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سمو رئيس الوزراء يجري 
فحوصات طبية ناجحة

المنامة - بنا

أعلــن ديوان صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء أن رئيــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
أمــس؛ إلجــراء بعــض  المستشــفى  أدخــل 
الفحوصــات الطبيــة التــي جــاءت نتائجها 
بحمــد هللا وفضلــه ناجحــة، ســائالً هللا أن 
عليــه  يديــم  وأن  الكريــم،  ســموه  يحفــظ 

الصحــة والعافيــة؛ ليواصل مســيرة العمل 
من أجل نهضة البحرين وشعبها.

وقــد تلقــى صاحــب الســمو الملكــي رئيس 
الــوزراء  برقيتــي تهنئة من رئيس مجلس 
مجلــس  ورئيــس  زينــل  فوزيــة  النــواب 
خالــص  ضمناهــا  الصالــح  علــي  الشــورى 
نجــاح  بمناســبة  والتبريــكات؛  التهانــي 

الفحوصــات الطبيــة التــي أجراهــا ســموه، 
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وتلقــى 
الــوزراء برقيتــي تهنئــة مــن  وزيــر التربية 
والتعليــم ماجــد النعيمــي وعميــد الســلك 
لــدى  ُعمــان  ســلطنة  ســفير  الدبلوماســي 
مملكــة البحرين عبدهللا بن راشــد بن علي 

المديلوي.

)٠٥ - ١٢(

شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد 
بــن محمــد آل خليفــة، فــي اجتمــاع الــدورة 
غيــر العادية لمجلس الجامعــة العربية على 
المســتوى الــوزاري بشــأن العــدوان التركــي 

علــى ســوريا، والــذي عقــد أمــس فــي مقــر 
األمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد أن هذا العدوان 
يعد انتهاًكا مرفوًضا لقواعد القانون الدولي 
ووحــدة  ســوريا  ســيادة  علــى  واعتــداًء 
العمــل علــى صونهــا  التــي يجــب  أراضيهــا 

وحمايتها والدفاع عن شعبها الشقيق.
كمــا أكــد وزيــر الخارجيــة رفــض العــدوان 
والتدخــالت مــن أي طرف ســواء مــن تركيا 
أو إيــران أو إســرائيل، وأن هــذا االعتــداء 
التركــي علــى ســوريا يفــرض اتخــاذ موقف 
موحد يردع أي تجاوز على أي أرض عربية. 

الــدورة غيــر العاديــة  وصــدر عــن اجتمــاع 
لمجلــس الجامعــة العربيــة علــى المســتوى 
الــوزاري، قــرار أدان العــدوان التركــي علــى 
األراضــي الســورية باعتبــاره خرقــا واضحا 
وقــرارات  المتحــدة  األمــم  ميثــاق  لمبــادئ 

مجلس األمن.

الجامعة العربية تدين العدوان التركي على سوريا
وزيــر الخارجية:يجــب اتخاذ موقــف موحد النتهــاكات أنقرة

 المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية لدى مشاركته في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية 

المنامة - بنا

يتفضــل عاهــل البالد صاحــب الجاللة 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
فيشــمل برعايتــه الكريمــة افتتاح دور 
االنعقــاد الثانــي من الفصل التشــريعي 
الخامــس لمجلســي الشــورى والنواب، 
أكتوبــر   13 الموافــق  )األحــد(  اليــوم 
نــواب  اســتعدادات  وكانــت   .2019
مجلســي الشــورى والنــواب وبالتعاون 
مــع األجهــزة المعنيــة كافــة قــد انتهت 
خــالل األيــام األخيــرة الســتقبال دور 
عليــه  ُيعــول  جديــد  برلمانــي  انعقــاد 
الســتكمال مرحلة جديدة من مســيرة 
العمــل الوطني وإلبــراز مالمح التطور 
الــذي شــهدته الحيــاة السياســية فــي 
النهــوض  فــي  وأســهمت  المملكــة، 
ولكــن  كافــة،  الصعــد  علــى  بالبحريــن 
المواطنيــن  تطلعــات  لمواكبــة  أيضــا 

وتحقيــق طموحاتهــم فــي وطــن أكثر 
قــدرة علــى تجــاوز العقبــات ومواجهة 

التحديات.

عاهل البالد يفتتح دور 
االنعقاد الثاني اليوم

جاللة الملك

)٠٣(

)٠٣(سمو رئيس الوزراء



حدثان رياديان.. والرائد “خليفة بن سلمان” )2-2(
Û  إن حرصنــا علــى تكريم رجــال الصحافة كل عام، هو تقدير“

مســتحق إلســهاماتهم الوطنية الكبيــرة وجهودهم المتميزة 
فــي خدمــة مســيرة العمــل الصحفي، وهو رســالة لكل مبدع 
في مختلف القطاعات، بأن عطاءاتهم من أجل نهضة الوطن 
وتقدمــه هــي محل تقدير من الجميع”.. تلــك العبارة بكل ما 
فيها من مضامين كبيرة تقدر دور النخب الفكرية والثقافية 
واإلعالميــة، أفاض بها صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا 
ورعاه، في حدث ريادي مهم بالنسبة لكل البحرينيين، وهو 
الحفــل الســنوي لتكريــم الفائزين بجائزة “خليفة بن ســلمان 

للصحافة”، يوم الثالثاء الماضي 8 أكتوبر 2019.
Û  هــو شــرف عظيــم أن أكون بين المتشــرفين بالتكريم من يد

ســموه الكريمــة من نخبة من الزمــالء الفائزين بهذه الجائزة 
ذات المعانــي الكبيــرة؛ ذلــك ألن تقديــر الصحافــة واإلعــالم 
والعامليــن فيهــا باعتبارهــم شــركاء ومســاهمين فــي تعزيــز 
مســيرة التقــدم فــي بالدنا، ودورهــم المحوري فــي التطوير 
والبنــاء  التوعيــة  فــي  البنــاء  والمشــاركة  األفضــل،  نحــو 
وترســيخ األمن واالســتقرار، كلها محاور يوليها سمو رئيس 
الوزراء التأكيد الدائم والتوجيه والدعم في كل لقاءاته مع 

أهل الفكر والقلم والثقافة.
Û  جوانب كثيرة تشرفت بتعلمها من منهج سمو رئيس الوزراء

رعــاه هللا، وقــد كتبت فيها وعنها العديد من المحاور، أهمها 
أن سموه ينظر إلى األداء والمنجز اإلعالمي والصحفي في 
قمة الهرم لناحية نوعية الدور للنهوض بالمجتمع واإلســهام 

فــي التقــدم والتنميــة، بــل واألوجــب مــن ذلــك واألهــم، هــو 
أن ينعكــس الفعــل المــراد علــى المجتمــع بحيــث يؤثــر فــي 
تقريــب وجهــات النظــر ولــم الشــمل، واالعتــزاز بمــا تشــهده 
الصحافة البحرينية من تطور وازدهار ما يعكس ديناميكية 
وحيوية المجتمع البحريني وتحضره وما أفاضه المشــروع 
اإلصالحــي لجاللــة العاهــل المفــدى حفظــه هللا ورعــاه مــن 
أجــواء تتســم بدعم االنفتــاح والحرية، ولهــذا يصبح رجال 
الصحافة واإلعالم على مكانة عالية من التقدير لدى سموه 
كمــا وصفهــم قــادة الــرأي وأعمــدة الفكــر ولهم فــي المجتمع 

وفي نفس سموه مكانة رفيعة.
Û  إن هــذه الجائــزة كمــا وصف الكثيــر من أبنــاء المهنة، ووفق

رؤيــة ســمو رئيــس الــوزراء، تســهم فــي االرتقــاء بالمجتمــع 

وتعزيــز جهــوده فــي مجــال التنميــة، كأداة بنــاءة وفاعلــة 
ومؤثــرة بشــكل إيجابــي، ويحتــاج أكثــر وأكثــر إلــى عقــول 
واعيــة وموهوبة وقادرة على أن تقدم للوطن أنصع األفكار 
وأكثرهــا صواًبــا، وكــم جميــل تعبيــر وزيــر شــؤون اإلعــالم 
السياســية  للتنميــة  البحريــن  أمنــاء معهــد  رئيــس مجلــس 
علــي الرميحــي بكلمتــه أمــام الحفل بأنــه جائــزة “خليفة بن 
الحــرة  البحرينيــة  للصحافــة  تكريــم  أســمى  هــي  ســلمان” 
علــى  العريــق  تاريخــه  عبــر  المســؤول  الوطنــي  واإلعــالم 
مــدى العقــود الثمانيــة الماضيــة فــي التزامه بالقيــم المهنية 
الراقيــة وأخالقيات التعبير عن الرأي بصدق وأمانة ونزاهة 
للوطــن وجميــع  العليــا  المصلحــة  ينشــد  بمــا  وموضوعيــة، 

المواطنين.

عادل عيسى المرزوق

تفاعــل نــواب وشــوريون مع إشــادة مجلــس الوزراء، بالكلمة التــي وجهها رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة إلى “منتــدى البحرين.. رؤى مشــتركة لمســتقبل ناجح” الذي 
عقــد فــي نســخته الثانيــة بمقر األمــم المتحدة في نيويــورك، ومضامينهــا وما احتوت عليــه من دعوات 
ومبــادرات تســهم فــي تطويــع قضايا الســام واالســتقرار في خدمة أغــراض التنمية، وأجمعــوا على أن 
المنتدى استطاع أن يصبح منصة دولية مؤثرة، أسسها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وينظمها 
ديــوان ســموه فــي محفل دولي تشــارك فيه شــخصيات قياديــة، للتعبير عن آرائهم والخــروج بتوصيات 

ومبادرات، تخدم التنمية المستدامة.

