشــخاص مــن الذكــور و7 مــن  بجانــب 
علــى  التدريبــات  أن  موضحــا  اإلنــاث، 

البرنامج الجديد انطلقت منذ 3 أيام وهي 
مكثفــة وتصــل ألكثــر مــن 3 ســاعات فــي 

اليوم الواحد.
وتابع علي السيد بأن لجنة اإلحصاء دائما 
مــا تشــكل إحدى ركائز النجــاح التنظيمي، 
وهــذا مــا يتطلــع إليــه أعضــاء اللجنــة، إذ 
البحريــن  اســم  أعينهــم  نصــب  وضعــوا 
التنظيميــة،  األهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن 
مضيفــا أن أهــم ما يميز لجنة اإلحصاء أن 
أعضاءها من السواعد الوطنية التي تهتم 
ألخــرى،  بطولــة  مــن  الخبــرات  باكتســاب 
الــذي  بالــدور  الوقــت  نفــس  فــي  مشــيدًا 
قــام بــه كل مــن المدربيــن محمــد ســلمان 
وإبراهيم علي ســلمان إلعداد فريق العمل 
وإطالعهم على جميع المعلومات الخاصة 
بالبرنامج الجديد الذي سيســتخدم خالل 
عمليــة تحليــل مواجهات البطولة، مشــيرًا 
إلــى أن رئيس فريــق عمل اإلحصاء ممثال 
عــن االتحــاد الدولــي للعبــة هــو اإليرانــي 

مرتضى قمبر. 

طائرة األحمر تستأنف 
التدريبات

اســتأنف منتخبنــا يــوم أمــس تدريباتــه بعــد 
يــوم واحــد من الراحــة يوم الجمعــة الماضي 
إذ احتضنــت صالــة االتحــاد بالرفــاع الحصة 

التدريبيــة مســاء أمــس، والتــي ركــزت علــى 
الشــق الهجومــي وتأميــن االســتقبال بقيــادة 
المــدرب الوطنــي يوســف خليفــة وبحضــور 
جميــع الالعبيــن الذيــن التحقــوا بمقــر ســكن 
الحصــة  اتســمت  إذ  المشــاركة،  الوفــود 

التدريبية بالجدية والحماس.

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

لجنة اإلحصاء ركيزة أساس للنجاح التنظيمي

علي السيد البوسترات التحفيزية

تلقــى الحكــم الدولــي ســامي ســويد تكليفــا رســميا مــن االتحاد اآلســيوي للكــرة الطائرة للمشــاركة فــي إدارة نهائيات كأس آســيا 
للشباب تحت 23 عاما والتي ستقام بميانمار في الفترة من 3 لغاية 11 أغسطس المقبل.

وأضــاف ســويد لـــ “البالد ســبورت” بأنه 
تســلم التكليــف اآلســيوي رســميا، كمــا 
أنــه سيشــارك فــي إدارة نهائيــات كأس 
التــي  عامــا   21 تحــت  للشــباب  العالــم 
 18 مــن  البحريــن  مملكــة  ســتحتضنها 
لغايــة 27 يوليــو الجــاري بمعيــة زميلــه 

الحكم الدولي علي عبدالحميد.
مــن  قليلــة  أيــام  “بعــد  ســويد  وتابــع 
مشاركتي في بطولة العالم سأغادر إلى 
ميانمار للمشــاركة في كأس آسيا تحت 
23 عامــا، وأتمنــى أن أكــون عند حســن 
ظــن االتحاديــن الدولي واآلســيوي في 
الطائــرة  الكــرة  لتشــريف  البطولتيــن 
والتحكيــم  عــام  بشــكل  البحرينيــة 
عــن  بشــكل خــاص”، معربــا  البحرينــي 
البحرينــي  لالتحــاد  وتقديــره  شــكره 

ولجنــة الحكام علــى ما يقدمونه له من 
دعم ومساندة.

سيشــارك  الوطنــي  منتخبنــا  أن  يذكــر 
فــي كأس آســيا تحــت 23 بعدما تصدر 
تصفيــات مجموعــة غــرب آســيا التــي 
بــكل  ليتأهــل  البحريــن  اســتضافتها 
جــدارة إلــى جانــب الســعودية وقطــر، 
 )c( فيمــا وقــع منتخبنــا فــي المجموعة
التــي تضــم كال مــن تايبيــه وباكســتان 
وقطــر، فيمــا تضــم المجموعــة )B( كال 
مــن الســعودية وكازاخســتان واليابــان 
كال   )D( المجموعــة  وتضــم  وفيتنــام، 
مــن الصيــن ونيوزلنــدا وتايلنــد والهند، 
كال   )A( المجموعــة  تضــم  وأخيــرا 
وأســتراليا  وأســتراليا،  ميانمــار  مــن 

سامي سويدوسيريالنكا.

المونديالية مشاركته  انتهاء  بعد  ميانمار  إلى  سيغادر 
سويد يدير كأس آسيا تحت 23

ظفر فريق البرتغال بكأس دورة أبوقوة الشاطئية األولى بعد 
أن تمكن من الفوز على فريق األرجنتين بنتيجة 7 مقابل 4 في 
مبارة جماهيرية كبيرة شــهدت حضور العبي منتخبنا الوطني 

لكرة الشواطئ وعدد من الشخصيات الرياضية. 

وبــدأت المبــاراة فــي شــوطها األول بحــذر مــن جانــب الفريقيــن 
لينتهــي الشــوط بتعــادل ســلبي. وفــي الشــوط الثاني بــدأ الفريق 
األرجنتينــي المبــادرة، مــن أجل التقدم في المبــاراة وهذا ما ظفر 
بــه بهــدف جميــل من الالعب علــي حميد، ليعلن عــن أول أهداف 
المبــاراة، إال أن الفريــق البرتغالــي عــاد للمبــاراة بعدهــا بدقيقتيــن 
بتقــدم  الثانــي  الشــوط  لينتهــي  متتالييــن؛  هدفيــن  بتســجيله 

البرتغال.
وفــي الشــوط الثالــث فــرض الفريــق البرتغالــي ســيطرته الكاملة 
علــى مجريــات المبــاراة بتســجيله 5 أهــداف وتلقــي 3، لتنتهــي 
المباراة بفوز الفريق البرتغالي متوجا نفســه بطال لشــاطئية مركز 

شباب أبوقوة.
وعلــى هامش المبــاراة النهائية أقام العبــو منتخبنا الوطني لكرة 
القدم الشــاطئية مباراة اســتعراضية أمتعوا بها الجمهور الحاضر 

بمشاهدة اللقطات الفنية.

نجوم المنتخب أثناء حضورهم اليوم الختامي

من التكريم

ــا الـــوطـــنـــي ــنـ ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ ــي مـ ــ ــبـ ــ ــور العـ ــ ــض ــ ــح ــ ب
البرتغال بطال لدورة أبوقوة الشاطئية األولى
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بطولة الوطن 
الرابعة

تأهــل فريــق النائب بو عنــق للدور 
أهــداف   5 بعــد أن خطــف  الثانــي 
مــن فريق مركز شــباب عــراد، فيما 
تمكــن نيوســات مــن التأهــل أيضــا 
الزجاجــة  عنــق  مــن  والخــروج 
بهــدف نظيــف أحــرزه علــى فريــق 
مركــز شــباب البحيــر، وذلــك ضمن 
منافسات الجولة الثالثة واألخيرة 
مــن مباريــات الــدور األول لبطولــة 
الوطــن الرابعــة التــي أقيمــت على 
مســاء  ســماهيج  نــادي  مالعــب 
الجمعة الماضي الموافق 12 يوليو 

.2019

اللجنة اإلعالمية

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أكدت عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني أللعاب القوى، رقية الغســرة عن اعتزازها الكبير بترؤس لجنة المرأة باالتحاد تنفيذا 
لقرار مجلس اإلدارة األخير بعدما ترأســت لجنة الموهوبين ســنوات طويلة، مؤكدا ســعيها الحثيث لتفعيل دور اللجنة في الفترة 

المقبلة بما يتواكب مع أهداف وتطلعات مجلس إدارة االتحاد برئاسة محمد عبداللطيف بن جالل.

المــرأة  لجنــة  أهميــة  الغســرة  وأكــدت 
ودورهــا فــي االهتمــام بالكــوادر النســائية 
من العبات وإداريات وحكمات ومدربات، 
ووضــع الخطــط والبرامــج الكفيلــة بصقل 

وتطوير المرأة على مستوى أم األلعاب.
القــوى  ألعــاب  تاريــخ  “يزخــر  وأضافــت 
بالعديد من النماذج النســائية البارزة على 
مختلف المســتويات، وللمــرأة حضور بارز 
وقــوي فــي اللعبــة، ونفخــر بــأن الميداليــة 
الذهبية الوحيدة تحققت على يد العداءة 

روث جيبيت في أولمبياد ريو 2016 ومن 
قبلهــا فــازت مريم جمــال ببرونزية ســباق 
1500 متــر بأولمبيــاد لنــدن 2012، والتــي 
تحولــت فيمــا بعد إلــى الذهبية، كما فازت 
ايونيس كيروا بفضية الماراثون بأولمبياد 
ريو 2016، وســبق أن فازت روث جيبيت 
بسباق 3 آالف متر موانع بالدوري الماسي 
فــي 2017، كمــا فازت ســلوى عيد بذهبية 
فــي  الماســي  بالــدوري  متــر   400 ســباق 
األخــرى  اإلنجــازات  مــن  والعديــد   2018

إقليميا وقاريا وعالميا...”.
كمــا أوضحت بأن االتحاد يحتضن العديد 
واإلداريــات  والحكمــات  المدربــات  مــن 
اللواتــي يعملــن بــكل كفاءة واقتــدار جنبا 
عصــب  ليشــكلن  الرجــل  مــع  جنــب  إلــى 
أساســي داخــل االتحاد من خــالل دورهن 
االهتمــام  هــذا  أن  إلــى  مشــيرة  الفعــال، 
فــي  للمــرأة  الدعــم  مــن  المزيــد  ســيتبعه 
الفتــرة المقبلة عبــر اللجنــة؛ لتعزيز دورها 
فــي رياضة ألعاب القــوى فنيا وإداريا عبر 

سلسلة من األنشطة والبرامج التي سيتم 
اإلعــالن عنهــا بعد تشــكيل اللجنــة، معربة 
لمجلــس  وتقديرهــا  شــكرها  جزيــل  عــن 

إدارة االتحاد على نيل تلك الثقة.

الغســرة تشــيد بالحضور البارز للكوادر النســائية في رياضة ألعاب القوى
تفعيل لجنة المرأة لمواكبة تطلعات مجلس اإلدارة

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى:

 رقية الغسرة

سبورتحسن علي

لجان بطولة 
العالم للكرة 
الطائرة ترفع 
وتيرة عملها



أقامــت اللجنــة البحرينيــة للحمام الزاجــل والحوام الســباق الثالث للحمام 
الحــوام علــى كأس ســمو الشــيخ حمــد بــن ناصــر نجــل ممثــل جاللــة الملك 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على مدى 3 أيام متواصلة.

كأس  على  الثالث  السباق  ويأتي 
ــاصــر آل  ســمــو الــشــيــخ حــمــد بـــن ن
ــم ســبــاقــات  ــوسـ خــلــيــفــة ضـــمـــن مـ
الحمام الحوام الذي يقام في فصل 
الصيف، إذ يعد المالك فائزا كل ما 
الــمــشــارك فيه خالل  كــان الــحــمــام 

السباق تحلق لساعات أطول. 
وشــهــد ســبــاق ســمــو الــشــيــخ حمد 
10 مالك  فــوز  آل خليفة  ناصر  بن 
جدد وسط منافسة قوية من قبل 
مشاركة  بعد  الحوام  الحمام  مالك 
فاقت  السباق  هذا  شهدها  واسعة 

عدد المشاركين في أول سباقين. 
وتمكن المالك إبراهيم خميس من 
سمو  وكــأس  األول  بالمركز  الــفــوز 
خليفة  آل  نــاصــر  بــن  حمد  الشيخ 
بمجموع ساعات تحليق وصل إلى 
ــام  األي مــدى  على  ســاعــة   119.53
المالك  حــل  فيما  للسباق،  الثالثة 
ــمــركــز الــثــانــي  ســفــيــان جـــاد فـــي ال
 117.29 تحليق  ساعات  بمجموع 
ساعة، بينما جاء في المركز الثالث 

بمجموع  وقــــار  جـــــوردي  ــك  ــمــال ال
ساعات تحليق وصل إلى 112.49 

ساعة.
ــي الــمــركــز الـــرابـــع حــل الــمــالــك  وفـ
)110.17 ساعة(،  محسن محاسنة 
الــمــالــك كــريــم بــلــوش خامسا  ثــم 
سعيد  ــهـــدي  مـ ــة(،  ــاعــ ســ  97.19(
خميس  ســاعــة(،   94.34( ســادســا 
القالف سابعا )86.49 ساعة(، أحمد 
)82.9 ساعة(، يوسف  ثامنا  جميل 

ســـاعـــة(،   82.7( تــاســعــا  ــادة  ــســ ــ ال
 80.56( بــلــوش  خــلــيــفــة  ــرا  ــيـ وأخـ

ساعة(.
يذكر أن موسم الحمام 

العام  لهذا  الحوام 
ــامــــة  ــد إقــ ــهـ ــشـ يـ
ســــبــــاقــــات   5
مضى  مختلفة 
3 وبــقــي  مــنــهــا 

سباقان.