وقالــوا إن المنتــدى فرصــة للتواصــل مــع كبــار صانعــي 
القــرار مــن مختلــف أوســاط المجتمــع الدولــي، كمــا أنه 
فرصــة للتعــرف على مجموعة متنوعــة من المقترحات 
اإلنجــازات  الســتعراض  وغايتهــا؛  للتنميــة  الداعمــة 
التــي حققتهــا مملكــة البحريــن فــي مختلــف المجــاالت 

التنموية. 
ورفعوا تهانيهم إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، علــى الصــورة التنمويــة 
التــي تظهــر عليهــا مملكــة البحرين في جميــع المحافل 
الدوليــة، مؤكدين أن البحرين تحت راية جاللته واحة 
للســالم واألمــن واالســتقرار، وأن مــا تشــهده البــالد من 

عملية تنموية شاملة بفضل رؤية جاللته. 
من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
واألمــن الوطنــي النائــب محمــد البوعينيــن أن منتــدى 
“رؤى البحرين” أصبح عالمة فارقة في طريق التحول 
التنموي إذ يحدد السياســات التنمويــة للنهوض بآليات 
أن  إلــى  مشــيًرا  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  تفعيــل 
المنتدي في نسخته الثانية نجح في تحقيق أهدافه. 

مبــادرة صاحــب  المتحــدة  األمــم  اعتمــاد  أن  وأضــاف 
السمو رئيس الوزراء، ودعوتها إلى االحتفال به سنويا 
فــي يــوم 5 مــن أبريــل، يؤكــد مــن جديــد عمــق الرؤيــة 
الثاقبــة لســموه نحــو تعزيــز وترســيخ أســس الســالم 
العالمــي مــن أجــل تهيئــة الظــروف واألليــات المعــززة 

الستكمال مسيرة التنمية لصالح الشعوب. 
ورفــع السيســي أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات إلى 
مقــام عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
الســمو  الــوزراء صاحــب  ورئيــس  آل خليفــة،  عيســى 
آل خليفــة، وولــي  بــن ســلمان  األميــر خليفــة  الملكــي 
العهــد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، علــى نجــاح فعاليــات المنتــدى فــي نســخته 
الثانيــة، ومــا حظــي بــه مــن أشــادات عالميــة وإقليمية 

على المستويات كافة. 
فيمــا قالــت النائب الثاني لرئيس مجلس الشــورى هالة 
رمزي إن النهضة التنموية التي شهدتها البحرين خالل 
الســنوات الماضية، شــكلت تجســيًدا لتوجهات صاحب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، وجــاءت نتاًجــا للرؤية 
الشــاملة لصاحب الجاللة الملك، التي وضعت البحرين 
تبنــى  إذ  التنميــة،  المتقدمــة فــي  الــدول  فــي مصــاف 
ســموه نهًجا مســتقبلًيا الستشراف الفرص والتحديات، 
واســتباقها بالحلــول وتوفيــر األدوات الالزمــة لتحقيق 

التقدم التنموي. 
وأوضحــت أن مبــادرة صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء، التــي أقرتهــا األمم المتحــدة باعتماد الخامس 
من أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير، تجســد رؤية 
ســموه الحكيمة في آليات تحقيق الســالم العالمي؛ من 
أجــل الوصــول للتنميــة الشــاملة؛ باعتبارها هــي الهدف 

األساسي لتحقيق التقدم واالزدهار والنماء.
ونوهــت رمــزي بمــا تضمنــه المنتدى من محــاور نقاش، 
تتعلــق بالدعــوة إلى تبنــي القيم المســتمدة من الضمير 
اإلنســاني وتشــكيل منظومــة عمل جماعي قــادرة على 
إرســاء أســس ســالم دائم، ووضع حلول جادة ومالئمة 
ألبرز القضايا التنموية الراهنة التي تشغل العالم أجمع، 
ودور المجتمــع الدولــي فــي مواجهــة التطــرف الفكــري 
واإلرهاب، وآليات بناء المجتمعات بأســس تنموية؛ من 
أجــل مواجهــة التحديات العالمية التــي تمثل عقبة في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
وبــدوره، أكــد منســق األمــم المتحــدة والممثــل المقيــم 
لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائي لدى مملكــة البحرين 
عالميــة  منصــة  أصبــح  المنتــدى  أن  الشــرقاوي،  أميــن 
لالرتقــاء بــرواد المســتقبل واألفــكار، بمــا يخــدم قضايا 
التنميــة عمومــا، منوًهــا بــأن أهميــة المنتــدى تكمن في 
تجارب البحرين الناجحة في مجال التنمية والتعايش 
وقبول اآلخر، وتعزيزها للتعايش بين مختلف الثقافات 

التي اندمجت على أرض المملكة. 
وأشــار فــي لقــاء عبر شاشــة تلفزيــون البحريــن إلى أن 
دعــوة صاحب الســمو الملكي رئيس الــوزراء إلى األمم 
المتحــدة لتبنــي تعيين ســفراء للضمير العالمي، تســهم 
فــي تحفيــز المجتمــع الدولــي للقيــام بــدوره فــي نشــر 
ثقافــة الســالم؛ مــن أجــل نظــام عالمــي مســتقر وآمــن 
لخدمة الشــعوب، داعًيا المســؤولين في األمم المتحدة 
إلــى تبنــي دعوة ســموه والعمــل على تفعيلهــا؛ من أجل 
نشــر الســالم فــي المجتمعــات والتعريــف بأهمية األمن 

واالستقرار. 
أن  كمــال  النائــب سوســن  أكــدت  الســياق،  ذات  وفــى 
النجــاح الذي حققــه المنتدى هو ترســيخ لمكانة مملكة 
البحريــن الدولية، ودورهــا المحوري في توطيد مبادئ 
السالم والتنمية بين شعوب العالم، الفتة إلى االهتمام 
العالمــي بالمنتــدى، الــذي انعكس علــى الحضور الالفت 
لشــخصيات دولية سياســية وأممية ودبلوماســية ذات 
لمملكــة  الجميــع  تأثيــر كبيــر يعكــس احتــرام وتقديــر 
اإلقليميــة  السياســة  فــي  الفاعــل  ودورهــا  البحريــن 

والدولية.
وأشارت إلى أن هذا النجاح يؤكد المكانة األممية التي 
تحظــى بهــا المملكــة، وقيادتهــا لحركــة الســالم واألمــن 
الدوليين، واستكمااًل لإلنجاز العالمي البحريني باعتماد 
لمبــادرة  باإلجمــاع  المتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء، بإعالن الخامس 

من أبريل كل عام يوًما دولًيا للضمير اإلنساني. 
مــن جانبــه، قــال النائــب إبراهيــم النفيعــي إن المنتــدى 
عالــم جديــد،  نحــو  الناهضــة  البحريــن  ثقافــة  يجســد 
خــال مــن الحــروب والنزاعــات، مؤكــًدا أن هــذا التوجه 
الحضري يســير بخطى ثابتة ومتسارعة منذ التأسيس 
األول للدولــة، وسياســتها الحكيمــة، مــن خــالل وضــع 
المجتمــع البشــري في طليعة األولويــات، واالهتمامات، 
في شــتى بقاع األرض، سياســًيا واجتماعًيا واقتصادًيا 

وتعليمًيا.
ونــوه النفيعي بمبــادرات صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء، قائــاًل إنهــا تشــرف البحرينييــن فــي المحافــل 
الدوليــة، وتجعلنــا حاضرين دوًما فــي الذاكرة األممية، 
كدولة تعايش، محبة للسالم، ولمساعدة اإلنسان، مهما 
اختلــف لونــه، أو عرقــه، أو ثقافتــه، أو ديانتــه، متقدًمــا 
بالتهاني للقائمين على تنظيم المنتدى، الذي هدف إلى 

تحقيق رؤية سموه في التنمية والسالم العالمي. 
وأضــاف النائب عمار البناي أن المنتدى يمثل انعكاســه 
رئيــس  الملكــي  الســمو  لصاحــب  المســتقبلية  للرؤيــة 
الوزراء، ويعد فرصة لمناقشــة التحديات الحالية التي 

تواجه العالم، إذ جاء في الوقت المناســب الذي نشــهد 
فيه العديد من الصراعات وبالتالي سيســاهم في جعل 

العالم مكانا أفضل لألجيال القادمة.
وقــال إن هــذه المبــادرة تنطلق من حــرص عاهل البالد 
علــى تعزيــز قيــم التســامح والتعايش الســلمي؛ لضمان 
ســيادة قيــم التنــوع والتعــدد والحفــاظ علــى الوحــدة 
الوطنيــة فــي المجتمــع البحرينــي، مشــيدا بتبني ســمو 
الستكشــاف  المبــادرات  هــذه  أهميــة  الــوزراء  رئيــس 
وتطويــر الــرؤى والتطلعــات المســتقبلية، والعمــل علــى 
تهيئــة البيئــة المناســبة وتوفيــر ســبل النجــاح لتحقيق 

األهداف األممية للتنمية المستدامة للعام 2030.
وأكــد النائــب عبدالــرزاق حطاب أن المنتــدى هو بمثابة 
شــهادة على الرؤية المســتنيرة والتطلعات المســتقبلية 
لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، الــذي حــرص 
علــى أن يكــون هنــاك منتدى يســهم في صياغــة الرؤى 
والسياســات، ويعالج بطريقة شــاملة جميــع التحديات 
التــي نواجههــا كمجتمــع دولي، والتســاؤالت األساســية 