10 فائزين في كأس حمد بن ناصر للحمام الحوام

توج رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيسى بن علي آل خليفة فريق 
“إم ال اس” العقاريــة بطــاًل لــدوري “بي اس اكشــن” لجماهير الســلة، الــذي أقيمت على 
كأس ســموه، وفريــق نــادي الفتــاة الكويتــي بطــاًل لمنافســات بطولــة 3x3 لكرة الســلة، 
ضمــن منافســات وفعاليــات دوري “بــي اس اكشــن” لجماهير الســلة علــى صالة االتحاد 

البحريني لكرة السلة.

اللقب  تحقيق  من  اس”  ال  “ام  فريق  وتمكن 
بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق كازا 
درامــاتــيــكــي  لــقــاء  فــي   94-87 بنتيجة  ســـوق 
ومثير انقلبت فيه الموازين بعد أن نجح “ام ال 
الفترة  إلى فوز في  اس” من تحويل خسارته 
20 نقطة، ولكن  الرابعة، إذ كان متأخرا بفارق 
محمد  جــاســم  والمتألقين  عـــادل  عمر  الــشــاب 
النحلة وحسن جابر كانت لهم كلمة أخرى في 

المباراة.
علي  نادر  الالعب  المباراة  نقاط  أعلى  وسجل 
)27 نقطة( وعمر عادل )24 نقطة( وعلي جابر 
)23 نقطة(، وأدار اللقاء طاقم تحكيمي مكون 
مــن الــدولــي عـــادل غــلــوم وهــانــي شمس وبــدر 

نبيل.

جابر أفضل العب

استحق نجم فريق “إم ال اس العقارية” حسن 
جــابــر جــائــزة الــالعــب الــدولــي الــســابــق يوسف 
عبدالعزيز ألفضل العب في البطولة بعد دوره 
بطولة  قــدم  إذ  فــي فريقه،  وتــأثــيــره  الــواضــح 
بأدوار مخفية  متميزة هجوميا ودفاعيا وقام 
ساهمت في تحقيق فريقه للقب دوري بي اس 

اكشن لجماهير السلة.

نادر هداف الدوري والثالثيات

جائزة  علي  نــادر  المتألق  الشاب  النجم  حقق 
لهداف  الخاجة  علي  السابق  الــدولــي  الــالعــب 

الدوري برصيد 169 نقطة في 6 مباريات.
ياسر  السابق  الدولي  الالعب  جائزة  حقق  كما 

 31 برصيد  الثالثية  الرميات  لــهــداف  بونفور 
كبير  معدل  في  مباريات   6 في  ناجحة  رمية 
النهائية  لــلــمــبــاراة  فــريــقــه  إيــصــال  ســاهــم فــي 

لدوري بي اس اكشن.

النحلة “المثالي”

العقارية”  اس  ال  “ام  فريق  العــب  واستحق 
الدولي  الالعب  جائزة  “النحلة”  محمد  جاسم 
دوره  بعد  المثالي  لالعب  غلوم  أحمد  السابق 
اس”  ال  “ام  مباريات  فــي  والحاسم  القيادي 
تأثيره على عناصر فريقه خارج  وبدا واضحا 
بـــأدوار أخــرى  الملعب وداخــلــه، إذ كــان يــقــوم 

ويسد النقص في فريقه.

جهرمي أفضل مدرب

استحق مدرب فريق كازا سوق جائزة المرحوم 
بعد  البطولة  فــي  مــدرب  ألفضل  صــادق  عزيز 
قيادته لفريقه إلى نهائي دوري “بي اس اكشن” 
لجماهير السلة، وكان قاب قوسين أو أدنى من 
تحقيق لقب الدوري لوال الظروف التي مر بها 
بهبوط غير  مــرورا  بــدًءا من اإلصابات  الفريق 

مبرر لمستوى الالعبين في المباراة الختامية.

الفتاة الكويتي بطال لـ “٣ أون ٣” للسيدات 

بــطــال لمنافسات  الــكــويــتــي  الــفــتــاة  ــادي  نـ تـــوج 
هامش  على  أقيمت  التي  للسيدات   ٣ أون   ٣
كأس  على  للجماهير  أكــشــن”  إس  “بــي  دوري 
بعد  خليفة،  آل  علي  بــن  عيسى  الشيخ  سمو 
األخيرة  الثواني  في   MLS فريق  على  الفوز 

لبابكو  في بطولة شاركت فيها فرق عدة كان 
كما توجت العب  فرق  بـ٥  منها  األســد  نصيب 
أفضل  بجائزة  الرشيدي  مستورة  الفتاة  نــادي 
العبة في البطولة وسط حضور جماهير عائلي 

جيد العدد وقتها.

”ps4“ مهند عبداهلل يفوز بمنافسة الـ

حقق الالعب مهند عبدهللا بطولة الـ ps4 للعبة 
NBA 2k 19 التي أقيمت ضمن فعاليات دوري 
سمو  كـــأس  عــلــى  للجماهير  أكــشــن”  إس  “بـــي 
فــوزه  بعد  خليفة  آل  علي  بــن  عيسى  الشيخ 
على منافسه علي الدرازي في المباراة النهائية 

بــأم الحصم في  الــتــي أقيمت فــي صــالــة زيــن 
منتصف الملعب أمام الجمهور. البطولة أقيمت 
وبرعاية  العبا   ٣٢ بمشاركة  يومين  مدار  على 

من محالت ريسباون اإللكترونية وشركة تام.

أجواء صاخبة على دقات بحرين درامز

الصخب  مــن  نــوع  إلضــفــاء  نوعية  نقلة  وفــي 
لدوري  المنظمة  اللجنة  استعانت  الجماهيري 
 Bahrain( بي إس أكشن” بفرقة بحرين درامز“
Talking Drums( اإليقاعية قبل بداية المباراة 
النهائية؛ لتعيش الصالة أجواء موسيقية رائعة 
ألحان  قرعت  التي  التانغو  طبول  دقــات  على 

حماسية وسط تفاعل الجميع.

كازا يقدم جوائز قيمة 
ــز قيمة  ــوائـ ــوق جـ ــازا ســ ــ وقـــدمـــت مـــحـــالت كـ
للجماهير الحاضرة في المباراة النهائية، إذ تم 

اختيار الفائزين عن طريق كاميرات النقل.
وكانت الجوائز عبارة عن باليستيشن 4 وبعض 
إكسسوارات األلعاب اإللكترونية القيمة قدمت 
ونهاية  الشوطين  بين  استراحة  في  للحضور 

المباراة.

حضور جماهيري فاق التوقعات

امتألت غالبية مدرجات صالة زين بأم الحصم 

بالجماهير التي حضرت لمشاهدة نهائي دوري 
“بي إس أكشن” على كأس سمو الشيخ عيسى 
بن علي آل خليفة وبعدد فاق التوقعات ال يقل 
أبدا عن ما نراه بالعادة في نهائيات دوري زين 

السالوي.
وشهد النهائي حضورا غفيرا من الجنسين، إذ 
امتأل مدرج العوائل على آخره بحضور نسائي 
النهائية بطولة  المباراة  أنه سبق  الفت السيما 
٣ أون ٣ للسيدات. وامتنانا لدور الجماهير في 
إنجاح أي حدث رياضي قامت اللجنة المنظمة 
بتخصيص  ســوق  كـــازا  مــع  بالتعاون  للبطولة 
جوائز للجماهير أبرزها PS4 تم توزيعها خالل 

شوطي النهائي وبعد التتويج.

اللجنة اإلعالمية

الـــســـلـــة ــر  ــيـ ــاهـ ــمـ ــجـ لـ أكـــــشـــــن”  إس  “بـــــــي  دوري  ــات  ــ ــس ــ ــاف ــ ــن ــ م فـــــي 

سمو الشيخ عيسى بن علي يتوج فريق “MLS” بطال للنسخة األولى

تكريم الالعب جاسم محمد سمو الشيخ عيسى بن علي يتوسط اللجنة المنظمة من التتويج

األحد 14 يوليو 2019 
11 ذو القعدة 1440

سمو الشيخ عيسى بن علي يتابع النهائي

سمو الشيخ عيسى بن علي يتوج األبطال تكريم الفنان جمعان الرويعي
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لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

بوراشد مدربا للمالكية وأمين مساعدا
االعـــــــــتـــــــــمـــــــــاد عـــــــلـــــــى أبــــــــــنــــــــــاء الــــــقــــــريــــــة

عيــن نــادي المالكيــة رســميا المــدرب الوطني أحمد بوراشــد مدربــا للفريــق األول لكرة 
القدم خلفا للمدرب السابق أحمد صالح الدخيل.

الرسمي  المالكية عبر حسابه  نادي  وأعلن 
عن اتفاق اإلدارة برئاسة جاسم عبدالعال 
الفريق  لقيادة  بوراشد  أحمد  المدرب  مع 
الثانية  الدرجة  بــدوري  يلعب  الــذي  األول 
 -  2019 مــوســم  نــهــايــة  حــتــى  يمتد  بعقد 
مع  التعاقد  عــن  الــنــادي  أعلن  كما   .2020 
مساعدا  ليكون  أمين  شبر  السيد  المدرب 

لمدرب الفريق األول بالموسم المقبل.
ــد وأمـــيـــن من  ــوراشـ ويــعــتــبــر الـــمـــدربـــان بـ
اإلدارة  وضعت  وقــد  المالكية  نــادي  أبناء 
الــفــريــق األول  لــقــيــادة  االثــنــيــن  ثقتها فــي 
المنافسة على  بهدف  القادم؛  الموسم  في 
ــــدوري نــاصــر بــن حمد  الــلــقــب والــصــعــود ل
أقل  على  الثاني  بالمركز  الظفر  أو  الممتاز 

تــقــديــر وخــطــف بــطــاقــة الــصــعــود لـــدوري 
انتهاء  أعلن عن  المالكية  وكان  األضــواء. 
صالح  أحمد  الــمــدرب  وبين  بينه  العالقة 
أياما  النادي  خاللها  عاش  والتي  الدخيل، 

الفريق  جميلة بعد فوز 
بـــلـــقـــب الـــــــــدوري 

في  ــرة  مـ ألول 
تـــــــاريـــــــخـــــــه 
بــــــمــــــوســــــم 
 -  2016
 ،2 0 1 7  
عـــلـــمـــا بـــأن 

الــدخــيــل لم 
ــن يــرغــب  ــكـ يـ

في قيادة فارس الغربية الموسم الماضي، 
ولكن تمسك إدارة النادي بخدماته دفعته 
لــلــبــقــاء قــبــل أن يــعــلــن رحــيــلــه قــبــل أيـــام 

لتنتهي العالقة بين الطرفين.
في  الموسم  هــذا  األندية  أغلب  واتجهت 
الرياضية  ــعــاب  األل ومختلف  الــقــدم  كــرة 
للتعاقد مع المدربين الوطنيين بما يتوافق 
الــمــحــدودة،  الــمــاديــة  إمكاناتها  مــع 
ومــــــع ذلــــــــك، فــــــإن الــــمــــدرب 
في  جــدارتــه  أثبت  الوطني 
وتفوق  مناسبة  مــن  أكــثــر 
عــلــى الـــمـــدرب األجــنــبــي، 
حـــيـــث نـــجـــح الــــمــــدرب 
ــنـــي عـــلـــي عـــاشـــور  الـــوطـ
الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــي فــي 
الفوز ببطولتي كأس جاللة 

الملك والدوري.
المدرب أحمد بوراشد

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

السلة،  لكرة  البحريني  االتحاد  عين 
ــوطــنــي حــســيــن قــاهــري  ــدرب ال ــمـ الـ
مساعدا لمدرب المنتخب األول بيب 
نظرا  الجنسية؛  اإلسباني  كــالروس 
للسيرة التي يمتلكها قاهري وخبرته 

في مجال تدريب كرة السلة.
ويأتي هذا التعيين بناًء على توصية 
لجنة المنتخبات في االتحاد وكذلك 
وبالتالي  نفسه،  ــالروس  كـ الــمــدرب 
تم التشاور في هذا األمر والتوصل 
التفاق نهائي مع قاهري ليتولى هذه 

المهمة.
السلة  لكرة  البحريني  االتحاد  وكان 
قد وقع الشهر الماضي مع اإلسباني 
كالروس لمهمة قيادة المنتخب الذي 
االستحقاقات  مــن  العديد  تنتظره 
الـــقـــادمـــة، بـــدايـــة مـــن بــطــولــة كــأس 
الخليج في أكتوبر وتصفيات كأس 
التي ستنطلق في شهر   2021 آسيا 

فبراير 2020.
وقـــــاهـــــري لـــيـــس بـــالـــجـــديـــد عــلــى 
الــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة، إذ ســبــق له 
في  المساعد  الــمــدرب  مهمة  أتــولــى 
العديد  قــاد  وكذلك  سابقة،  سنوات 
النادي  وآخرها  المحلية  األندية  من 
األهــــلــــي فــــي الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــي، 
ووجوده سيساعد المدرب كالروس 
ــل خــبــرتــه  كــثــيــرا خــصــوصــا فـــي ظـ
ــمــالعــب الــمــحــلــيــة ومــعــرفــتــه  فـــي ال

بالالعبين البحرينيين.

قاهري مساعًدا لمدرب منتخب السلة

حسين قاهري

حسن علي
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يتجــه اتحــاد كأس الخليــج العربــي لكــرة القــدم إلــى إجراء عدد مــن التعديالت علــى النظام األساســي لالتحاد. وخاطــب االتحاد 
الخليجــي لكــرة القــدم، االتحــادات األعضــاء المنضويــة تحت مظلته حــول تلك التعديــالت المقترحة على النظام األساســي؛ لبت 

الرأي فيها والمالحظات المختلفة من االتحادات األعضاء.

ومــن بيــن أبــرز التعديــات المقترحة، هو 
تعديــل نصــاب التصويــت فــي إيقــاف أو 
اســتبعاد أحــد األعضــاء وتعديــل النظــام 
األساســي؛ ليكــون بموافقــة 5 أعضاء بدال 
بــه  المعمــول  وهــو  األعضــاء،  ثلثــي  مــن 

حاليا.
لمــا  مخالفــا  المقتــرح  التعديــل  ويأتــي 
والدولــي،  اآلســيوي  االتحــادان  يعتمــده 
واللذان يقران بضرورة موافقة 75 % من 
األعضــاء فيمــا يتعلق بالتصويــت إليقاف 

أو استبعاد أي عضو.
إلــى ذلك، فإن اتحاد كأس الخليج العربي 
آخــر  تعديــل  إجــراء  اقتــرح  القــدم  لكــرة 
علــى النظام األساســي وتمحور حول نقل 
اختصــاص تعيين أو إقالة رؤســاء ونواب 
رؤســاء اللجــان القضائيــة والقانونيــة إلى 

اللجنة التنفيذية.
يســلب  أنــه  المقتــرح  مــن  والماحــظ 
استقالية اللجنتين القضائية والقانونية، 
بكامــل  تتمتعــان  أن  يجــب  والتــي 
ألي  تبعيــة  أو  تدخــل  دون  االســتقالية 
طــرف؛ كون صميم عملهــا يجب أن يكون 
مســتقا وغير محســوب لجهــة معينة بما 
القــرارات بحياديــة  يضمــن تقديــم كافــة 

تامة.
مــن جهــة أخرى، فإن اتحــاد كأس الخليج 
العربــي لكــرة القــدم اقتــرح بتغييــر مــدة 
الواليــة االنتخابية لرئيــس االتحاد ليكون 
4 ســنوات بــدال من المقر مســبقا والمحدد 

بسنتين اثنتين.

ويعتبــر المقترح مخالفا للنظام األساســي 
بشــكل كبيــر وواضــح، والــذي ينــص على 
أن يكــون رئيــس االتحــاد الخليجــي لكــرة 
القدم رئيســا التحاد كــرة القدم في باده، 
ومــع التغييــر المقترح برفع فترة الرئاســة 
إلى 4 ســنوات فإن اختــاال واضحا يطفو 
علــى الســطح باعتبــار أنــه ال توافــق زمنيا 
بيــن انتخابــات رئاســة االتحــاد الخليجــي 
لكرة القدم مع انتخابات كل اتحاد عضو.

االتحــاد  اقتــرح  متصــل،  صعيــد  علــى 
التنفيذيــة  اللجنــة  منــح  الخليجــي 
مســابقة  أي  تنظيــم  وســلطة  اختصــاص 
دعــوة  أو  المســابقات،  دمــج  أو  أخــرى 
األعضــاء  الــدول  خــارج  مــن  منتخبــات 
فــي  للمشــاركة  الخليجــي  باالتحــاد 

المسابقات التي ينظمها.
أصيــا  حقــا  المســابقات  تنظيــم  ويعتبــر 
للجمعية العمومية لاتحاد الخليجي لكرة 
القــدم بخــاف المقتــرح الــذي ينــص على 

نقــل االختصــاص إلــى اللجنــة التنفيذيــة، 
خاصة وأن الجمعية العمومية هي الطرف 
المعنــي فــي ذلــك، فــي حيــن أن مقتــرح 
االتحــادات  خــارج  مــن  منتخبــات  دعــوة 
االتحــاد  أهــداف  مــع  يتفــق  ال  األعضــاء 
الخليجــي الراميــة إلى إعطاء المســابقات 
الخليجيــة طابعهــا المميــز والخــاص الذي 
تتســم به ويعتبر هويــة لبلدانها فخرت به 

طوال السنوات الماضية.
وعــاوة علــى ذلــك، فــإن ظهور مثــل هذه 
االتحــاد  أنشــطة  توقــف  مــع  المقترحــات 
مســابقات  أي  وجــود  بعــدم  الخليجــي 

خــال  األنديــة  أو  للمنتخبــات  رســمية 
الفتــرة الحاليــة، يــورد العديد من األســئلة 
فــي الواجهة عن جدوى هــذه المقترحات 
باإلضافــة إلــى أهدافهــا، خاصــة وأنهــا ال 

تمــت بصلة للجوانب القانونيــة المتعارفة 
مــن جهــة، وفي جهة أخــرى تفتح المجال 
مســابقات  فــي  للدخــول  أخــرى  لــدول 
خصيصــا  المقامــة  الخليجــي  االتحــاد 

بينهــم  تجمــع  التــي  األعضــاء  للــدول 
المشــتركة  والقواســم  التواصــل  روابــط 
التــي تحمــل في طياتهــا األهــداف النبيلة 
اجتماعيــا ورياضيا، وهــو األمر الذي يعزز 
مــن توجهــات االتحــادات األعضــاء نحــو 
رفــض المقترحات باعتبارهــا غير مجدية 
وذات أهداف ال تتماشــى مع رؤى االتحاد 
الخليجي الرامية؛ لتعزيز الصف الخليجي 
في أجواء تنافســية رياضيــة واجتماعية 

مميزة دون أي توجهات أخرى.

من منافسات آخر نسخة لكأس الخليج العربي لكرة القدم

االتحاد الخليجي لكرة القدم ينوي إجراء تعديالت على النظام األساسي
أبرزهــا دعــوة منتخبــات مــن خــارج االتحــادات األعضــاء للمشــاركة فــي مســابقاته

نادي الرفاع الشرقي

يشــيد نــادي الرفاع الشــرقي الثقافي والرياضي بإنشــاء لجنة فــض المنازعات 
التــي شــكلت بقــرار مــن مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم للنظــر 
والفصل في المنازعات القائمة بين المدربين وشؤون الالعبين، إضافة لألندية 

الوطنية. 

ويســتنكر مجلــس إدارة نــادي الرفــاع 
المدربيــن  أحــد  بــه  قــام  مــا  الشــرقي 
الوطنييــن بالشــكوى ضــد النــادي لــدى 
المحاكــم العادية عبر أحــد المحاميين، 
معربًا عن اســتغرابه بعدم دراية موكله 
تعرضــه  قــد  قوانيــن  مــن  يصــدر  بمــا 
االتحــاد  قوانيــن  حســب  لعقوبــات 
حيــث  مــن  وتوابعــه  الفيفــا”  الدولــي 
االختصــاص، حيــث مــا قــام به يشــكل 
للوائــح االتحــاد  بذلــك خرقــا واضحــا 
البحرينــي لكرة القدم، والتي تتماشــى 
مــع توصيــات االتحــاد الدولــي”، وذلك 
طبقــًا لنــص المــادة ٧٤/٧٣/٧٢ للنظــام 
األساســي التحاد كرة القــدم البحريني 
الذي وضع نظاما للمنازعات التي تنشأ 
والكيانــات  والمدربيــن  الاعبيــن  بيــن 
الرياضيــة وكل مــا يخــص المنازعــات 
الرياضيــة، والتــي تنظــر أمــام االتحــاد 

البحريني لكرة القدم لاختصاص .
الشــرقي  الرفــاع  نــادي  يؤكــد  ختامــا 
بأنه ســيقوم بالدفاع عــن كافة حقوقه 
ذكــره،  تــم  مــا  بخصــوص  القانونيــة 
كمــا ينــوه مجلــس اإلدارة بأنــه يســعى 
جاهدهــا لتســويه كافــة المطالبات عبر 

القنوات القانونية السليمة.

“الشرقي” يشيد بقرار اتحاد الكرة

تعــادل منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القدم مع فريــق farense البرتغالي بهدف لكليهما في المبــاراة الودية التي جمعت 
الطرفيــن، الجمعــة 12 يوليــو الجــاري، ضمن إطار معســكر المنتخب الوطني المقام حاليا في البرتغال ويســتمر حتى 28 

الجاري.

فــي  الوطنــي  منتخبنــا  تأخــر  ورغــم 
النتيجــة بهدف جاء للفريــق البرتغالي 
عنــد الدقيقة )50( من زمن المباراة، إال 
أن األحمر عــادل النتيجة عند الدقيقة 
)66( عبر الاعب إسماعيل عبداللطيف 

ومن ركلة الجزاء أيضا.

لمنتخبنــا  البرتغالــي  المــدرب  وكان 
بتشــكيلة  المبــاراة  بــدأ  ســوزا  هيليــو 
ضمــت الحــارس ســيد محمــد جعفــر، 
والاعبيــن: ســيد رضــا عيســى، ســيد 
مهــدي باقر، ســيد محمد عدنــان، وليد 
الحيام، جاسم الشيخ، علي حرم، علي 
مــدن، عيســى موســى، كميــل األســود 

وسيد هاشم عيسى.
مــن  عــددا  منتخبنــا  مــدرب  وأجــرى 
مــن  الثانــي  الشــوط  فــي  التبديــات 

المباراة.
الوديــة  باعتبارهــا  المبــاراة  وجــاءت 
األولى للمنتخب في معســكر البرتغال، 
أنديــة  أحــد   farense فريــق  ويعتبــر 

دوري الدرجة الثانية في البرتغال.
أمــس  الوطنــي  المنتخــب  واســتأنف 
بخوضــه  وذلــك  تدريباتــه،  )الســبت( 

مرانا استشفائيا بعد المباراة الودية.
المنتخــب  يواصــل  أن  المؤمــل  ومــن 
سلســلة تدريباتــه حتى موعــد المباراة 
المعســكر  أن  علمــا  المقبلــة،  الوديــة 
سيشــهد عــددا مــن الوديات مــع أندية 

مختلفة.
فــي  األول  منتخبنــا  قائمــة  وتضــم 
معســكر البرتغال 28 العبا، وهم: ســيد 
شــبر علــوي، ســيد محمــد جعفــر، حمد 
الدوســري، ســيد رضــا عيســى، محمــد 
عــادل، وليــد الحيــام، أحمــد عبــدهللا، 

عبــدهللا الهــزاع، حمــد شمســان، ســيد 
مهــدي باقــر، أحمــد نبيــل، ســيد محمد 
عدنــان، عبدالوهــاب علــي، علــي حرم، 
محمــد الحــردان،  محمــد عبدالوهــاب، 
ســعيد،  ضيــاء  ســيد  الشــيخ،  جاســم 
المالــود،  عبدالوهــاب  األســود،  كميــل 

أحمد الشروقي، محمد الرميحي، سيد 
هاشم عيســى، إســماعيل عبداللطيف، 
ســامي  مــدن،  علــي  جهــاد،  عيســى 

الحسيني وعيسى موسى.
ويأتي المعســكر الخارجــي ضمن إطار 
تحضيرات المنتخب للمشــاركة الشــهر 

المقبــل )أغســطس( فــي بطولــة اتحــاد 
منتخبــات،   9 بمشــاركة  آســيا  غــرب 
المزدوجــة  التصفيــات  إلــى  إضافــة 
وكأس   2022 العالــم  لــكأس  المؤهلــة 
فــي  ســتنطلق  والتــي   ،2023 آســيا 

سبتمبر المقبل.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

األحمر يتعادل إيجابا في أولى ودياته بمعسكر البرتغال

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

المؤيـد يشيـد بمبـادرة المتـروك
بــــعــــد تـــكـــفـــلـــه بــــبــــنــــاء صـــــالـــــة نــــــــــادي االتـــــفـــــاق

أيمــن  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  أشــاد 
المؤيــد بمبــادرة الوجيــه ورجل األعمــال جميل 
بــن علــي المتــروك بعــد تفضلــه بإنشــاء الصالــة 
الرياضيــة المتعــددة األغــراض بنــادي االتفــاق 
يؤكــد  الــذي  األمــر  الشــخصية؛  نفقتــه  علــى 
ارتباطــه الوثيــق بأهمية تطوير العمل الشــبابي 
الشــبابية  بالمنشــآت  واالرتقــاء  والرياضــي 

والرياضية بنادي االتفاق. 
وقــال وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة “تعتبــر 
مبــادرة الوجيــه المتروك من المبــادرات الرائدة 
تجــاه القطاعين الشــبابي والرياضي؛ باعتبارها 
تمثــل واقعــا مهــم للبــذل والعطــاء فــي ســبيل 
رفعــة أبنــاء البحرين وشــبابها عبــر زيادة حجم 
علــى  القــادرة  والرياضيــة  الشــبابية  المنشــآت 
اســتيعاب مواهب الشــباب واحتضانهم، كما أن 
المبــادرة تمثــل جانبــا من جوانب التشــارك بين 
مختلــف أطيــاف المجتمــع؛ مــن أجــل تحقيــق 
المصلحة العامة لرؤية الشباب البحريني يسير 
في طريق التقدم واالزدهار في جوانب عديدة 

منه الجانب الرياضي”. 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وأضــاف 
الصالــة  بإنشــاء  المتــروك  الوجيــه  مبــادرة  “إن 
الرياضية بنادي االتفاق تعبر عن إيمانه العميق 
بالمســؤولية  العــال  واإلحســاس  الرائــد  ودوره 
الوطنيــة تجــاه الشــباب البحرينــي والعمل بكل 

قــوة؛ مــن أجل جعــل الشــباب البحريني يعيش 
فــي أجــواء متميزة تمكنه من اســتنهاض هممه 
احتضانــه  علــى  القــادرة  المنشــآت  بنــاء  عبــر 
وتنميــة مواهبــه بصــورة كبيــرة فــي الجوانــب 
الشــباب  شــؤون  وزيــر  وأعــرب  الرياضيــة”.  
والرياضة عن شــكره وتقديــره للوجيه المتروك 

االتفــاق  نــادي  تجــاه  الوطنيــة  مبادراتــه  علــى 
الرياضــي ببنــاء الصالــة الرياضيــة، متمنيــا أن 
الصالــة  االتفــاق  نــادي  إدارة  مجلــس  يســتغل 
البرامــج  حجــم  زيــادة  أجــل  مــن  الرياضيــة؛ 
احتضــان  علــى  القــادرة  والرياضيــة  الشــبابية 

المزيد من شباب البحرين.