التي ستحدد المسارات المستقبلية لمجتمعاتنا.
وقــال حطــاب إن اهتمــام البحريــن بإقامــة مثــل هــذه 
فــي  الفاعلــة  بالمشــاركة  التزامهــا  يعكــس  الفعاليــات، 

لمعالجــة  الالزمــة  الجهــود  وحشــد  الدولــي،  المجتمــع 
المناقشــات والحــوارات  إذ إن  الملحــة،  العالــم  قضايــا 
الجــادة التي تتناول قضايا الســالم والتنمية في العالم 
ســوف تسهم بال شــك في طرح حلول واقعية لمعالجة 
األزمات في المنطقة والعالم، ومعالجة مصادر التهديد 

وعدم االستقرار على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.
وأبــدى حطاب ثناءه كذلك علــى الدعوة الصادقة التي 
تضمنتها كلمة ســموه كلمة ســموه لتعزيز قيم التسامح 
الدينــي والتعايش الســلمي لضمان ســيادة قيــم التنوع 
والتعــدد والحفاظ علــى الوحدة الوطنيــة في المجتمع 
البحرينــي، معربــا عــن أملــه فــي أن يســهم المنتدى في 
البحريــن  لــكل مــن حكومــة  المشــتركة  الرؤيــة  تعزيــز 
المشــاركين  تطلعــات  وجميــع  العالمــي  األمــن  ومعهــد 
المشــتركة؛ لجعــل هــذا العالــم مكانــا أفضــل لألجيــال 
يحــق  إنــه  القطــري  فاطمــة  النائــب  وقالــت  القادمــة.  
لشــعب مملكــة البحرين أن يفخــر بانتمائه لوطن يرأس 
حكومتــه شــخصية ذات تطلعــات ورؤى تنمويــة عابرة 
للحــدود كرئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، ولفتــت إلــى أن مملكــة 
البحرين تدين بالكثير من الفضل إلى ســموه؛ لما حققه 
من نهضة شــاملة للمملكة على جميع األصعدة، الســيما 
تلك المنجزات الوطنية المتحققة في ظل العهد الزاهر 
لعاهــل البالد.  ونوهت بكلمة ســموه فــي المنتدى، التي 
دعــا فيها ســموه إلى تبني القيم المســتمدة من الضمير 
يؤكــد  مــا  آليــات متكاملــة،  إلــى  اإلنســاني وتطويرهــا 
اســتمرار ســموه فــي المضــي قدمــا نحــو إطــالق ودعم 
المشــاريع والجهــود الوطنيــة والعالمية التي من شــأنها 
أن تحقق التقدم واالزدهار للشعوب واألوطان، مشيرة 
إلــى أن ســموه ينطلق في أفــكاره ورؤاه من فهم عميق 
للظــروف المحيطة، وحاجة المجتمع الماســة إلى تبني 
القيم المستمدة من الضمير بما يحقق للدول والشعوب 
الرفاه واالســتقرار، والتكاتف في ســبيل إرســاء السالم 

وضمان استمراريته
مــن جانبهــا، أكــدت الكاتبــة الصحافية سوســن الشــاعر 
خــالل مداخلة لها مع برنامــج “حديث اليوم”، الذي بث 
عبــر شاشــة تلفزيــون البحريــن أخيــرا، أن “منتدي رؤى 
البحريــن” فرصــة لتســويق وترويــج إنجــازات المملكــة 
تنمويــة  المنتــدى حمــل رؤى  أن  إلــى  عالمًيــا، مشــيرًة 
قــادرة على تغير الصــورة الذهنية لدى المجتمع الغربي 
عــن المنطقــة، إذ اســتطاع أن يلقــى الضــوء علــى أرض 

البحرين بوصفها أرًضا للسالم. 
وقالت إن صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء تاريخ 
من العطاء، سواء كان في البدايات اإلدارية في مملكة 
البحريــن ومــروًرا بنهضة البحرين، فســموه كان له اليد 
العليــا والفضــل فــي أن كثيــر مــن هــذه اإلدارات تنمــو 
وتتطور بشكل سريع، منوهة بأن مملكة البحرين كانت 
لها الريادة في التعليم والصحة والخدمات اإلســكانية، 
والمصرفية، مضيفًة أنه ومن خالل المنتدى استطاعت 
أنهــا ورغــم مواردهــا  للعالــم أجمــع  المملكــة أن تثبــت 
المحدودة إال أنها أدارت تلك الموارد بشكل الذي يعود 

على مواطنيها بالخير.
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مبادرة يوم الضمير العالمي جسدت رؤية سموه في بناء واستدامة السالم من أجل التنمية الشاملة

نواب وشوريون: منتدى رؤى البحرين منصة دولية مؤثرة

تــلــقــى رئــيــس الـــــوزراء صــاحــب الــســمــو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية تهنئة 
من وزير الكهرباء والماء وائل بن ناصر المبارك؛ 
بمناسبة بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها 
سمو رئيس الوزراء والتي تكللت بالنجاح بفضل 
هللا وتــوفــيــقــه. ودعـــا الــوزيــر الــمــولــى عــز وجــل 
الصحة  بــمــوفــور  يــمــده  وأن  ســمــوه،  يحفظ  أن 
مسيرة  لمواصلة  ذخـــرا  يديمه  وأن  والــعــافــيــة 
البناء والتقدم لمملكة البحرين الحبيبة وشعبها 
الوفي في ظل العهد الزاهر لعاهل الباد صاحب 

الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
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سمو رئيس الوزراء 
يتلقى تهنئة وزير 

الكهرباء والماء
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قالت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ماريا خوري إن المؤسسة تعد البيت األول لحقوق اإلنسان في البحرين، وإن إقامة مسابقة ثقافية 
حقوقية ودعوة مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة فيها تأتي كوسيلة محببة وبسيطة لفتح أبواب التعاون مع هذه المؤسسات، والتي من دونها 

ال يمكن إنجاز الكثير من المتطلبات الحقوقية على أرض الواقع.

الثقافيــة  المســابقة  هامــش  علــى  ذلــك  جــاء 
التــي نظمتهــا المؤسســة بالتعــاون مــع جمعيــة 
المرصد لحقوق اإلنسان تحت عنوان “تحديات 
حقوقية”، والتي شارك فيها ممثليون عن 8 من 
مؤسســات المجتمع المدنــي، وبحضور عدد من 

أعضاء مجلس المفوضين.
وتابعــت خوري: أن أهمية المســابقة تنطلق من 
أهمية دور المؤسســة فــي تعزيز ثقافة الحقوق 
وزيــادة الوعــي فيهــا، ومــد جســور التعــاون مع 

منظمات المجتمع المدني.
كــون  لــم تشــترط  المســابقة  أن  إلــى  وأشــارت 
المؤسســات المشــاركة فيها ذات طابع حقوقي، 
وذلك انطالقا من أهمية أنسنة جميع القطاعات 

وغيرهــا،  واإلســكان  واالقتصــاد  الصحــة  مــن 
وذلك أن جميع هذه المجاالت لها طابع إنساني 

وبالتالي طابع حقوقي.
وذكــرت أن هــذه الفعاليــة تعد باكــورة لفعاليات 
أخــرى رياضيــة واجتماعيــة تعــزز مــن أواصــر 

التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

التفاعل الفوري

ومن جانب آخر، قالت رئيس المؤسسة الوطنية 
إن عدد الزيارات التي نفذتها المؤسســة ألماكن 
االحتجــاز ودور الرعايــة تجــاوز 20 زيــارة منــذ 
بدايــة العــام الجــاري، آخرهــا كانــت زيــارة دار 
لمركــز  وقبلهــا  المحــرق،  فــي  المســنين  رعايــة 

المحافظة الشــمالية، إضافة إلى سجن جو، إلى 
جانــب الزيــارات المخصصــة لمتابعــة الحريــات 

الدينية أثناء موسم عاشوراء.
فــي  المؤسســة  رصدتــه  مــا  أن  إلــى  وأشــارت 
حقــوق  حالــة  تطــور  علــى  يقتصــر  ال  زياراتهــا 
اإلنســان فــي مملكــة البحريــن، بقــدر التجــاوب 
المســؤولين  مــن  الفــوري  اإليجابــي  والتفاعــل 

والجهات المختلفة مع توصيات المؤسسة.
لقبــول  آليــة  المؤسســة  توفيــر  بشــأن  ولفتــت 
التبرعــات إلــى أن ذلك ال يعــود لقلة الميزانيات، 
حيــث إن كل مؤسســة تحتــاج ضــخ المزيد من 
فــي تأميــن  الموازنــات؛ ألداء مهامهــا ودورهــا 
حقــوق المجتمــع، وتدريــب الموظفيــن، إضافــة 

إلــى أن قبــول التبرعــات أمر كفله قانون إنشــاء 
المؤسســة، ويعد تفعيال للمسؤولية االجتماعية 
لدى القطاع الخاص. وأكدت أن تقرير المؤسسة 
السنوي جاهز إال أن عدم صدوره حتى اللحظة 

يعود لضرورة تقديمه لجاللة الملك أوال.
تقاريــر  مســتوى  فــي  تراجــع  وجــود  ونفــت 

المؤسســة  بيانــات  وأن  األخيــرة،  المؤسســة 
دائمــا مــا كانت تعكــس الواقع والحقيقــة، إذ إن 
المؤسسة تتعامل بكل حزم حيال أي تجاوزات 
لحقوق اإلنسان. وبينت أن المؤسسة وفي طور 
إعدادها لتقرير 2019 تنتظر استالم المعلومات 
من الجهات التي خاطبتها المؤسســة الستكمال 

إعداد التقرير.
ونوهت بمستوى التعاون بين الجهات الرسمية 
مــع األعضــاء الجــدد بمجلــس المفوضيــن، وأن 
الخبــرة  ذوي  مــن  أعضــاء  لوجــود  يعــود  ذلــك 
والذيــن يتميــزون بامتالكهم شــبكة واســعة من 

العالقات اإليجابية والمؤثرة.