من افتتاح الصالة أيمن المؤيد
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تعديل نصاب 
التصويت بخالف 

المعمول به 
قارًيا ودولًيا

رفع فترة رئاسة 
االتحاد الخليجي 

إلى 4 سنوات 
بدال من اثنتين

أهداف المقترحات ال تتفق مع القواسم 
المشتركة وأهداف االتحاد الخليجي

سبورت

استأنف 
التدريبات 

بخوضه مراًنا 
استشفائًيا



ــة ــاص ــخ ــرأة فـــي الـــمـــشـــاريـــع ال ــ ــم ــ ــم وتــشــجــع ال ــدعـ الــحــكــومــة الـــرشـــيـــدة  تـ
المولد	والنشأة	

ولــدت بالمحــرق وعشــت وترعرعت في 
فــي  ســكنت  حياتــي.  معظــم  البحريــن 
طفولتــي مــع عائلتي في مدينة عيســى، 
حيث درســت بمدرسة حفصة االبتدائية 
للبنــات، ثــم انتقلنــا للســكن فــي الرفــاع، 
اإلعداديــة  دراســتي  أكملــت  أننــي  إال 
والثانويــة فــي مدارس المنامة )مدرســة 
خولــة  ومدرســة  اإلعداديــة،  ســلمة  أم 

الثانوية(. 
بعــد تخرجــي مــن المــدارس الحكوميــة، 
ســافرت إلى أميــركا للدراســة الجامعية، 
درســت  األعمــال.  بــإدارة  وتخصصــت 
فــي البدايــة تخصــص علــوم الكمبيوتــر 
نظــم  إلــى  التخصــص  غيــرت  ثــم 
للكمبيوتــر،  حبــي  بســبب  المعلومــات 
ووقتها لم أكتشــف أننــي أحب التصميم 
الجرافيكــي، ولــم أتوقــع أننــي ســأدخل 
جامعــة متخصصــة فــي إدارة األعمــال، 
خصوًصا أنني درســت بالمرحلة الثانوية 
علمــي، وبالفعــل تخرجــت مــن الجامعــة 
بشــهادة البكالوريــوس والماجســتير في 

إدارة األعمال.

الدراسة	والعمل	في	آن

أثنــاء دراســة البكالوريــوس عملــت فــي 
بالقطــاع  والتســويق  لألبحــاث  شــركة 
النفطــي. وبعدمــا تخرجــت عملــت فــي 
أميــركا بشــركة معنية بتقديــم الخدمات 
البترولية وتوفر معدات للحفر وتحسين 
العمليــات، تدرجــت فــي الوظائــف حتى 
المبيعــات  قســم  رئيــس  نائــب  وصلــت 

والتسويق.
نلــت خبــرة مهنيــة فــي مجــال خدمــات 
وعملــت  بأميــركا،  والغــاز  النفــط 
نيــل  بعــد  البتروليــة  الخدمــات  فــي 
رســالة  إعــداد  وأثنــاء  البكالوريــوس 
الماجســتير لمــدة 3 أعوام، لذا يســتغرب 
مــن يعــرف أننــي عملت في هــذا المجال 

خصوًصا أنني لست مهندسة. 
عندما دخلت مجال الفن والرسم درست 
كورســات  ولنــدن  وميــان  باريــس  فــي 
فــي هــذا المجــال، وال أزال أتذكــر مقولة 
ال  “إنكــم  باريــس  فــي  المدرســين  أحــد 
تســتطيعون اختراع أي شيء جديد في 
الفنون )...( تستطيعون تعديله وتحويله، 
وأكبــر دليل على ذلــك أن الفنانين عندما 
يعيدون رسم نفس العمل الفني تتم فيه 
اختافــات حســب حاجــة المجتمــع لهذا 
التغييــر”. وتــرى علــوي أنهــا فــي مجــال 
عملها اســتطاعت أن تتميز وتعمل شيء 

مغايًرا على مستوى العالم. 

تأسيس	“أوشو”

الماجســتير،  دراســة  أكملــُت  أن  بعــد 
أخبرني والدي )رحمه هللا( أنه سيؤسس 
شركة تعمل في مجال الصحة والسامة 
والمشــاريع  والغــاز  للنفــط  المهنيــة 
الصناعيــة، فعــدت إلــى البحريــن للعمــل 
معه. وأسسنا المركز الوطني االستشاري 
المهنيــة  والســامة  الصحــة  لخدمــات 

 .)OSHO أوشو(
وكان أول مشــروع نفذتــه الشــركة هــو 
مرفــأ البحريــن المالي، وتبعــه الكثير من 
المشــاريع فــي مجــال الســامة والصحة 
المهنيــة. كمــا نفذنــا مشــاريع فــي العديد 
إننــي  روســيا.  بينهــا  ومــن  الــدول  مــن 

فخورة بشــركة “OSHO” وعملها، وأحب 
العمل الذي أسسته، إذ كان مناسًبا لفترة 
مــن حياتــي، وأحــب العمــل علــى جميــع 
التفاصيــل للمنتــج، إال أن بعد 9 ســنوات 
من العمل في “أوشــو”، قررت ترك العمل 

فيها، وأمسك أخي بزمام األمور فيها.

تغيير	مجال	العمل

وعــن تحويــل مجــال العمــل مــن القطاع 
واألزيــاء،  الموضــة  عالــم  إلــى  النفطــي 
قيمــة  لــدي  دائًمــا  “كانــت  علــوي  تقــول 
عاليــة للجمــال، منــذ صغــري، ومــن أكثــر 
“فوازيــر  علــّي،  أثــرت  التــي  األشــياء 
حــول العالــم” للفنانــة المصريــة شــريهان 
أحبهــا  أزال  وال  الثمانينــات،  فتــرة  فــي 
حتــى يومنا هــذا وأثرت في شــخصيتي 
كثيــًرا، إذ كنت أتفــرج على العروض في 
الفوازيــر ونتــدرب عليهــا أنــا وأختي نور 
التــي تصغرنــي بعاميــن ثــم نعيدهــا فــي 
المدرســة أثناء الفسحة مع بنات الصف، 
وكنــا نبيــع تذاكرهــا بمئــة فلــس، وتمكنــا 
من تحقيق بعض األموال، إذ كانت هناك 

طلبات لرؤية العروض.
وفــي الصــف الرابــع االبتدائــي اشــتركت 
فــي مســرحية عاء الديــن واألطفال مع 
الفنــان مصطفى رشــيد، وكان من المقرر 
عرض المســرحية في إجازة الصيف في 
الكويــت أو العــراق، إال أن هذا لم يحدث 
الغــزو  قبــل  المســرحية  عــرض  وتوقــف 

العراقي للكويت.
أما فــي المرحلة اإلعدادية بدأت بتأليف 
أحــب  ألننــي  الكوميديــة؛  المســرحيات 
الفكاهــة والضحــك وأشــعر أنهــا ممتعــة، 
بفوازيــر  كتابتهــا  فــي  متأثــرة  وكنــت 

شريهان، وأقتبس منها الكثير.
وفــي المرحلة الثانويــة أحببت التصميم 
Busi� )الجرافيكــي، وصممــت بطاقــات 

ness Cards( للطالبــات وكانــت تختلف 
عــن البطاقــة الحاليــة، فهــي عبــارة عــن 
عمــل فني يوضع فيه اســم الطالبة وتتم 
بيعــه  طباعتــه علــى ورق جميــل، ســعر 
كان مرتفًعــا فلــم ينجــح المشــروع، نظًرا 
ألن كلفتــه عاليــة، أمــا حالًيــا فإننــي أعي 

احتياجات زبائني.

نشأة	“الندى”

يوما ما شــعرت بأنني بحاجة إلى هواية 
أســتمتع بهــا، فقــررت أن ألــون لتجســيد 
إحساســي فــي هــذه الهوايــة، إذ لــم أكــن 
أرى نفســي وقتهــا رســامة. وطلبــت مــن 
الموســوي  عبــاس  التشــكيلي  الفنــان 
تعليمــي التلويــن، رفض فــي البداية لكن 
بعــد إصــراري وإلحاحــي وافــق، وعلمني 
بعــض التقنيــات فــي التلويــن، وقــال لي 
“نــدى.. تســتطيعين إقامــة معــرض فنــي 
لديــك جميــل  عــام ألن اإلحســاس  بعــد 

وهنالك إمكانية ليتطور”.
بالنســبة لي كان األمر المهم هو االنفتاح 
هــذا  أن  وشــعرت  الفنــي،  العالــم  علــى 
الجمــال الفنــي يجــب أن يتــم مشــاركته 
مــع الناس وهــذه كانــت البدايــة والبذرة 

األولى النطاقة “الندى”.
فكــرت كثيــًرا فــي كيفية نشــر الفــن، إلى 
أن وصلتنــي دعــوة للســفر إلــى الصيــن 
فــي رحلــة عمــل. لــم تكــن المــرة األولــى 
التي أســافر فيها إلى الصين، إال أن هذه 
الدعــوة جــاءت فــي وقــت كنــت بحاجة 

فيــه إلــى تغييــر فــي حياتــي )...( فكــرت 
الصيــن  أن  تذكــرت  ســفري،  ســبب  فــي 
الشــاالت  أحــب  وأنــا  بالحريــر  مشــهورة 
)الســكارف( المربعة.. هــذه األفكار جالت 
فــي فكــري فــي لحظــات، ومنهــا ولــدت 
فكرت مشروع “الندى” التي كانت وقتها 

عبارة عن شاالت مربعة من الحرير.
بفكــرة  الموســوي  الفنــان  أخبــرت 
المشــروع؛ ألن الشــاالت الحريــر ســتطبع 
عليهــا رســومات الفنانيــن، وكان حلمــي 
مــن البدايــة التعامــل مــع مجموعــة مــن 
علــى  سيســاعدني  إنــه  فقــال  الفنانيــن، 
كمــا  عملــي.  فــي  الفنانيــن  ثقــة  كســب 
المشــروع،  بفكــرة  نــور  أختــي  أخبــرت 
فطلبــت شــراكتي، وهــذه كانــت البدايــة 

في شهر يونيو. 
حصلنا على السجل التجاري للشركة في 
ســبتمبر يوم ذكرى ميــاد نور. وطرحت 
أول مجموعــة للشــركة في شــهر نوفمبر 
بمعــرض الجواهر العربية، وســنكمل في 
ســبتمبر المقبــل 8 أعــوام علــى تأســيس 

“الندى”.
إننــي فخورة جًدا بما حــدث في “الندى” 
والمنتجــات التــي طرحناهــا مــن شــاالت 

وأدوات قرطاسية ومابس وعبايات.
غالبية المجموعة من الحرير؛ ألنه يعطي 
اتجهنــا  وحالًيــا  بالرفاهيــة،  إحساًســا 
والصــوف،  والكشــمير  القطــن  إلضافــة 
ونقوم باختيار القماش ذي الملمس الذي 

يعطي شعوًرا جميا.
وتقــوم فلســفتنا فــي العمــل علــى خدمة 
طلباتهــا  أن  تشــعر  وجعلهــا  الزبونــة 
تطلــب  المثــال  ســبيل  علــى  إذ  مجابــة، 
بعض الســيدات تجهيز فســتان يتماشى 
مــع لــون العبايــات الملونة. ويتــم تصنيع 
بعــض المنتجــات فــي الخــارج، وبعضهــا 
الشــركة  وتمتلــك  البحريــن،  فــي  اآلخــر 

مشغا خاًصا لخياطة المابس.
نعمــل علــى تتبــع االحتياجــات العصرية 
للمــرأة والرجــل، وتوفير مــا يريدون من 
المابــس  أمــا  للجنســين.  تصلــح  هدايــا 
الجاهــزة فهــي للنســاء، ويتــم تصميمهــا 
لتتمكــن المــرأة من الخــروج بمظهر أنيق 

في أسرع وقت وجيز.
التــي  اللبنــات  مــن  أن  تــرى  نــور  أختــي 
كانــت  “النــدى”،  تأســيس  فــي  ســاهمت 
عندما زرنا متحف بيكاسو واشترينا من 
متجر الهدايا شــاال مربًعا عليه رســومات 
جميلة، إال أن نوعية القماش المستخدمة 
فــي تصنيعه لم تكن جيدة، لذا لم ترتده 
نور، وهذا ما جعلها تشــعر أن هذه كانت 
البداية لتأســيس المشــروع. أما بالنســبة 
لــي فكانــت البدايــة عندمــا جــاءت فكرة 
الســفر إلــى الصيــن وكانت بمثابــة زلزال 
لي لتأسيسه. إن اإلحساس باألشياء هو 
الذي يعطي في البذور الحياة والوالدات 

والفرص الجديدة.