خوري: “المؤسسة” البيت األول لحقوق اإلنسان في البحرين

صورة جماعية للمشاركين بالمسابقة مع أعضاء المؤسسة

المنامة - وزارة الداخلية

محافظــة  شــرطة  مديريــة  شــاركت 
المحــرق فــي المؤتمــر الدولــي الثانــي 
للتميــز بالعمــل االجتماعــي والذي عقد 
بمشــاركة جهات متخصصة في خدمة 

المجتمع من مختلف دول العالم.
وتمثلــت مشــاركة المديريــة في عرض 
خــاص  ركــن  خــالل  مــن  خدماتهــا 

هامــش  علــى  أقيــم  الــذي  بالمعــرض 
إلــى عقــد محاضــرة  المؤتمــر، إضافــة 
تعريفيــة للمشــاركين بالمؤتمر، قدمتها 
المــالزم أول ريــم فليفــل واســتعرضت 
المديريــة  تجربــة  نتائــج  أبــرز  خاللهــا 
فــي التطبيــق األمثــل لشــرطة خدمــة 

المجتمع.

“شرطة المحرق” تعرض تجربتها 
المجتمعية في مؤتمر الدولي

Û  الصحافة عند أبي علي ال ينقطع حبل تواصلها، سحره عليها وسهرها عليه، عطاءاته
لهــا، وإنجازاتها لله وللوطن، هكذا ينظر ســمو رئيس الــوزراء لإلعالم الهادف، وهكذا 
تصبــح المواســم كلهــا عنــد ســموه أياًمــا للصحافــة والصحفييــن، للكلمــة المســموعة 
والمطبوعــة، للصــورة عندمــا تتجلــى، والرأي حين تجلجل قضايــاه، هنا يكمن الطرح 

في الرسالة، والمضمون في الشكل، والمغزى عند البحث عن دليل.
Û  ،يوم الثالثاء الماضي كان يوًما استثنائًيا جديًدا عشنا فيه بكل جوارحنا مع الرئيس 

لــم ينــس تكريمنــا على كل ما نقدمه بكل إخالص على صفحــات صحفنا الغراء، فآثر 
االلتقــاء بنــا فــي حفــل احتفائــي مهيــب، دعا ســموه إليــه كل مؤثــر وكل ُمجيــد، قدم 
إلينــا النصائــح والتهانــي وأســمى التبريــكات، ليــس ألن الثالثاء كان يوًمــا للصحافة، 
وليس ألن المناسبة لم تكن جديرة للوقوف بإجالل أمام سموه وهو يمنحنا شهادات 
التكريم تشــجيًعا، وتحفيًزا، ومســاندة، إنما ألن الكلمة الحق هي الدليل على اإليمان 

بالله، والتعاطي الصادق هو المؤشر القاطع بأن قضايانا دائًما في الحفظ والصون.
Û  عندما تم النداء ألكون من بين المكرمين في يوم جديد من أيامنا المباركة، شــعرت

بســعادة غامرة، بقدرة مضاعفة، بمســئولية أعلى وأعمق، تطويق على عنق، ووســام 
علــى صــدر، والفتة فوق جبين، جميعها هدايا تذكارية، وســجايا ســحابية، وذكريات 

ال تموت. 
Û  فرحت مثلما فرح زمالئي، فالتكريم من لدن ســموه يعني إيماًنا بأننا كنا عند حســن

الظــن، وأننــا أصبحنــا على مســتوى المســئولية، وأننــا وفينــا بالعهد، والتزمنــا بالوعد، 
ووصلنا في جميع المواعيد المنضبطة على بوصلة األب الرئيس.

Û  خليفة بن سلمان ال يترك مناسبة إال وأشاد فيها بالصحافة الوطنية الصادقة، بالكلمة
الشريفة المحايدة، وبالجملة المفيدة المرابطة.

Û  لقد فاضت الجعبة بما فيها من اعتبارات، والنفس بما يكتنفها من حفاوة، إنه التقدير
الُملزم، والتوفيق المحفوف بالمســئولية، والصراط المســتقيم عندما يمشي عليه كل 

من يستحق وكل من يستطيع وكل من يؤمن.
Û  الثالثــاء الماضي كان بمثابة التســطير االســتثنائي لرؤية جديــدة في عالم الصحافة

واإلعالم المسئول، ويبدو من القراءة السريعة للمشهد الكريم أن سمو رئيس الوزراء 
كان يريــد بهــذا التكريــم أن يبعــث إلينــا برســالة طمأنة وتأكيــد، بأننا مازلنــا في قلبه، 
يتفاعــل ويتعامــل معنــا كجنــود مخلصيــن فــي معــارك الحيــاة الصعبــة، وحملــة قلــم 
متطوعيــن أو محترفيــن إنمــا طائعيــن لــه فــي خدمــة الوطــن والدفاع عــن مصالحه 

وسالمة بنية، ونضارة أراضيه.
Û  ،التكريــم للصحفــي يعنــي وســاًما علــى الصــدر خاصة إذا جــاء من خليفة بن ســلمان

كقائد استثنائي وزعيم وطني، بأي معيار زمني، وكل اعتبار قومي، عروبته في دمه، 
ومنطقته في الروح والعين والخاطر، وشــعبه ال يلبث أن يكون دائًما ديدنه، وهدفه 

وانتماؤه البحريني العظيم.
Û  شــكًرا لــك يــا أبا علي علــى كريم تكريمنا، وعميق تقديرنا، وســعيد أيامنا، فمجلســكم

البهــي كان ومازال وســيظل أنموذًجا للرأي الســديد والمنبــر العتيد، والواحة الخالقة 
لكل فكر أصيل وكل طرح جليل وكل رسالة مقدسة.

جائزة خليفة

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

دور االنعقاد البرلماني الجديد... تطلعات وتحديات
ــاح ــتـ ــتـ ــل االفـ ــفـ ــل بـــرعـــايـــة حـ ــض ــف ــت ــة الـــعـــاهـــل ي ــ ــال ــ ج

يتفضل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم )األحد( 
بافتتــاح دور االنعقــاد الثانــي مــن الفصــل التشــريعي الخامس لمجلســي الشــورى 
والنــواب، الــذي يعــد برهانا حيــا على اســتمرارية التجربة النيابيــة الرائدة بخطى 
ثابتــة ونجــاح ديمقراطيــة المملكــة فــي ظــل المســيرة التنمويــة الشــاملة بقيــادة 

جاللته، التي تتواصل بزخم منذ نحو عقدين من الزمان.

مجلســي  نــواب  اســتعدادات  وكانــت 
الشــورى والنواب وبالتعاون مع األجهزة 
المعنيــة كافــة قــد انتهــت خــالل األيــام 
األخيــرة الســتقبال دور انعقــاد برلمانــي 
مرحلــة  الســتكمال  عليــه  ُيعــول  جديــد 
الوطنــي  العمــل  مســيرة  مــن  جديــدة 
شــهدته  الــذي  التطــور  مالمــح  وإلبــراز 
الحياة السياســية في المملكة، وأسهمت 
في النهوض بالبحرين على الصعد كافة، 
ولكــن أيضا لمواكبــة تطلعات المواطنين 
أكثــر  وطــن  فــي  وتحقيــق طموحاتهــم 
قــدرة علــى تجــاوز العقبــات ومواجهــة 

التحديات.

آمال معقودة ومنجزات محققة

وُينتظــر دور االنعقــاد البرلمانــي الجديد 
فــي الكثير مــن الملفات التي تحتاج إلى 
المناقشــة والحســم بين ممثلي الشــعب؛ 
لتلبيــة اســتحقاقات عمليــة التنميــة مــن 
ناحيــة، بما يلبي تطلعات أبناء البحرين، 
الســيما أن هنــاك جهــوًدا مضنيــة ُتبــذل 
منــذ افتتاح الفصل التشــريعي الخامس 
عقــب االنتخابــات النيابيــة والبلدية في 
نوفمبــر من العام الفائــت، لدعم وتطوير 

مخرجات العمل التشريعي برمته.
النيابــي  العمــل  لتفعيــل  التوجــه  ودعــم 
الحكومــة  بيــن  القائــم  التعــاون  ذلــك 

مــن جهــة ونــواب المجلســين مــن جهــة 
أخــرى، والــذي أثمــر طــوال دور االنعقاد 
األول مــن الفصــل الـــ 5 عــن الكثيــر مــن 
النجاحــات المحققــة ســواء علــى صعيد 
تحقيــق التــوازن المالــي أو علــى صعيــد 
المواطنيــن،  مكتســبات  علــى  الحفــاظ 
فضــال عن تعزيز األمن بمفهومه وأبعاده 
الشــاملة السياســية منهــا واالقتصاديــة 

واالجتماعية.
وجــاء علــى رأس الملفــات المنجــزة في 
دور االنعقــاد األول مــن جانــب مجلــس 
النواب، نحو 13 مرسوًما بقانون أحيلت 
مشــروعا  الشــورى، و112  مجلــس  إلــى 
بقانــون تمــت الموافقــة علــى 35 منهــا، 
اقتراًحــا  و129  بقانــون،  اقتراًحــا  و17 
منهــا،   47 علــى  الموافقــة  تمــت  برغبــة 
و54 سؤااًل، واستجواب واحد ومناقشة 
عامــة واحــدة، فضــال عــن أكثر مــن 100 
هــي  وتتنــوع  الدراســة،  قيــد  موضــوع 
أن  وينتظــر  موضوعاتهــا،  فــي  األخــرى 
تكــون علــى رأس أولويــات دور االنعقاد 

الثاني.