البحرنة	تتجاوز	الـ	50	%

تعــرض  المتنوعــة  “النــدى”  منتجــات 
بالعديــد مــن األماكــن والمتاحــف، منهــا 
متحف البحريــن الوطني، متحف اللوفر 
فــي  الرئاســي  ومتحــف  أبوظبــي،  فــي 
فــي محــات مثــل  تبــاع  كمــا  أبوظبــي، 
ســاكس فيفث آفينيــو، غاليري الفاييت، 
المكتبيــة  األدوات  أن  كمــا  وروبنســونز، 
محــات  فــي  موجــودة  والقرطاســية 
“فيرجيــن”، وأيضــا لدينــا متجــر “النــدى” 
المنتجــات  وهــذه  الســيف،  مجمــع  فــي 
لــم تولــد بالصدفــة وإنمــا نتيجــة لجهــود 
فريــق عمل متكامل تجاوزت فيه نســبة 

البحرنة 50 %.
كمــا يتــم التعــاون مــع أكثــر مــن 25 فناًنا 
من الوطن العربي لطباعة لوحاتهم على 
منتجاتنــا، غالبيتهــم مــن البحرين. ويتم 
اختيــار أجمــل اللوحات من بين أكثر من 
70 عمــل يتم تصفيتهــا وانتقاء أفضل 7 
إلى 10 أعمال لطباعتها على المنتجات.

مــن  إن  علــوي  تقــول  الفرنشــايز،  وعــن 
خططهــا المســتقبلية منــح حــق االمتياز 
“فرنشــايز”، وأن تكون عامتها التجارية 

“الندى” في كل مدينة و بلد.

الهوايات

والســفر،  القــراءة  علــى  حالًيــا  أركــز 
التســوق  أحــب  كمــا  واالستكشــاف، 
جديــد  هــو  مــا  كل  علــى  واالطــاع 

ومعروض في المتاجر.
أحــب أيضــا قــراءة كتــب إدارة األعمــال 
بيــن الحيــن واآلخر، إذ قــرأت ما بين 12 

و15 كتاًبا في هذا المجال.
للكتــب  االســتماع  علــوي  وتفضــل 
تطبيقــات  عبــر  والعربيــة  اإلنجليزيــة 
مخصصــة لذلــك، ومنهــا تطبيــق الــراوي 
بحرينيــة  لشــركة  وهــو  العربيــة  باللغــة 
وهــي  ســليمان  هالــة  األعمــال  وســيدة 
واحــدة مــن مؤسســي هــذا التطبيــق مع 

شركاء آخرين.
فــي  ســكارف  كل  أن  علــوي  وتضيــف 
“النــدى” يأتي مع قصــة من وجهة نظرنا، 
فعلى سبيل المثال في كتابنا الذي يضم 
منتجــات أول 3 أعــوام من عمــر “الندى”، 
تم اقتباس أشعار من ديوان “بيت بفيء 
الموســوي  للشــاعرة فضيلــة  الياســمين” 
أخت الفنان التشكيلي عباس الموسوي.

تعتقد علوي أنها “محظوظة؛ ألن القيادة في البحرين تدعم وتشجع المرأة في مجال العمل والمشاريع الخاصة، كما  «
يتم االحتفاء بالمرأة. وتقول: منحتنا صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أنا وأختي جائزة امتياز 

الشرف لرائدة األعمال البحرينية على مشروعنا “الندى”، وهذا يعد حافًزا يشجعنا على االستمرار والمواصلة.

وتضيف “لدينا في البحرين فرص ممتازة للوصول إلى العالمية؛ ألن لدينا المقومات الالزمة لذلك، ويجب أن نتكاتف  «
ونتعاون”، مشيرة إلى أن “النجاح ال يأتي بالمجان، وليس بالصدفة، إنما عبر تضحيات وعمل شاق”.

تكريم	ودعم

أثناء تسلم جائزة امتياز الشرف لرائدة األعمال

تــرى أن اإلنســان الطمــوح ليــس هنالك حــدود لطموحه، وتحــب التدقيق فــي تفاصيل 
العمــل وتعتقــد أن الفن إحســاس راق، إذ تؤمن بأنه يضفــي جماال ورونًقا على الحياة، 
ولذلــك تــرى كل مــا حولهــا جميــا؛ لتوظــف هوايتهــا في الرســم والتلوين إلى مشــروع 
بالشــراكة مــع أختهــا األصغــر؛ لتحصد نــدى علوي مع أختها نــور جائزة امتياز الشــرف 

لرائدة األعمال البحرينية الشابة.

تتبع علوي في عملها مبدأ “إذا كان جيًدا بما فيه الكفاية لي فهو جيد لك”، وتطبق في 
عملها بمشــروع “الندى” الحديث الشــريف “ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه 

ما يحب لنفسه”، إذ إن المنتجات التي تشعر بالسعادة الشخصية والرضا 
عنها وتستخدمها شخصًيا هي التي تسوقها.

“الباد” التقت ســيدة األعمال ندى علوي، المؤســس والمدير التنفيذي 
لشركة “الندى”، وفيما يلي نص اللقاء:

أمل	الحامد	|	تصوير	خليل	إبراهيم

تجسيد	الشغف	بالفن	التشكيلي	في	مشروع	تجاري

bussines
@albiladpress.com

“الندى”... 
إطالله عصرية 

أنيقة للنساء 
في وقت وجيز

تتلمذت على 
يد الفنان   

التشكيلي عباس 
الموسوي

طرحت أول 
مجموعة لـ 

“الندى” بمعرض 
الجواهر ندى علوي

نحتفي بذكرى 
التأسيس الثامنة 

في سبتمبر

“الندى” يتعامل 
مع منتجات أكثر 

من 25 فنانا

نسبة البحرنة 
في المشروع 

تتجاوز 50 %

ــهــا الــكــثــيــر ــهــمــت مــن ــل ــر شـــريـــهـــان أثـــــرت فـــي شــخــصــيــتــي واســت ــ ــوازي ــ ف
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14 يوليو 2019 األحد
11 ذو القعدة 1440



15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

تمتاز “كيا تيلورايد” بغطاء 
محرك طويل وشبكة أمامية 

مميزة يعززان مظهرها القوي 
على الطرقات، إضافة إلى 

مصابيحها األمامية الجريئة 
التي توحي بالقوة والثبات، 

وال تقل المقصورة فخامة 
عن مظهرها الخارجي، حيث 

إنها مصممة ليستمتع بها 
جميع الركاب.

tariq.albahar
@albiladpress.com

حصلــت جــي ايه ســي موديــل GA4 على العديد من التقنيــات، مثل مثبت 
الســرعة و4 حساســات للوقــوف ونظــام رؤيــة محيطية لوقوف الســيارة، 

ووضعية القيادة االقتصادية. 

المتوفــرة  الســامة  أنظمــة  ومــن 
وجانبيــة  أماميــة  وســائد  أربعــة 
وبرنامــج الثبات االلكتروني، ونظام 
الفرامــل المانعــة لانغــاق، وتوزيــع 
ونظــام  إلكترونيــا  الفرامــل  قــوة 
التحكــم بالجــر ومســاعدة الفرامــل 
الهيدروليكية، والتحكم في الصعود 
الركــن  وفرامــل  المرتفعــات،  علــى 

 ،Auto Hold اإللكترونيــة مــع ميــزة
الهــواء فــي  ونظــام مراقبــة ضغــط 

اإلطارات.
محــرك  علــى   GA4 2019 وتعتمــد 
رباعــي األســطوانات ســعة 1.5 لتــر 
وعــزم  حصانــا،   114 قــوة  يعطــي 
ويرتبــط  نيوتن.متــر،   150 دوران 

بناقل حركة آلي من 4 سرعات.

تقنيات GA4 الجديدة
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قدمت في البحرين شيري عبر موتور سيتي عالمتها الجديدة أريزو 6 الجديدة كليا التي تأتي كسيارة سيدان جديدة 
كليا بتصميم حديث ومحرك عالي الكفاءة سعة 1.5 لتر وناقل حركة T + 9CVT من 9 سرعات، وبتصميم جديد رائع 

يقــدم الهويــة المتقدمــة من العالمة اآلســيوية فــي المملكة، والتي كانت تحــت تجربتنا لمدة أيام حصريا لمشــاهدة ما 
تقدمه هذه السيترة الجميلة.

تتميز أريزو 6 الجديد كليا بالشبك الواسع مما يمنحها شخصية 
خاصة لسيارة متوسطة الحجم وواسعة من الداخل بتصميمها، 
حيــث يضاعف المصباح األمامــي االلتفاف والمصابيح النهارية 
الكبيــرة الحجــم ذات المظهــر الذكــي للوجــه األمامــي. وقــد تــم 
تصميــم الهيــكل الجانبــي بخطــوط أنيقــة تعمــل عبــر الجســم 
بالكامــل، ممــا يعــزز المظهــر الديناميكــي. كما تمتــزج المصابيح 
الخلفية ثاثية األبعاد المصنوعة من مصفوفة ال اي دي بشكل 
جيــد مــع الكــروم الفضي في الجــزء الخلفي، كما يســلط محور 
العجلــة مــن قطــع الماس مقــاس 17 بوصة الضــوء على العجلة 

الرياضية للسيارة.
تاتــي الســيارة بنظام الدخول مــن دون مفتاح، والقفل من دون 
مفتــاح مع إمــكان التحكم في المصابيح وبدء تشــغيل المحرك 
عــن ُبعــد. كمــا توجد لمســات من فــي التطعيمــات الداخلية، مع 
وصــول الجلــود، الســيارة مجهــزة بثــاث شاشــات مختلفة، مع 
إمكان نقل واجهة الهاتف المحمول بشــكل متزامن على شاشــة 
العرض التي تبلغ 9 بوصة عبر USB ويدعم ذلك النظام هواتف 
أندرويــد، وتعمــل اإلضــاءة المحيطيــة المحيطة بقمــرة القيادة 

على تحســين المظهر الداخلي بشكل عام وتعطي إحساسا 
الشــباب  تجــذب  التــي  الفائقــة  بالتكنولوجيــا 

وبالطبــع  الشــابة،  والعائــات 
المســاحات الداخليــة مهمــة 
يفضــل  الــذي  للبحرينــي 

وهــذه  أكبرهــا،  دائمــا 
تجربــة  توفــر  الســيارة 
تتميــز بالرحابــة ومريحة 

للســائق وكذلــك الــركاب، وأيضــا وصنــدوق األمتعــة الكبير 
بعمــق 1085 ملــم، وعــرض 1330 ملم، وارتفــاع 530 ملم جيد 

بما يكفي لتحميل األمتعة الكبيرة بسهولة.
تــم تجهيــز أريــزو 6 بمحــرك توربينــي مــن الجيل الجديد ســعة 
1.5 لتــر يوفــر عــزم دوران يصــل إلــى 210 نيوتن.متــر، مــزودا 
بناقل الحركة المتغير المســتمر 25 مع تســع سرعات، مما يوازن 
بشــكل مثالي بين االقتصاد في اســتهاك الطاقة والوقود الذي 
تــم تطويــره مــن خــال مقارنــة بأجهــزة ناقــل الحركــة المتغيــر 
المســتمر 25 المتقدمــة فــي جميــع أنحــاء العالــم . ويتميز ناقل 
الحركــة المتغيــر المســتمر بمزايــا مختلفــة مثل الكفــاءة العالية 
واســتهاك الزيــت المنخفض والضوضــاء المنخفضة. وتتوافق 
خيــارات وضــع ذراع ناقــل الحركــة الذكــي مثــل الوضــع اآللــي 
ووضــع التكيــف التلقائي مع عادات القيادة لدى المســتخدمين. 
ونتيجــة لذلــك، تــم تحســين تجربة القيــادة لدى المســتخدمين 

بشكل كبير وأصبحت أكثر ساسة من أي وقت مضى.
6 مع ناقل  الفائقين، فازت شيري أريزو  نظرا للجودة واألداء 

المتغير  المستمر 25 بجائزة أفضل 10 ناقات الــحــركــة 
عالمي  حــركــة 
في 

الــــمــــســــابــــقــــة 
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
ألفضل 10 ناقات حركة للعام 2018، التي نظمها معهد تقييم 
فريق  قبل  من  صارمة  واختبارات  فحوصات  بعد  السيارات 
ثابتة  والقيادة  جــدا،  ممتازة  السياقة  تجربة  الخبراء.  تقييم 
وهادئة بنسبة كبيرة، والمكيف يقدم دفع قوي ممتاز التوزيع 
لكل الركاب في الصالون الجديدة، ومن أجمل ما شاهدناه في 
تدور  أن  يمكن  التي  األربــع  المراقبة  كاميرات  توفر  التجربة 
اليمين  على  الخلف،  األمــام،  في  الموجودة  درجــة   180 حتى 
وتحديد  السيارة  جــوانــب  جميع  لــرؤيــة  مجاال  اليسار  وعلى 
أماكن وقوف السيارات الشاغرة التي غالبا ما ال تكون ظاهرة 
الركن،  مما يجعل من  الحقيقية،  القيادة  لبيئة  ومنظرا خياليا 

االستدارة أمرا أسهل بكثير.
يمكــن التبديــل ما بيــن الوضع الرياضــي واالقتصادي من خال 
لتلبيــة حاجــات  المركزيــة  التحكــم  لوحــة  فــي  الموجــود  الــزر 
القيادة لمختلف الســائقين. يوفر الوضع االقتصادي مســتويات 
طاقة متوســطة وأقصــى إقتصاد في اســتهاك الوقود 
والمــوارد. بينمــا عنــد التبديل إلــى الوضــع الرياضي، 
يســتغرق الوصــول إلــى ســرعة 60 كــم فــي الســاعة 
بــدءا من الســكون 4 ثــوان فقط، و9 ثــوان للوصول 
إلى سرعة 100 كم بدءا من السكون، مما يوفر لك 
تجربة تسارع مليئة بالحماسة منذ اللحظة األولى.

أعادت شركة “رينو” الفرنسية صياغة مفهوم السيارة الرياضية المتعددة االستخدامات 
ذات الســعر المحــدود مــن خــالل إدخــال جملــة مــن التحديثــات علــى الجيــل الثانــي من 

سيارتها “داستر” التي حققت انتشارا واسعا في األسواق العالمية.

الســيارة علــى واجهــة   بعــد أن حصلــت 
أمامية وخطوط خلفية جديدين بالكامل، 
وتحســينات  تجديــدات  مــع  ترافقــت 
تركــزت بشــكل كبيــر في الحيــز الداخلي، 
بعــد أن حصلــت الســيارة على مــواد أكثر 
الحجــم  جــودة، بجانــب شاشــة صغيــرة 

ذات أعــداد بســيطة، ومقاعــد توفر راحة 
أكبــر للركاب، وصوال لفتحات تكييف إلى 
المقاعــد الخلفيــة، وانتهــاًء بزيــادة أماكن 
التخزيــن فــي المقصــورة بنســبة وصلــت 
إلــى 20 % أكثــر مقارنــة بســيارة الجيــل 

األول.

احتلــت جينيســيس للســنة الثانيــة علــى التوالــي، المرتبــة األولــى فــي دراســة 
الجــودة األوليــة لـــ )جي دي باور 2019 الواليــات المتحدة( بين جميع العالمات 

المصنعة للسيارات، حيث حققت أقل مستوى إبالغ عن المشكالت.

مانفريــد  قــال  الجائــزة  علــى  وتعليقــا 
فيتزجيرالــد، نائــب الرئيــس التنفيــذي 
والرئيــس العالمــي لعامة جينيســيس 
للغايــة  مســرورون  “نحــن  التجاريــة: 
فــي  األول  المركــز  علــى  لحصولنــا 
دي  جــي  جانــب  مــن  الجــودة  مجــال 
بــاور لمــدة عاميــن متتاليين – الســيما 

وأننا عامة تجارية جديدة نســبيا في 
السوق. ويعتبر ذلك دليا على التزامنا 
بتقديم أكثر المنتجات طلبا من جانب 
عمائنــا، وسنســتمر فــي الحفــاظ على 
توفيــر أفضــل المنتجــات للعماء على 
الجوانــب  جميــع  فــي  مســتوى  أعلــى 

والمجاالت”.  ”X6“ الصــور األولــى لجديــد ســيارتها الرســمي  نشــرت “BMW” علــى موقعهــا 
.”SUV“ المنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة االستخدامات

أكثــر  بلمســات  تحظــى  باتــت  والتــي 
رياضيــة وعدائيــة، تبــرز بوضــوح فــي 
العديــد من العناصــر التصميمية، بداية 
مع شــبك ومصــد أماميين أكبــر حجما، 
وفتحــات تهويــة أكثــر اتســاعا تســمح 
بدخــول قــدر أكبر مــن الهــواء للمحرك، 
وصــوال العتماد الصانعــة األلمانية على 
أضــواء نحيفــة فــي المقدمــة، وغطــاء 

محــرك منحوت بعناية مع أســطح أكثر 
جانبيــة  لخطــوط  وانتقــاال  انســيابية، 
حيــز  خلــف  هــواء  بمخــارج  تتمتــع 

العجات.
علــى  الخلفيــة  الخطــوط  وحصلــت 
تغييرات كبيرة مقارنة بالجيل الحالي، 
مــع مخارج هواء على جانبي الســيارة، 

تسمح بتحسين انسيابية الهواء.

إعادة نجاح رينو داستر

جينيسيس في المرتبة األولى

BMW” X6” الجديدة

احتفلــت Bentley Motors  بمــرور 100 عــام علــى تأسيســها، وتعلــن بهــذه المناســبة عــن رؤيتهــا لمســتقبل الســيارات الفاخرة فــي المقر الرئيــس للعالمة 
التجارية العريقة بمدينة كرو البريطانية. وتشــّكل ســيارة EXP 100 GT تجســيدا لمســتقبل Bentley، إذ إنها عبارة عن إعادة تصّور لمســتقبل الســيارات 
الفاخــرة عاليــة األداء )Grand Touring( للمســتقبل. فإضافــة إلــى موضــوع التنّقل، ســوف تســهم Bentley EXP 100 GT بتعزيز تجربــة المالك في عالم 

السيارات الفاخرة عالية األداء، أكان هو من يقوم بقيادتها أم يتم اعتماد تقنية القيادة الذاتية.

تحمل الســيارة ســمات Bentley الفريدة، كما أنها 
مستوحاة من إدراك الشركة التام لرغبات العماء 
الســيارة  وتتمّيــز  الذكــي.  للمســتقبل  المتطّلعيــن 
بتصميمهــا الجميــل، وهــي تتبّنــى تقنيــات الذكاء 
االصطناعــي للتأكيــد علــى مبــدأ فريــد مفــاده أن 
الســيارة ليســت وســيلة للتنّقل فحســب، بــل بيئة 
متكاملة تشــهد خوض تجارب إنسانية استثنائية 

واإلحساس بمشاعر ال مثيل لها.
تقــّدم الســيارة تصــّورا مبتَكرا للســيارات الفاخرة 
عالية األداء )Grand Tourer( لعالم 2035، وقد تم 
تصميمها من الداخل للخارج وتستفيد من منّصة 
كهربائية بالكامل. وهي تشّكل عالما من التجارب 
المشــتَركة المفَعمــة بالرفاهيــة والفخامــة، حيــث 
يتمّتــع الراكــب والســائق بالرحــات االســتثنائية 
علــى حــٍد ســواء. ويســتدعي الحضــور الطاغــي 

الخارجــي  للتصميــم  المذهلــة  واألبعــاد  للســيارة 
التاريخيــة  الســيارات  مــن  العديــد  الذهــن  إلــى 
الفاخــرة عالية األداء من Bentley، ولكنها ترتقي 
بمعاييــر الفخامة والرفاهية إلى آفاق جديدة في 

المســتقبل. وتتمّيز المقصورة الداخلية المصقولة 
بإتقــان بكونهــا متناهية الفخامة، مما يســاعد في 
مــة لزيــادة إحســاس  توفيــر بيئــة متناغمــة مصمَّ

ركَّاب السيارة بالراحة.

تتبّنــى تقنيــات الــذكاء االصطناعــي لتأكيد مبــدأ فريد

Bentley EXP 100 GT

خرجت شفروليه سيلفرادو تريل بوس الجديدة احتفاال بمرور 100 عام على صنع شفروليه ألول شاحنة على اإلطالق، لتحتفي العالمة بإرثها 
العريــق مــع إطــالق تشــكيلتها للعام 2019 من ســيارات ســيلفرادو في أنحاء الشــرق األوســط، لينعم عمالؤهــا بالقدرات العمليــة الهائلة واألداء 
االســتثنائي علــى الطــرق الوعــرة، والراحــة التامــة فــي كل أنشــطتهم اليومية. وانطالقــا من المكانــة الفريدة التي تتمتع بها ســيارة ســيلفرادو 

كواحدة من أكثر شاحنات البيك-أب المحببة في المنطقة.

ورغــم أنهــا األجــدر مقارنــة بــأي شــاحنة كاملــة الحجــم، فــإن ســيلفرادو 
مقارنــة  قــدرة  وأكثــر  وأقــوى  كيلوغرامــات   204 بنحــو  أخــف   2019
بالطــرازات الســابقة. وتتميز التشــكيلة الجديدة بتحســينات اســتثنائية 
دون المســاومة علــى قــدرات ســيلفرادو الممّيــزة علــى الطــرق الوعــرة 
وتنوع اســتخداماتها. تتميز ســيلفرادو 2019 بخمســة خيارات للمحرك، 

ومجموعة ناقل حركة تشمل محركات V8 سعة 5.3 لترات و6.2 لترالت 
جديدة مع نظام اإلدارة الديناميكية للوقود األول من نوعه في القطاع، 
والــذي يوقــف عمــل بعــض األســطوانات، بيــن اثنتيــن وثمــاٍن، عندمــا ال 
يكــون هنــاك حاجة لها، لتقدم ســيلفرادو 2019 توفيرا غير مســبوق في 
اســتهاك الوقــود ضمن فئتها. ويقترن محــرك 6.2 لترات مع ناقل حركة 
Hydra-Matic أتوماتيكــي جديــد ذي 10 ســرعات، إضافــة إلــى تقنيــة 
التشغيل/التوقف لتحسين االقتصاد في استهاك الوقود؛ لضمان األداء 
األمثل والكفاءة. وفضا عن ذلك، ســيتوفر محرك توربو تشــارجد 

I-4 الحديث سعة 2.7 لتر في المنطقة.
وأّيــا كان الطــراز الــذي يختــاره العمــاء، فــإن الطــراز 
القياســي في ســيارة ســيلفرادو 2019، يوفر أفضل 
حجــم حمولــة ضمــن فئتــه، بغــض النظر عــن طول 
صنــدوق الســيارة. كما أن أرضية صنــدوق األمتعة 
أعــرض بنحــو 178 مم في طــراز الصندوق القصير، 

وتوفر حيز حمولة يبلغ 1.784 لتر.

هائلــة قــدرات  مــع  للمحــرك  خيــارات   5 بـــ  تتميــز 

شفروليه سيلفرادو تريل بوس الجديدة

14 يوليو 2019 األحد
11 ذو القعدة 1440

تجربة قيادة: شيري أريزو 6 الجديدة
طارق البحار
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صيــف البحرين يســتقطب أكثر مــن 38 ألف زائر

أعربت النجمة نيكول كيدمان وزوجها كيث أوربان عن رغبتهما في  «
إنجاب طفل، رغم أنهما لن يستطيعا اإلنجاب بسهولة؛ بسبب تقدم 
نيكول في العمر، إذ إنها تبلغ 52 عاما. وبما أن نيكول وكيث يرغبان 

بطفل جديد في حياتهما قررا أن يتبنيا طفال إن لم تحمل نيكول قريبا 
على الرغم من أن لهما ابنتين.

ــبــحــريــن في  ــزال مــهــرجــان صــيــف ال ــ ال يـ
بالشغف  مستمرا  عشرة  الحادية  نسخته 
ذاته، إذ انطلق بتقديم فعالياته وأنشطته 
في  للجمهور  صانعا  الثالث،  أسبوعه  في 
في  مميزة  ثقافية  وجهة  البحرين  مملكة 
الشيخ  قلعة  بجانب  الواقعة  نخول  خيمة 
سلمان بن أحمد الفاتح بمدينة الرفاع. وقد 
نهاية  انطالقته  منذ  المهرجان  استقطب 

يونيو الماضي أكثر من 38 ألف زائر.
ويشهد األسبوع الثالث من صيف البحرين 
ــن الــفــعــالــيــات  تــدشــيــن بـــاقـــة مـــتـــعـــددة مـ
واألنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية 
الــفــعــالــيــات  ــذه  هــ ــيــة، وعـــلـــى رأس  ــن ــف وال
عدٍد  مع  بالتعاون  تقدم  التي  العمل  ورش 
ــوم أمــس  ــجــهــات. واســتــمــر حــتــى يـ مــن ال
السومو  “مصارعة  ورشة  مثل  عمل  ورش 
قواعد  “حياكة  وورشــة  الليغو”،  لروبوتات 
ــتــعــاون مـــع مــركــز مــيــراكــي  ــال ــواب” ب ــ ــ األكـ
“صناعة  لورشة  إضافة  فعالياتها،  للفنون” 
كيفية  على  األطفال  تعرف  التي  القرقور” 

صناعة وسائل صيد السمك التقليدية.
بمجموعة  الــمــقــبــل  األســـبـــوع  وســيــنــطــلــُق 
جديدة من ورش العمل خالل جزئه األول 

على مدى )15، 16، 17 يوليو(، بدءا بورشة 
“متاهة سيفرو” التي سيتعلم فيها األطفال 
ــمــتــاهــات والــتــحــكــم بــاإلنــســان  تــصــمــيــم ال
أمنة”؛  “بيئتنا  منها، وورشة  للخروج  اآللي 
تدوير  ــادة  إعـ فــن  على  األطــفــال  لتعريف 
بيكاسو”،  “وجــــوه  ــة  أمـــا ورشـ الــمــخــلــفــات، 
ممتعة  طـــرق  لتجربة  األطــفــال  فستأخذ 
للرسم والتلوين باألسلوب التكعيبي. كذلك 
األبــعــاد”  ثالثية  “بــطــاقــات  ورشـــة  ستقدم 
أمـــا ورشـــة  الـــــورق.  مـــن  أعـــمـــال  لتشكيل 
ــمــوســيــقــى”، فــســتــدرب لــأطــفــال على  “ال

اإليــقــاع،  حيُث  مــن  الموسيقى  أساسيات 
الموسيقي  التأليف  أساليب  ستعلمهم  كما 
األولـــيـــة. وعــلــى خــشــبــة “مـــســـرح نــخــول” 
واألسبوعية،  اليومية  الفعاليات  تتواصل 
يــوســف تقديم  الــفــنــان رمــضــان  يــتــابــع  إذ 
باستخدام  والترفيهية  التعليمية  عروضه 
التي  الدمى”  “عــروض  فعالية  عبر  الدمى، 
6:50 مــســاًء،  تــقــام كــل يــوم عند الــســاعــة 
فيما شهُد المسرح، مساء امس استعراضا 
الـ  وعند  للشرطة”.  الموسيقية  “الفرقة  لـ 
8:00 من مساء يوم الخميس )18 يوليو( 

ستقام فقرة “سرد القصص” التي تصحب 
ــى عــوالــم  ــ األطـــفـــال فـــي رحـــلـــة شــيــقــة إل

مختلفة وشخصيات متنوعة.
كــمــا تــتــواصــل فــعــالــيــات “أنــشــطــة نــهــايــة 
األسبوع”، إذ سيتسنى لأطفال االستمتاع 
بفعالية “الرسم على الوجوه” التي تقام يوم 
“رسم  فعالية  واخيرا  يوليو(،   13( السبت 
البورتريه )الكاريكاتير(” التي 
الخميس  يـــوم  ــقــام  ت

)18 يوليو(.
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بمثــل هــذه األيــام رحــل عــن عالمنا أحد أهم نجوم هوليوود على مر التاريخ، وهــو النجم مارلون براندو الذي ينحني له أهم النجوم؛ 
احترامــا لموهبتــه التــي تجلــت فــي كل أدواره، ولعل أبرزها الجزء األول من سلســلة األب الروحي الذي اشــتهر فيها بأدائه العبقري 

لدوره خالل أحداث الفيلم الذي جعله من وجهة نظرالماليين من عشاقه بمثابة األب الروحي للسينما بصفة عامة.