هــذا فضال عن إنجاز 69 موضوًعا خالل 
22 جلســة برلمانية، بحســب تصريحات 
والموافقــة  المجلــس،  لرئيســة  أخيــرة 
مــع مجلــس الشــورى علــى 28 موضوعا 
رفعــت لجاللــة الملــك للتصديــق عليهــا، 
و48 موضوعــا وافــق عليهــا وتــم رفعهــا 
إلــى مجلــس الشــورى منها 25 مشــروعا 
بقانــون و13 مرســوما بقانــون، بحســب 
الموقــع اإللكترونــي  إحصــاءات نشــرها 

لمجلس النواب.
مــن  العديــد  المنجــزات  هــذه  وشــملت 
إلــى  فإضافــة  العــام،  العمــل  مجــاالت 
مناقشــة برنامج عمل الحكومة وإقراره، 
واعتماد مشروع قانون الميزانية العامة 
و2020،   2019 العاميــن  خــالل  للدولــة 
لــم يدخــر مجلــس النــواب أي جهــد فــي 

دعــم برنامج التــوازن المالي، وممارســة 
أجهــزة  علــى  المســؤول  الرقابــي  الــدور 
الدولة والمال العام، هذا فضال عن دوره 
الطبيعي في ســن القوانين والتشريعات 
والمســارات  القانونيــة  البنيــة  وصياغــة 

المطلوبة لعملية التنمية.
وهــو األمــر ذاتــه الــذي قــام بــه مجلــس 
األول،  االنعقــاد  دور  فــي  الشــورى 
علــى  نشــرت  إحصــاءات  بحســب 
 77 فــي  نظــر  إذ  اإللكترونــي،  موقعــه 
مشــروعا بقانــون، وأقر 14 منهــا وأحالها 
النــواب،  لمجلــس   8 وأعــاد  للحكومــة، 
 15 وهنــاك  بقانــون،  مرســوما   13 وأقــر 
مشــروعا بقانــون ما زالت قيد الدراســة، 
وســتحظى هــي األخــرى بأولويــة كبيرة 
خــالل دور االنعقــاد الثانــي، هــذا إضافة 
إلــى 14 مقترحــا بقانــون، و7 مقترحــات 

أحيلت للحكومة بعد إقرارها، وغيرها.
عاجلــة  وملفــات  جاريــة  اســتعدادات 
وانطالقــا مــن هــذه المنجــزات المحققــة 
عــن  فضــال  األول،  انعقــاده  دور  فــي 
اآلمال المعقودة عليه، ُينتظر أن يحظى 
دور االنعقــاد الثانــي باهتمــام كبيــر مــن 
جانــب نــواب المجلســين، خصوصــا مــع 
مــن  حاليــا  تجــري  التــي  االســتعدادات 
جانــب األجهــزة المعنيــة لضمــان نجــاح 
الدور البرلماني المقبل، إذ شهدت الفترة 
عــدة  تحضيريــة  اجتماعــات  الماضيــة 
بحضــور ممثليهــا؛ للتأكــد مــن جهوزيــة 
جــرت  كمــا  الجاريــة،  االســتعدادات 
مــن  مزيــد  لتحقيــق  عديــدة  اتصــاالت 

التنسيقات بين مختلف الجهات.

جاللة الملك

المنامة - بنا

بعث صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد  «
برقية تهنئة لدولة الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا 

الديمقراطية االتحادية؛ بمناسبة منحه جائزة نوبل للسالم.

جاللة الملك المفدى يهنئ رئيس وزراء أثيوبيا

عطاء سمو رئيس الوزراء تجاوز حدود الوطن إلى العالمية
البوعينين يشيد بكتاب المؤلف عادل المرزوق “خليفة بن سلمان مجد الوطن”

اســتقبل وزير شــؤون مجلسي الشــورى والنواب غانم البوعينين في مكتبه صباح أمس عادل عيسى 
المرزوق الذي أهداه نسخة من كتابه )خليفة بن سلمان مجد الوطن .. رمز العطاء وسيرة الوفاء(.

وخــالل اللقاء أشــاد البوعينين بمــا تضمنه الكتاب 
مــن مقتطفات للمســيرة المشــرقة لرئيــس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة وســيرته وشــخصيته الملهمــة 
الوطــن  حــدود  تجــاوز  الــذي  وعطائــه  والمؤثــرة 

ليصل إلى العالمية في شتى مجاالت التنمية.
ومن جانبه، تقدم المؤلف عادل المرزوق إلى وزير 
شــؤون مجلسي الشــورى والنواب بخالص تقديره 
علــى دعمه المســتمر للباحثين والكتاب في مملكة 

البحرين.

 المنامة-وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهاني المسؤولين والوزراء
ــوه ــم ــس ــي أجــــريــــت ل ــ ــت ــ ــاح الـــفـــحـــوصـــات الـــطـــبـــيـــة ال ــجـ ــنـ بـ

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة، برقيتي تهنئة من رئيس مجلــس النواب فوزية زينل 
ورئيــس مجلــس الشــورى علــي الصالح ضمناها خالــص التهاني والتبريكات؛ بمناســبة نجــاح الفحوصات الطبية التي أجراها ســموه، 
سائالن المولى عز وجل أن يحفظ سموه الكريم، وأن يديم عليه الصحة والعافية؛ ليواصل مسيرة العمل الوطني في ظل المسيرة 

التنموية الشاملة لمملكة البحرين، بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتلقــى صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
برقيتــي تهنئة مــن  وزير التربية والتعليم ماجد 
ســفير  الدبلوماســي  الســلك  وعميــد  النعيمــي 
ســلطنة ُعمــان لــدى مملكــة البحريــن عبدهللا بن 
راشــد بن علــي المديلوي ، وذلك بمناســبة نجاح 

الفحوصات الطبية التي أجريت لسموه.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء

كمــا تلقــى ســموه برقية مــن مبعوث رئيــس جمهورية الفلبين لــدول مجلس التعاون لــدول الخليج 
العربيــة أمابيــل اجيلــوس، هنــأ ســموه فيها بمناســبة نجاح الفحوصــات الطبية التي اجراها ســموه 
. وأعــرب امابيــل اجيلــوس عــن تمنياتــه لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء بموفــور الصحــة 

والعافية، ولمملكة البحرين وشعبها دوام الرفعة والتقدم.

...وسموه يتلقى تهنئة مبعوث الفلبين

سيدعلي المحافظة
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افتتحت وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك 
األســلحة الشــيخة رنا بنت عيســى بن دعيج آل خليفة، الورشــة الدولية األولى لمنظمة حظر األســلحة الكيميائية بعنوان “األمن والســامة 
الكيميائية”، في مقر أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراســات الدبلوماســية بوزارة الخارجية، بمشــاركة عدد من الخبراء من منظمة 
حظر األسلحة الكيميائية وممثلين عن الوزارات ومختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، والتي استمرت على مدى ثاثة أيام.

ورحبت الشــيخة رنا بنت عيســى في كلمتها 
شــاكرة  بالحضــور،  للورشــة  االفتتاحيــة 
هــذه  افتتــاح  فــي  الحضــور  علــى  حرصهــم 
الورشــة، معربة عن خالص شكرها وتقديرها 
لمنظمــة حظر األســلحة الكيميائية وما تقوم 
بــه من جهــد وعمــل دؤوب من خالل ســعيها 
الدائــم فــي تقديــم الدعــم والمســاندة لجميع 
تطبيــق  علــى  وحرصهــا  األطــراف،  الــدول 
علــى  الكيميائيــة  األســلحة  حظــر  اتفاقيــة 
أكمــل وجــه ليعــم الســالم واألمــن فــي جميع 
تتبــع  اللجنــة  أن  أكــدت  كمــا  العالــم.  دول 
سياســة رامية تســعى من خاللهــا على تأكيد 
التــزام مملكة البحرين المطلــق بتنفيذ جميع 

تعهداتها الدولية، مســتعرضة في هذا الصدد 
اللجنــة كالعمــل علــى إطــالق  أبــرز مشــاريع 
أســلحة  مجــال  فــي  العلمــي  البحــث  جائــزة 
الدمــار الشــامل وغيرهــا مــن المشــاريع التــي 
تعمل على اإلشــراف ووضــع وتنفيذ مختلف 
الخطط واآلليات تماشًيا مع الرؤية والرسالة 
التي وضعتها اللجنة على النحو الذي يمكنها 
مــن تحقيــق أهدافهــا والمتمثلــة فــي متابعــة 
الكــوادر  وتنميــة  الدوليــة  االتفاقــات  تنفيــذ 
وبنــاء  الدولــي  التعــاون  وتعزيــز  الوطنيــة 
شراكة مجتمعية إضافة إلى تطوير منظومة 