على جانب آخر، يعد مارلون براندو مثاال 
يحتذي به بالنسبة للكثيرين ممن أعجبوا 
صراحة  أعلنها  الــذي  حياته  في  بمواقفه 
رغم أنها في الغالب كانت عكس التيار، إال 

أنه لم يباِل أبدا إال بما يؤمن به.
بجائزة  الــفــوز  رفــض  حينما  مواقفه  أول 
التتويج  مــراســم  حضور  بعدم  األوســكــار 
فتاة  بصحبة  خطابا  بإرسال  مكتفيا  بها، 
تــرتــدي زي الــهــنــود الــحــمــر يــديــن فــيــه ما 
تنتجه هوليوود من أفالم تهاجم وتشوه 
ألمريكا  األصليين  السكان  الهنود  صــورة 
دائما. مواقفه لم تقف عند ذلك الحد وإنما 
للسامية  معاديا  الصهيوني  الكيان  اعتبره 

بسبب تصريحاته وموقفه 
ــل  ــيـ ــرائـ مــــن احــــتــــالل إسـ
ــى  لــفــلــســطــيــن، إضـــافـــة إل
بشأن  الدائمة  تصريحاته 
تأثير اللوبي اليهودي على 
بالترويج  هوليود  عقلية 
ألفكارهم من خالل أفالم 

هوليود التي تستغلها.
ــا وقـــــــف مـــنـــاهـــضـــا  ــ ــضـ ــ أيـ
الــســود،  تــجــاه  للعنصرية 
وكــــــــان دائـــــمـــــا مــرتــبــطــا 
بصداقة مارتن لوثر كينج، 
بأفكاره،  ومؤمنا  له  داعما 
وقــال عن ذلــك ذات مرة: 

أنا أقاوم  أقــاوم ليس من أجل السود،  أنا 
ُخلقوا  البشر  كل  البشري.  العرق  أجل  من 

سواسية.
السينمائية  ــال  ــمـ األعـ مـــن  ــعــديــد  ال قــــدم 
الكبيرة ولعل فيلم “العراب” أهمها ويعتبر 
إن  التاريخ، حيث  في  األفــالم  أعظم  من 
الفيلم حصل على جائزة أفضل فيلم في 
تاريخ السينما العالمية وحصل على جائزة 
أفــضــل مــوســيــقــى تــصــويــريــة فــي تــاريــخ 
جائزة   24 إلى  الفيلم  رشح  وقد  السينما، 
أوسكار حصل منها على 7. يضم الفيلم 3 

السينما  10 ممثلين في تاريخ  من أفضل 
العالمية منهم األول مارلون براندو.

الــقــصــة مقتبسة مــن روايــــة مــاريــو بــوزو 
 1972 ــام  ــعــ ــ ال ــه  ــرجــ أخــ  1968 الــــعــــراب 
النقاد  من  كثير  كوبوال.  فــورد  فرانسيس 
السينما  تاريخ  في  فيلم  أفضل  اعتبروه 
العالمية، كما يتميز الفيلم بعيدا عن براعة 
نوعه  مــن  الــفــريــد  والــســيــنــاريــو  الممثلين 

بإخراجه المتميز جدا.
الكورليوني  عائلة  قصة  يــعــرض  الفيلم 
بداية من سنة 1945 إحدى أقوى عائالت 

في  اإليطالية  المافيا 
والمتورطة  نــيــويــورك 
ــة  ــ ــي ــرامــ بــــأعــــمــــال إجــ
نوادي  كــإدارة  مختلفة 

أن  إال  الكحول،  ومتاجرة  والبغاء  القمار 
عالقات زعيم العائلة دون فيتو كورليوني 
سياسية  بشخصيات  بـــرانـــدو”  “مـــارلـــون 
مهمة قد منحته نفوذا قويا ومنح أعمال 
عائلته تغطية، غير أن هذه العالقات تتأثر 
بعد رفضه لطلب ساالزو بحمايته وأعماله 
من  كبير  مبلغ  لقاء  المخدرات  تجارة  في 

ــا يــدخــل  ــمـ الــــمــــال مـ
ــي حـــرب  الـــعـــائـــلـــة فــ
ــعــائــالت،  مـــع بــقــيــة ال
للمساعدة  فيتدخل 
ــلــة من  ــعــائ وإنـــقـــاذ ال
دمــــار االبــــن األصــغــر 
“آل  مــايــكــل  لـــلـــدون 
كــان  ــذي  الـ باتشينو” 
الحرب  بعد  عسكريا 
الـــعـــالـــمـــيـــة الــثــانــيــة، 
والذي كان ال يريد أن 
يشارك في أعماله مع 

العائلة أو يتورط في أعمالهم.

قصة العصابة

مــافــيــا هـــي منظمة  يــعــرف أن  مــنــا  مـــن 
وكان  الفرنسي،  الغازي  لمكافحة  سرية 
Morta alla Francia Italia an�  شعارها

الفرنسيين  “مـــوت  ويعنى   ،elia
هــو صــرخــة إيــطــالــيــا”، وجـــاء من 
ــن كــلــمــات  الــــحــــروف األولـــــــى مــ
والحقيقة   ،MAFIA كلمة  الشعار 
المافيا  بأن  يعتقد  منا  الكثير  أن 
الـــتـــاريـــخ بعمر  مــنــظــمــة حــديــثــة 
 100 ـــ  ــ ال يــتــجــاوز  افـــتـــراضـــي ال 
ــواقــع يــرجــع تاريخ  عـــام، وفــي ال
المافيا إلى القرن الثالث عشر مع 
صقلية  أراضـــي  الفرنسيين  غــزو 
بعد   1282 ســنــة  فــي  اإليــطــالــيــة 
فــســاد نــظــام الــحــكــم فــي فرنسا، 
ولعل عدم إلمامنا بذلك يعود إلى 
بشكلها  المافيا  كون 
تعرف  لــم  الــحــديــث 
القرن  نهاية  فــي  إال 
الــتــاســع عــشــر، ومــن 
المزيد  اكتسبت  ثــم 
لتظهر  الــشــهــرة  مـــن 
كـــــــأقـــــــوى مـــنـــظـــمـــة 
ــيــــة عــالــمــيــة  ــرامــ إجــ
ــقــال  ــت ــالل ان ــ ــن خـ مــ
إلى  منها  كبير  جــزء 
المتحدة  ــات  ــواليـ الـ
ــع الـــقـــرن  ــلـ ــطـ مـــــع مـ

العشرين.
في عصابات المافيا األمر مختلف تماما، 
إال  المافيا  جهاز  في  العصابة  تمثل  فال 
والتي قد يصل  الضخم،  بناءة  نواة في 
عدد أفرادها إلى الخمسمئة فرد أو أكثر. 
تنظيم  أي  لم يستطع  ذلك  واألخطر من 
ــاه أن يــســتــمــر ســنــوات  إجـــرامـــي عــرفــن
عمر  فيزيد  المافيا.  فعلت  كما  وسنوات 
المافيا األميركية الحديثة عن نصف قرن 
من الزمان. كذلك فالمافيا ليست تنظيما 
سريا، فقد استطاعت أن تفرض وجودها 
علنا وبعلم الجميع، وال يعني ذلك تجاهل 
قوة  مــدى  يعني  مــا  بــقــدر  لها  السلطات 
المافيا التي استطاعت أن تفرض نفوذها 
عــلــى بــعــض الـــمـــدن األمــيــركــيــة بــصــورة 
تــوارت  أخــبــارهــا  أن  مــن  بالرغم  مطلقة 
عن الصفحات األولى للصحف، إال أنها ال 
تزال تشغل مساحة من صناعة السينما.

 عائلة

بنائه  فــي  للغاية  مقعد  جهاز  هــو  المافيا 
والتي  العائلة،  يسمى  بما  تكوينه  فيبدأ 
تمثل نواة المافيا، وهي عبارة عن عصابة 
أو  الـــدم  رابــطــة  تجمعهم  المجرمين  مــن 
أو أحيانا مجموعة من األصدقاء  الــزواج 
من  يميزها  مــا  عائلة  لكل  يــكــون  وعـــادة 
العائالت  مــن  غيرها  عــن  إجــرامــي  نشاط 
أفرادها  أقــوى  هو  العائلة  وزعيم  األخــرى 
وأجدرهم بالقيادة، ويتم اختياره بموافقة 

باقي األفراد. 
في  الثانية  المرحلة  ذلــك  بعد  تــأتــي  ثــم 
ــاء، حــيــث تــنــضــم بــعــض الــعــائــالت  ــنـ ــبـ الـ
لتكون  بعضها  إلى  النشاط  في  المتشابهة 
يتزعمها  أكــبــر  عائلة  أو  أكــبــر  وحـــدة  معا 
أقــــوى األفــــــراد مـــن مــجــمــوعــة الــعــائــالت 
انضمام  المرحلة  هــذه  يلي  ثم  الصغيرة. 
واحــدة  عائلة  إلــى  الكبيرة  العائالت  هــذه 

يتزعمها أقوى الزعماء من كل العائالت. 

المافيا األميركية 

ترجع البداية إلى حادث مقتل آخر زعماء 
المافيا القدامى ويدعى سلفاتور مارانزانو 
 1931 سنة  فــي  لوسيانو  الكــي  يــد  على 
النسكي  ماير  الــيــهــودي  السفاح  بمعاونة 
ــاق لــوســيــانــو  ــه. فــقــد ضــ ــالـ مـــع بــعــض رجـ
وتــقــالــيــدهــا  وزعــمــائــهــا  سيسيلي  بــمــافــيــا 
القديمة التي رأى أنها ال تمثل إلى عراقيل 
هدفها  ــى  إل المافيا  انــطــالق  دون  تــحــول 
إليه  تسعى  أن  يجب  والـــذي  األســاســي، 
إلى  الوصول  وهو  الثمن،  كان  مهما  دائما 
التقاليد  الــثــروة والــمــال ومــن ضمن هــذه 
القيم  لبعض  القديمة  المافيا  تقديس  هو 
كالشرف والكرامة والوالء للرؤساء بالرغم 
ــاهــا اإلجـــرامـــيـــة، فــكــانــت تعمل  ــواي مـــن ن
عن  المتوارثة  التقاليد  هــذه  إرســاء  على 
جهاز  بنى  كذلك  المال.  جمع  في  التفكير 
المافيا القديمة بناء معقدا للغاية وارتبط 
فراعى  سيسيلي  فــي  الــقــديــم  بالمجتمع 
تكوينه  عند  النقطة  هــذه  أيضا  لوسيانو 
تماما  وفصلها  الحديثة  المافيا  جماعات 

عن جذورها في سيسيلي.