البحرين التشريعية في هذا المجال.
وتنظيــم  إقامــة  مــن  الهــدف  أن  وأوضحــت 

الورشــة  وهــذه  عمومــا  الــورش  هــذه  مثــل 
خصوصــا هــو حــرص اللجنــة الوطنية بشــأن 
حظر اســتحداث وإنتاج وتخزين واستعمال 
األســلحة الكيميائيــة وتدميــر تلــك األســلحة 
على تعزيز مكانة المملكة وتمكيًنا اللتزاماتها 
حظــر  ومنظمــة  الدوليــة  المنظمــات  أمــام 
األســلحة الكيميائيــة، منوهــة بــأن البحريــن 
ستبقى حريصة كل الحرص على أن يكون لها 
دور كبير وفعال في تعميم السالم فيها وفي 
جميــع أنحــاء العالــم، مبينــة أهميــة التوعيــة 
فــي مجــال األســلحة الكيميائيــة مــن خــالل 
هــذه الــورش والتــي تكمــن فــي تطــور العالم 
فــي مجال صناعة وإنتــاج المواد الكيميائية، 

إذ إنهــا تمثــل فرصة لتبــادل الخبرات وبحث 
ومناقشة تطبيق أفضل الممارسات في إطار 
الجهــود التــي تبذلها مملكــة البحريــن لتنفيذ 
التزاماتها بكل فعالية واحترافية مع الحرص 
علــى فتح جميــع المجاالت العلميــة والعملية 

مع المنظمات الدولية.
بمنظمــة  الدوليــة  البرامــج  مديــر  ألقــى  كمــا 

حظر األســلحة الكيميائية روهان بريرا، كلمة 
أكــد فيها حجم الشــراكة المتميــز الذي يربط 
بيــن المنظمــة والبحريــن فــي مجــال توفيــر 
إجراءات األمن والسالمة لمنع انتشار المواد 
واألســلحة الكيميائيــة، مبيًنــا عمــل المنظمــة 
وأنشــطتها وحرصهــا علــى العمــل جنًبــا إلــى 
والمعاهــد  المنظمــات  مختلــف  مــع  جنــب 
المجــال،  بنفــس  الصلــة  ذات  العالــم  حــول 
شــاكًرا دعوتــه ليكــون متحدثا ومشــاركا في 
هــذه الورشــة، التــي ســتضمن زيــادة الوعــي 
المجتمعي بشأن االستخدام اآلمن والتعامل 
مع شــتى أنواع المواد واألســلحة الكيميائية 
درءا ألي انعكاســات ســلبية قــد تنجــم عنهــا، 
كمــا قــام بعرض عــدد من النقــاط والتفاصيل 

في مجال األمن والسالمة الكيميائية.
وتــم خــالل اليوميــن التالييــن للورشــة إلقاء 
عدد من المحاضرات والتطرق إلى مجموعة 
من المحاور بمشــاركة متحدثين من مختلف 

البحريــن  جامعــة  مــن  كباحثيــن  الجهــات 
ومنظمــة حظــر األســلحة الكيميائية وشــركة 
“بابكــو”، إذ تطرقوا إلى أهم اإلســتراتيجيات 
المســتخدمة فــي تطبيق قواعــد إدارة األمن 
الكيميائــي وكذلك أبــرز المخاطــر الكيميائية 
المجــال  فــي  لهــا  التعــرض  يتــم  قــد  التــي 
عمليــة  تطبيقــات  إلــى  إضافــة  الصناعــي، 
حــول خطة اإلخالء فــي حال حدوث حادث 
بــكل حــذر  التعامــل معــه  كيميائــي وكيفيــة 

واحترافية.
المدنــي  للدفــاع  العامــة  اإلدارة  قامــت  كمــا 
بعــرض مختلــف األجهــزة  الداخليــة  بــوزارة 
أي  مواجهــة  أثنــاء  المســتخدمة  والمعــدات 
خطــر أو حــادث طــارئ، إضافــة إلــى تعريــف 
وطــرق  المعــدات  هــذه  بأهميــة  المشــاركين 
اســتخداماتها والهــدف منهــا، إذ تــم تدريبهم 
علــى كيفيــة التعامــل مــع المــواد الكيميائيــة 

أثناء حدوث هذه الحوادث الطارئة.

المنامة - وزارة الخارجية

الشيخة رنا تفتتح ورشة األمن والسالمة الكيميائية

“الخميلـــة” في مــــالذ المحَبطيـــن والطاِمحيـــن
Û  فــي مثــل هذا الشــهر قبــل 67 عاًما صدر فــي البحرين

صحيفــة  كأول  “الخميلــة”  جريــدة  مــن  األول  العــدد 
متخصصة في األدب والفن والثقافة تصدر في منطقة 
الخليج العربي، ولتحمل بين طياتها قصة رجل وأديب 
مبــدع كان يبحــث فــي ذلــك الوقــت عن فضــاء أرحب 
للحرية ومساحة أوسع للحياة، فشد الرحال من أرض 
الرافديــن الواســعة إلــى جزيــرة صغيرة الحجــم كبيرة 
المقــام، التــي حباهــا هللا برعايتــه وكرمــه، ومــنَّ عليها 
بشــعب ودود مضيــاف وأرض كريمــة معطــاء كانــت 
تنعم بالمياه العذبة والزراعة والصيد واللؤلؤ والتجارة 
وبـــ “بحريــن” أو قلبيــن مــن اإليمــان واالنفتــاح، وصدر 
مفتــوح للطامحيــن والباحثين عن مــأوى آمن وحضن 
أدفــأ، وعــن مســاحة أوســع في الحيــاة. ففتحــت قلبها 
وذراعيهــا لألشــقاء الخليجييــن وغيرهــم مــن العــرب، 
عت أبوابهــا لطالب الــرزق من إيــران على الضفة  وشــرَّ
الشــرقية من خليج العرب، وآوت اليهود النازحين عن 
أوطانهــم، ورحبــت بالمســيحيين، واســتقبلت التجــار 
الهنــود من الهندوس والمســلمين وغيرهم، واحتضنت 

مختلف األجناس واألعراق واألديان والثقافات.
Û  الرجل األديب المشــار إليه هو عراقي مســيحي أرمني

اسمه كارنيك جورج ميناسيان، سمعت عنه أول األمر 
فــي بداية الســبعينات من القــرن الماضي من المرحوم 
ومــن  البحرينيــة،  الصحافــة  فــارس  المــردي  محمــود 
شــيخها المرحــوم إبراهيــم حســن كمال، ومــن عميدها 
المرحــوم علي ســيار الذي اختــاره هللا إلى جواره يوم 
الثالثــاء الماضــي، لكننــي لم أعر هذا األمــر أي اهتمام، 
ولــم أدرك وقتهــا أهميــة هذا الرجل بالنســبة إلى تراث 
التســامح والتعايــش واالنفتاح في البحرين وبالنســبة 

إلى تاريخ الصحافة فيها.
Û  كان كارنيــك ميناســيان مصــورا فوتوغرافيــا ناجحــا

يقيــم فــي مدينــة البصــرة بالعــراق، وكان قاًصــا مبدًعا 
معروًفــا، ُنشــر الكثير من قصصه فــي مجالت مرموقة 
ومزكاة ثقافًيا في العراق، وكان األكثر جرأة وشجاعة 
العراقييــن  القصاصيــن  مــن  مــن معاصريــه  ومغامــرة 

المعروفين.
Û  متميــز قصصــي  ككاتــب  كارنيــك  شــهرة  وتوســعت 

لتتخطى حدود العراق وتمتد إلى باقي أرجاء الوطن 

العربي، فُنشرت قصصه في مجلتي “الدنيا” الدمشقية 
و”الرسالة” المصرية بين األعوام 1953-1949م.

Û  ومــن بيــن أعمالــه المتميــزة قصــة طويلة كتبهــا تحت
عنــوان “نوريــة” صــدرت لــه دون تاريــخ عــن مطبعــة 

“الرابطة” ببغداد،
Û  هذه القصة هي السبب الرئيس الذي دفعه للرحيل عن

العــراق والتوجــه إلــى البحريــن، وقد ذكر بنفســه دون 
إعطــاء التفاصيــل “أن ظروًفا خاصة كانت تحتم عليَّ 
تــرك وطنــي األول العــراق” وذلك فــي افتتاحية العدد 

األول من صحيفة “الخميلة”.
Û  ولخــص الناقــد العراقــي الدكتــور شــجاع العانــي فــي

كتابه “المرأة في القصة العراقية” السبب وراء مغادرة 
كارنيك جورج ميناسيان للعراق وتوجهه للبحرين في 
أن “أحمد” بطل قصة نورية كان “يحجم عن الزواج في 
انتظار الحصول على امرأة مثقفة تقرأ وتطالع الكتب 
كمــا تفعــل األوربيــات”، أال أن والديــه كانــا يلحان عليه 
بالــزواج مــن نورية، وهــي طالبة بالكاد أنهت دراســتها 
االبتدائية، “وما يلبث أحمد أن يشعر بالوهن والضعف 
بعد ثالثة أشهر من زواجه منها، ويصف كارنيك نورية 
بأنها منهومة ال تشبع وال ترتوي”، فيصاب أحمد بحالة 
نفســية وينصرف إلى معاقرة الخمرة وارتياد المالهي 

ليعود ليلة ليجد نورية في أحضان رجل آخر.
Û  غــادر كارنيك جورج البصــرة واتجه إلى البحرين، بعد

أن تعــرض للتشــهير والمحاكمــة لنشــره هــذه القصــة 
والتهديــد بالقتــل مــن قبــل أقــارب نوريــة الحقيقيــة، 
الذيــن تنــادوا إليذائــه بســبب الفضيحة التــي طالتهم، 
وهذه الرواية على ذمة راويها الدكتور شــجاع العاني، 
الذي يضيف: “أن متابعة واعية لصحف البصرة أيامها 
الثغــر تكشــف عــن  النــاس، وصحيفــة  مثــل صحيفــة 
جوانــب من المحاكمــة والتهديد”، وهمــا أمران تعرض 
لهما كارنيك دون أن يفصح عنهما في افتتاحية العدد 

األول من “الخميلة”.
Û  الشيء األهم في هذا الموضوع هو أن كارنيك جورج

عندمــا قــدم للبحرين فــي العــام 1952م التحق بالعمل 
فــي مؤسســة ابن عمــه المقاول لبضعة أشــهر فقط، ثم 
حصــل علــى موافقــة حكومة البحرين إلصــدار جريدة 
أســبوعية باســم “الخميلــة”، والتــي صــدر العــدد األول 

ثقافيــة  صحيفــة  كأول   1952 أكتوبــر   29 فــي  منهــا 
تصــدر فــي الخليــج العربــي، وقــد ورد فــي ترويســتها 
أنهــا جريــدة أدبية جامعــة، صاحبها ورئيــس تحريرها 

كارنيك جورج ميناسيان وسعرها 6 آنات.
Û  ويــروي الزميــل الكاتب خالد البســام فــي كتابه “رجال

في جزيرة اللؤلؤ” الســبب الحقيقي لنزوح كارنيك من 
العــراق إلــى البحريــن، وهو البحث عن مســاحة أوســع 
للحرية، وليس هروًبا أو خوًفا من انتقام أسرة نورية، 
فقــد ذكــر خالــد البســام أنــه بالرغــم مــن النجــاح الــذي 
أصبــح يالقيــه جــورج ميناســيان في عالــم األدب في 
وطنــه العــراق، إال أن طموحــه الــذي راح يكبر يبدأ في 

إحداث نوع من اإلحباط لديه.
Û  ففــي بدايــة العــام 1925م يجــد كارنيــك، كمــا يــروي

خالــد البســام، أن الصحــف التــي كان يمدهــا بكتاباتــه، 
إلــى  بحاجتــه  تفــي  ال  كانــت  العــراق وخارجهــا،  فــي 
النشــر وال بحاجتــه إلى المال، فالميــدان يقول كارنيك 
“كان محــدوًدا ال أســتطيع االنطــالق فيــه أكثــر، كما أن 
لــكل صحيفــة أســلوًبا أو عقيــدة، يجب أن أســايرها أو 
أماشــيها.. حتــى الصحــف األدبية لها صفاتهــا الخاصة 
وعقيدتهــا الثابتــة التــي يجب على الكاتــب أن يتصف 
بهــا إذا أراد الظهــور علــى صفحاتهــا.. كمــا أن أغلــب 
الصحــف تمتــاز بأســاليب قديمــة ال تتفــق مــع ميــول 

الشباب الطامح إلى التجديد واالبتكار”.
Û  فــي البحريــن وجــد كارنيــك ضالتــه وحقــق طموحــه

وأصــدر الصحيفة التــي هو صاحبها ورئيس تحريرها، 
وكان فيها كما قال “الحر الطليق، ألكشــف للناس أدب 
الشــباب، وفــن الشــباب؛ ألننا فــي عصر الشــباب! عصر 

التطور والتقدم واالزدهار”.
Û  كان وجــود صحيفــة “صــوت البحرين” كمجلة شــهرية

أدبية اجتماعية تصدر منذ شــهر أغســطس 1950 وما 
كانــت تتمتــع بــه مــن رواج وانتشــار نســبي شــكل أحد 
الحوافــز والعوامــل اإليجابيــة التــي شــجعت كارنيــك 
إلصــدار جريدتــه، حيث أكد ذلــك توفر البيئــة والتربة 
الصالحــة لمشــروعه الطمــوح، مــع إدراكــه، فــي الوقت 
نفسه، لما يمثله ذلك من منافسة وتحد، فقد كان يقف 
وراءهــا أعــالم القلــم وأعمــدة الصحافــة فــي البحرين 
وقتهــا، منهــم مديرها المســؤول إبراهيم حســن كمال، 

وســكرتير التحريــر محمــود المردي، وقد ضمت أســرة 
التحرير كال من عبدالعزيز الشــمالن، وحســن الجشــي، 

وعلي التاجر، وعبدالرحمن الباكر وغيرهم.
Û  وبعــد شــهر مــن صدورها اشــتدت وتفاقمت المنافســة

فــي وجــه الخميلــة عندمــا صــدرت جريــدة “القافلــة” 
التــي اســتقطبت أيًضــا أقالمــا المعــة في ذلــك الوقت، 
وعلــى رأســهم محمــود المردي، وعلي ســيار، ويوســف 

الشيراوي، وغيرهم.
Û  الخميلــة” كمــا“ الــذي واجهتــه  التحــدي األكبــر  إال أن 

واجهــه العقــل العربــي برمتــه فــي تلــك المرحلــة، هــو 
االنحراف والتغيير الكبيران في المناخ العام، وانسياق 
معظم القراء والمثقفين العرب وراء شعارات القومية 
والتحــرر وموجــة الحماســة لـــ “ثــورة يوليــو” وخطــب 
قائدهــا جمــال عبدالناصــر رحمه هللا. وكانــت البحرين 
في صدارة ذلك التوجه، وفي مقدمة الصفوف الالهثة 
وراء تلــك الشــعارات، فاضطر كارنيــك دون قناعة إلى 
ركــوب الموجــة وزيادة المســاحات المخصصــة ألخبار 
الثــورة والمقــاالت السياســية وانتصــارات عبدالناصر، 
وذلــك علــى حســاب الفــن واألدب والثقافــة، وهــي من 
أهم أسس تقدم الشعوب وتطورها، واستعان في ذلك 
بأقــالم المرحوميــن يوســف زبــاري وعبــدهللا الــوزان، 
ولكــن دون جــدوى، فقــد كان المطلــوب انحيــازا تامــا 
إلــى المــد الثوري الناصري، وتخــل كامل عن أي قضايا 
مصيريــة أخــرى، وخنــق أي صــوت يحــاول أن يعلو أو 

يرتفع فوق “صوت المعركة”.
Û  التيــار يقــاوم  أن  ميناســيان  جــورج  كارنيــك  حــاول 

الجــارف ودافــع عــن هوية وتوجــه جريدتــه ذاكًرا في 
أحــد أعدادهــا ومذكــًرا أنهــا: “منبــر حــر لــآراء الحــرة 
التــي تريــد أن تبنــي ال أن تهدم”، لكن دون جدوى، مما 
اضطــره إلــى دفنهــا ومواراتها التراب فــي العام 1956 
بعد أن أصدر المجتمع البحريني وقتها الحكم بالموت 
عليهــا؛ ألنهــا “لــم تحدد موقفا واضحا مــن ثورة يوليو، 
ولــم تعلــن تأييدهــا صراحة للثــورة وزعمائهــا، كما أنها 
تفضــل األدب والفــن علــى مهاجمــة االســتعمار ونشــر 

أخبار ثورة يوليو”.

عبدالنبي الشعلة
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الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

البحريــن  لحلبــة  التنفيــذي  الرئيــس  بحــث 
الدولية الشــيخ ســلمان بن عيسى آل خليفة، 
الجنوبيــة  المنطقــة  لبلديــة  العــام  والمديــر 
عاصــم عبدهللا، ســبل التعاون بيــن الجانبين 
فــي مختلف المناســبات والفعاليات الوطنية 

والرياضية والترفيهية طوال العام.
الحلبــة  اســتعدادات  إلــى  التطــرق  تــم  كمــا 
الحتضــان مهرجــان العيــد الوطنــي المجيــد 
وعيــد جلــوس عاهــل البــاد، والــذي ســيقام 

ديســمبر   16 حتــى   13 مــن  الفتــرة  خــال 
2019، بمشــاركة جميع المؤسسات والجهات 

الحكومية والخاصة.
مــن جانبه، توجه الشــيخ ســلمان بن عيســى 
بالشكر إلى بلدية المنطقة الجنوبية إلسهامها 
في إبراز هذه الفعاليات كعادتها في كل عام، 
ومشــاركتها المميزة فــي الفعاليات والبرامج 
التــي تنظمهــا الحلبــة، وفــي مقدمتهــا جائزة 

البحرين الدولية لسباق الفورموال 1.

“الحلبة” وبلدية “الجنوبية” تعدان للفعاليات الوطنية

البحرينييــن  بالفنانيــن  لقــاء  عقــد  تــم 
الفوتوغرافييــن  والمصوريــن  التشــكيليين 
ضمــن اســتعدادات اللجنــة المنظمة للمعرض 
التشــكيلي “األعمال اإلبداعيــة بأيدي فنانين 
الداخليــة  وزارة  تنظمــه  الــذي  بحرينييــن” 
للفنــون  البحريــن  جمعيــة  مــع  بالتعــاون 
التشــكيلية؛ بمناســبة مــرور مئــة عــام علــى 
تأسيس شرطة البحرين تحت شعار “شرطة 
رئيــس  بحضــور  وتضحيــة”،  والء  البحريــن 

الجمعية الفنان علي المحميد.
وتضمــن اللقــاء التعريفــي، شــرحا لتفاصيــل 
وشروط التســجيل للمعرض وكيفية اإلعداد 
وتنفيــذ األعمال وتســليمها وما يصاحبها من 

إجراءات تنسيقية وتنظيمية. 
وتشــكلت اللجنــة المنظمة لمعــرض “األعمال 
مــن  بحرينييــن”  فنانيــن  بأيــدي  اإلبداعيــة 
الفنــان علــي المحميــد والفنــان عمــر الراشــد 

والفنان عدنان األحمد.