المافيا... ال تزال تحكي قصص هوليوود وتساهم بصناعة السينما
والفـــن للســـينما  الروحـــي  األب  برانـــدو..  مارلـــون  “العـــراب” 

طارق البحار
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الهند تطلق مهمة منخفضة الكلفة إلى القمر
تطلــق الهنــد، غــدا اإلثنين، مهمــة منخفضة الكلفــة إلى القمر 
بهدف أن تصبح الدولة الرابعة التي تضع مسبارا على سطح 
هذا الجســم الفلكــي، وهي خطوة مهمــة لبرنامجها الفضائي 

الطموح.
قبل 5 أيام فقط من الذكرى الخمســين ألول هبوط لإلنســان 
علــى ســطح القمــر، ســتطلق وكالــة الفضــاء الهنديــة مهمتهــا 
“شــاندرايان 2-” مــن قاعــدة ســري هــاري كوتا )جنوب شــرق 

الهند(، بعد تحضير طويل استمر 10 سنوات.
وســتضيء المهمــة أيضــا علــى مــدى التقــدم الذي أحــرز في 
مجــال الســفر إلى الفضاء منذ القفــزة “العمالقة” التي حققها 
نيــل أرمســترونغ للبشــرية مــن خــالل مهمــة أبولــو 11 التــي 

أصبح على إثرها أول إنسان يسير على سطح القمر.
وقــد أنفقــت الهنــد حوالــى 140 مليــون دوالر إلعداد مســبار 
ألفــا و400 كيلومتــر   384 ليســافر مســافة   ”-2 “شــاندرايان 
من مركز ســاتيش دوان الفضائي ويصل في 6 ســبتمبر إلى 
القطــب الجنوبي للقمر. وستســتخدم الهند أقوى صواريخها 
“جي إس إل في إم كيه 3” لعملية إطالق المســبار الذي يبلغ 
وزنــه 2,4 طــن والــذي مــن المقــرر أن تســتمر مهمتــه حوالــى 

سنة.
وســيحمل المســبار مركبــة الهبوط “فيكرام” التــي يبلغ وزنها 
1.4 طن والتي ســتأخذ بدورها مركبة “براغيان” البالغ وزنها 

27 كيلوغرامــا إلــى ســهل مرتفــع بيــن حفرتيــن علــى القطب 
الجنوبي للقمر.

وقال رئيس المنظمة الهندية ألبحاث الهندية ك. ســيفان إن 
هبــوط “فيكــرام” النهائي الذي يســتغرق 15 دقيقة “ســيكون 
أكثر اللحظات إثارة للرعب ألننا لم نقم بهذه المهمة المعقدة 

من قبل”.

ورغم ميزانيتها الصغيرة نسبيا، تثير هذه المهمة  «
أسئلة حول طريقة تخصيص األموال في بالد ما زالت 

تكافح الجوع والفقر. لكن الكبرياء الوطني على المحك، 
فقد تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إرسال 

رحلة مأهولة إلى المدار بحلول العام 2022.

أعلن وزير اآلثار المصري خالد العناني، 
أمس، عن كشف جديد بمنطقة دهشور 
في محافظة الجيزة، يحتوي على عدد 
من المعالم األثرية، باإلضافة إلى إعادة 
افتتاح ما يعرف بهرم سنفرو المنحني.
يقــع  الــذي  الجديــد  الكشــف  ويتألــف 
جنوب شــرقي هــرم “أمنمحــات الثاني” 
فــي دهشــور، مــن جــدار أثــري متعــرج 
باتجــاه  تقريبــا  متــرا   60 بطــول  يمتــد 
أحــد  الجــدار  هــذا  ويعتبــر  الشــرق. 
عصــر  فــي  الهامــة  المعماريــة  العناصــر 

الدولة الوسطى.

كما تم العثور أيضا على عدد  «
من التوابيت الحجرية والفخارية 

والخشبية التي يوجد بداخل 
بعضها مومياوات في حالة 

جيدة من الحفظ. هذا باإلضافة 
إلى إعادة افتتاح الهرم المنحني 

الخاص بالملك سنفرو، مؤسس 
األسرة الرابعة بمنطقة آثار 

دهشور.

مصر تعلن عن 
كشف أثري جديد 

بدهشور
يرى عدد كبير من األلمان أن نوبات االرتجاف التي تعرضت لها المستشارة أنغيال 

ميركل مؤخرا “مسألة شخصية”، بحسب استطالع نشرت نتائجه أمس.

صحيفــة  نشــرته  الــذي  االســتطالع  وأورد 
مــن   %  59 أن  ألغماينيــن  أوغســبورغر 
بــأن  يشــعرون  آراؤهــم  اســتطلعت  الذيــن 
نوبــات االرتجاف الثالث العلنية في الشــهر 
الماضــي، تخص حياة ميركل “الشــخصية”، 
فيما رأى 34 % أنها مسألة تهم الرأي العام.

الذيــن  المســتطلعين  غالبيــة  ويعتقــد   
المســيحي  الحــزب  يؤيــدون  إنهــم  قالــوا 

الديموقراطــي بزعامة ميــركل، وغالبية من 
والمدافعيــن  الديمقراطييــن  االشــتراكيين 
عــن البيئــة، أن المســألة تخــص المستشــارة 

وحدها.
البديــل  وفقــط غالبيــة مــن مؤيــدي حــزب 
أن  يعتقــدون  المتطــرف،  اليمينــي  أللمانيــا 
العــام،  الــرأي  تهــم  مســألة  ميــركل  صحــة 

بحسب االستطالع.

قال الصليب األحمر اإلســباني، أمس الســبت، إن 5 أشــخاص نقلوا إلى مستشــفى 
للعالج من جروح أصيبوا بها في اليوم الســابع من مهرجان ســان فيرمين السنوي 

لركض الثيران في مدينة بامبلونا.

 14 إلــى   7 بيــن  الممتــدة  الفتــرة  وفــي 
كل  االشــخاص،  آالف  يصطــف  يوليــو، 
صبــاح، ويرتــدي كثيــرون منهــم قمصانا 
بيضــاء وأوشــحة حمــراء، في الشــوارع 
تاريخهــا  يعــود  التــي  للمدينــة  الضيقــة 

للقرون الوسطى.

متــرا،   875 لمســافة  مطــاردة  وفــي 
نزعــة هجوميــة  ذات  ثيــران   6 تركــض 
مــن حظيرتها إلى حلبــة المصارعة بينما 
يحــاول البعض بجوارها، تفادي اإلصابة 
تحــت  الســقوط  أو  الثيــران  بقــرون 

حوافرها.

غالبية األلمان يرون صحة ميركل مسألة شخصية

جرحى بمهرجان مطاردة الثيران في إسبانيا

السباحة فاسيلينا خاندوشكا من بيالروسيا خالل 
مشاركتها في منافسات السباحة اإليقاعية الفردية 

ضمن بطولة العالم لأللعاب المائية 2019 المقامة 
حاليا في مدينة غوانغجو، كوريا الجنوبية )أ ف ب(

بــدأ النيوزيلنديــون تســليم أســلحتهم نصــف اآلليــة، كجــزء مــن خطــة حكوميــة 
إلعــادة شــراء األســلحة، عقــب الحظــر الذي فرضتــه الحكومة علــى امتالكها بعد 
هجوم دام اســتهدف مســجدين في مدينة كرايســت تشــيرش. وكان االســترالي 
برنتون تارانت، 28 عاما، الذي وصف نفسه بأنه من دعاة تفوق الجنس األبيض، 
قــد قتــل 51 شــخصا فــي مســجدين وصــور جريمتــه وبثهــا مباشــرة علــى مواقع 
التواصل االجتماعي في شهر مارس الماضي. وعملية تسليم األسلحة في مدينة 
كرايســت تشــيرش هي األولى من 250 عملية تجميع لألســلحة في جميع أنحاء 
البالد. ودفعت الحكومة 433 ألفا و600 دوالر نيوزيلندي، كتعويض لحوالي 169 

شخصا سلموا 224 قطعة سالح. ودمرت السلطات هذه األسلحة على الفور.
ألــف دوالر   13 علــى  للحصــول  ســعادته  عــن  األســلحة  أحــد أصحــاب  وأعــرب 
نيوزيلنــدي مقابــل تســليم ســالح صيد نصف آلــي. وخصصت حكومــة نيوزيلندا 
208 مالييــن دوالر نيوزيلنــدي لبرنامــج جمــع األســلحة الناريــة نصــف اآلليــة من 

المواطنين في جميع أرجاء البالد، تجنبا لوقوع هجمات أخرى.
وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن “ال يمكن تخيل أي ظرف لجمع األسلحة 
من المواطنين أكثر أهمية من هذه الظروف )أي بعد وقوع مذبحة المسجدين(”.

بعد مذبحة المسجدين... 
النيوزيلنديون يسلمون أسلحتهم

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الطــوارئ  حالــة  هــاواي  حاكــم  أعلــن 
فــي جزيرة ماوي حيــث يكافح رجال 
اإلطفــاء حريقــا أجبــر الســلطات علــى 
إجالء اآلالف وأدى إلى تصاعد دخان 

كثيف فوق الشواطئ القريبة.
ورغم أن الســلطات ســمحت فيما بعد 
لمعظــم من تــم إجالؤهــم بالعودة       إلى 
الحريــق  نطــاق  اتســع  فقــد  منازلهــم 
ألكثــر من 3 أمثاله وامتد ليغطي نحو 

9000 فدان من األراضي.

وقال ديفيد إيجيه حاكم هاواي  «
في بيان يوم الجمعة إنه يعلن 

المنطقة ”منطقة كوارث من 
أجل تنفيذ المهام المتعلقة 

بإدارة الطوارئ بما يتماشى مع 
القانون“. ونجح رجال اإلطفاء في 

احتواء 60 % من حريق جزيرة 
ماوي التي يطلق عليها أيضا اسم 

فالي آيل.

اقتربــت العاصفــة المداريــة بــاري، التــي 
إعصــار  كأول  للبــر  تصــل  ألن  تتجــه 
مــن   ،2019 للعــام  األطلســي  بالمحيــط 
شــواطئ لويزيانــا فــي ســاعة مبكــرة من 
صبــاح أمــس الســبت فــي حيــن يحتمــي 
معظم السكان بالمنازل والحانات تحسبا 

لخطر فيضان خطير.
وحثت الســلطات المواطنين على تأمين 
والبقــاء  اإلمــدادات  وتخزيــن  العقــارات 
في أماكنهم. ولكن بعض السكان القلقين 
فضلــوا الفــرار مــن المدينــة التــي غادرها 

الزائرون على عجل يوم الجمعة.

وأصدرت السلطات أوامر إجالء  «
إلزامية في المناطق الساحلية 
البعيدة عن حماية السدود في 
منطقتي بلكماينز وجيفرسون 
جنوبي المدينة. وأعلن الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب حالة 
الطوارئ في لويزيانا يوم الجمعة، 
ما يعني صرف مساعدات اتحادية 

لمواجهة الكوارث إذا لزم األمر.

إعالن الطوارئ في 
جزيرة ماوي بسبب 

حرائق الغابات

سكان نيو أورليانز 
يحتمون بالمنازل 
قبل وصول “باري”

قال مسؤولون في نيبال، أمس السبت، إن سيوال جارفة وانهيارات أرضية ناجمة عن 
األمطار الموسمية أودت بحياة 15 شخصا وتسببت في إصابة 12 آخرين خالل الليل 

بينما اعتبر 18 شخصا في عداد المفقودين.

الذيــن القــوا حتفهــم  ويرتفــع بذلــك عــدد 
جراء األمطار المســتمرة، التي انهمرت منذ 
يــوم الخميس فــي معظم أنحاء البالد، إلى 
30. وقال مســؤولون إن منســوب مياه نهر 
كوسي بشرق نيبال، والذي يمتد إلى والية 
بيهار في شرق الهند، تجاوز عالمة الخطر.

وتثير زيادة منسوب النهر مخاوف  «
شديدة في الهند ونيبال منذ فاضت 
مياهه على ضفافه في العام 2008 

وغير مساره ليغرق مساحات واسعة 
ويلحق أضرارا بأكثر من مليوني 

شخص في بيهار. وتوفي نحو 500 
شخص في الكارثة.

ارتفاع عدد ضحايا األمطار الموسمية في نيبال إلى 30

بصدقها المعهود وإخالصها لوطنها وصوتها الشجي سخرت المطربة ماجدة 
الرومي حفلها في مهرجانات جونية الدولية يوم الجمعة إلطالق نداء سالم 

ومحبة وتصالح إلى كل اللبنانيين وفي مقدمتهم المسؤولين في أرفع المناصب. 
ومن فوق المسرح خاطبت الرئيس اللبناني ميشال عون بأوجاع ومخاوف أبناء 

وطنها الذين حضر منهم اآلالف للحفل قائلة ”أنا مثل كل هؤالء الناس عندي 
صرخة وأود أن أقول لفخامة الرئيس، متوجعين نحن من السجاالت التي تحصل 

بوسائل اإلعالم، من التقاتل، هذا الذي يحرق قلوبنا، بحس كأننا نعيش ببيت 
االخوة فيه بيتقاتلوا .. االخوة األعداء صرنا“.

رجل حوله مياه األمطار الموسمية في نيبال يوم الجمعة )رويترز(

السنة الحادية عشرة - العدد 3924 

األحد
14 يوليو 2019 

11 ذو القعدة 1440

الســلطات  قالــت 
الصينية، أمس السبت، 
الفضائــي  المختبــر  إن 
الصيني المأهول تيانغ 
تجاربــه  أنهــى  أونــغ2- 
لدخــول  وســيعود 
الغــالف الجوي لألرض 

في 19 يوليو.
وقــال مكتــب هندســة 
الفضائيــة  الرحــالت 
المأهولــة بالصيــن فــي 
المرجــح  بيــان إن مــن 

ســقوط كميــة صغيــرة مــن الحطــام في 
ميــاه  فــي  المحــددة  اآلمنــة  المنطقــة 

المحيط الهادي الجنوبي.

وكانــت الصيــن قــد أطلقــت المختبر في 
15 ســبتمبر 2016 بعــد إطــالق المختبــر 
1 وهــو  المأهــول تيانــغ أونــغ  الفضائــي 

المختبر األول لبكين.

مختبر فضائي صيني مأهول يعود لألرض الجمعة

علماء وكالة الفضاء الهندية يجهزون المسبار “شاندرايان 2-” )أ ف ب(
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