معرض تشكيلي بمناسبة مئوية الشرطة

وزير الخارجية: “المنطقة العازلة” بحاجة لغطاء سياسي واضح
سوريا مــن  الــمــشــروط  وغــيــر  ــفــوري  ال تركيا  وانــســحــاب  ــدوان  ــع ال بــوقــف  عربية  مطالبة 

شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد 
بــن محمــد آل خليفــة، فــي اجتمــاع الــدورة 
غيــر العاديــة لمجلس الجامعــة العربية على 
المســتوى الــوزاري بشــأن العــدوان التركــي 
علــى ســوريا، والــذي عقــد أمــس فــي مقــر 
األمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة.

وأعــرب وزيــر الخارجيــة عن خالص الشــكر 
والتقديــر لجمهورية مصر العربية الشــقيقة 
علــى دعوتها المســؤولة لعقد هــذا االجتماع 
للجمهوريــة  العســكري  الهجــوم  لمناقشــة 
الجمهوريــة  شــرق  شــمال  علــى  التركيــة 
العربية الســورية الشقيقة، ومن أجل ضمان 
التطــور  هــذا  عربــي موحــد حيــال  موقــف 

الخطير.
وأكد الشــيخ خالد بن أحمد أن هذا العدوان 
يعد انتهاًكا مرفوًضا لقواعد القانون الدولي 
ووحــدة  ســوريا  ســيادة  علــى  واعتــداًء 
علــى صونهــا  العمــل  التــي يجــب  أراضيهــا 
الشــقيق  شــعبها  عــن  والدفــاع  وحمايتهــا 
كجــزء ال يتجــزأ مــن األمة العربيــة بتاريخه 
تلبيــة  علــى  والعمــل  ومســتقبله  وحاضــره 
واالزدهــار،  والتنميــة  األمــن  فــي  تطلعاتــه 
مبينــا أن ما يســمى بالمنطقــة العازلة، يجب 

أن يكون لها غطاء سياسي واضح.
العــدوان  أكــد وزيــر الخارجيــة رفــض  كمــا 
والتدخــات مــن أي طرف ســواء مــن تركيا 
أو إســرائيل، وأن هــذا االعتــداء  إيــران  أو 
التركــي علــى ســوريا يفــرض اتخــاذ موقــف 
موحد يردع أي تجاوز على أي أرض عربية. 
القومــي  وشــدد علــى أهميــة صــون األمــن 
التــي  التهديــدات  كافــة  ومواجهــة  العربــي 
يتعرض لها بأسلوب شامل لجميع القضايا.

إلــى ضــرورة قيــام  ونــوه وزيــر الخارجيــة 
مجلس األمن فوًرا ودون تردد بمســؤولياته 
فــي إيقاف هذا العــدوان، حفاظا على األمن 

والســلم الدولييــن وإليصال رســالة واضحة 
إلى المجتمع الدولي.

العاديــة  الــدورة غيــر  عــن اجتمــاع  وصــدر 
لمجلــس الجامعــة العربيــة علــى المســتوى 
الــوزاري، قــرار أدان العــدوان التركــي علــى 
األراضــي الســورية باعتبــاره خرقــا واضحــا 
وقــرارات  المتحــدة  األمــم  ميثــاق  لمبــادئ 
مجلــس األمن التي تدعو إلــى الحفاظ على 
وحــدة واســتقال ســوريا، خصوصــا القــرار 
رقــم ٢٢٥٤، واعتبــره تهديــدا مباشــرا لألمن 
القومــي العربــي ولألمــن والســلم الدولييــن، 
مؤكــدا أن كل جهــد ســوري للتصــدي لهــذا 
العدوان والدفاع عن األراضي الســورية هو 
تطبيق للحق األصيل لمبدأ الدفاع الشــرعي 
عــن النفــس وفقا للمادة ٥١ من ميثاق األمم 

المتحدة.
وانســحاب  العــدوان  بوقــف  طالــب  كمــا 
تركيــا الفــوري وغيــر المشــروط مــن جميــع 
األراضي الســورية، وتأكيــد أن هذا العدوان 
مــن  األحــدث  الحلقــة  يمثــل  ســوريا  علــى 
التدخــات التركيــة واالعتــداءات المتكررة 
وغير المقبولة على ســيادة دول أعضاء في 
جامعة الدول العربية، مؤكدا الرفض القاطع 

ألي محاولــة تركية وكل المحاوالت األخرى 
المستهدفة فرض تغييرات ديموغرافية في 
ســوريا عن طريق اســتخدام القوة في إطار 
ما يسمى “بالمنطقة العازلة”، باعتبار أن ذلك 
يمثــل خرقــا للقانــون الدولــي، يتعيــن علــى 
المجتمــع الدولــي مواجهته ومنعه، ويشــكل 
تهديــدا خطيــرا لوحــدة ســوريا واســتقال 
أراضيها وتماســك نســيجها االجتماعي، كما 
أكــد ضــرورة احتــرام القانــون الدولــي فيمــا 

يتعلق بعودة الاجئين السوريين.
كمــا حّمــل تركيــا المســؤولية كاملــة عــن أي 
اإلرهــاب  تفشــي  علــى  لعدوانهــا  تداعيــات 
أو عــودة التنظيمــات اإلرهابيــة - بمــا فيهــا 
تنظيم “داعش” اإلرهابي - لممارسة نشاطها 
األمــن،  مجلــس  ومطالبــة  المنطقــة،  فــي 
خصوصــا الدول دائمة العضوية، باتخاذ كل 
مــا يلــزم مــن تدابيــر وبشــكل فــوري لضمان 
قيــام تركيــا بتحمل مســؤوليتها فيما يتعلق 
بعدم الســماح بتســلل المقاتليــن اإلرهابيين 
األجانــب إلــى خــارج ســوريا، أو إعــادة بناء 
قدراتهــم داخلهــا، مــا ســيقوض مــا تحقــق 
مــن انتصــارات علــى اإلرهــاب ويهــدد األمن 

اإلقليمي والدولي.

واســتقال  وحــدة  تأكيــد  القــرار  وجــدد 
ســوريا والتشــديد على أهمية البدء الفوري 
رعايــة  تحــت  السياســية  المفاوضــات  فــي 
األمــم المتحــدة، خصوصــا في إطــار اللجنة 
الدســتورية التــي أعلــن عــن إنشــائها أخيرا، 
لتطبيــق العناصــر الــواردة في قــرار مجلس 
لتســوية  والتوصــل   ٢٢٥٤ رقــم  األمــن 
معانــاة  وإنهــاء  الســورية  لألزمــة  سياســية 
أبنــاء الشــعب الســوري، والتشــديد على أنه 
اعتمــاد  وضــرورة  لألزمــة  عســكريا  حــل  ال 
المســار السياســي ســبيا وحيــدا لتســويتها 
وحــل جميــع تداعياتها وبمــا يضمن االلتزام 
بالقانــون الدولي، ويحقق أمن ســوريا وأمن 
جوارهــا ودول المنطقــة ويــؤدي إلى خروج 
جميع القوات األجنبية من ســوريا، ويســمح 
باســتعادة ســوريا دورها في منظومة العمل 

العربي المشترك.
كمــا طالــب مجلــس األمــن الدولــي باتخــاذ 
مــا يلــزم مــن تدابير لوقــف العــدوان التركي 
واالنســحاب مــن األراضــي الســورية بشــكل 
المجتمــع  أعضــاء  جميــع  وحــث  فــوري، 
الدولــي علــى التحــرك فــي هــذا الســياق مع 
العمــل علــى منع تركيا من الحصول على أي 
دعــم عســكري أو معلوماتــي يســاعدها فــي 

عدوانها على األراضي السورية.
للجامعــة  العــام  األميــن  تكليــف  تــم  كمــا 
الســكرتير  مــع  اتصــاالت  بإجــراء  العربيــة 
العــام لألمــم المتحــدة؛ لنقــل مضمــون قــرار 
أعضــاء  علــى  وتوزيعــه  الجامعــة  مجلــس 
األمــم المتحــدة كوثيقــة رســمية، والنظــر - 
بالتنسيق مع العضو العربي بمجلس األمن - 
في ترتيب زيارة لوفد وزاري عربي مفتوح 
العضوية إلى المجلس لمتابعة األمر والعمل 
علــى وقــف العــدوان التركي علــى األراضي 

السورية.
ونص القرار على النظر في اتخاذ إجراءات 
واســتثمارية  واقتصاديــة  دبلوماســية 
وثقافيــة وســياحية وفيمــا يتعلــق بالتعاون 

العسكري لمواجهة العدوان التركي.
نيويــورك  فــي  العربيــة  المجموعــة  وكّلــف 
ببحث ســبل التصدي للعدوان التركي داخل 
مختلــف أجهــزة األمــم المتحــدة، خصوصــا 
لمجلــس  توصياتهــا  ورفــع  األمــن  مجلــس 
جامعــة الــدول العربيــة فــي هذا الشــأن في 
أســرع وقــت ممكــن، كمــا دعــا إلــى تشــكيل 
لجنــة عربيــة لمتابعــة “التدخــات التركيــة 
في الدول العربية” ورفع توصياتها لمجلس 

الجامعة على المستوى الوزاري.

المنامة - وزارة الخارجية

Û  لم تكن الجدة مينا تدرك أنها من خال ممارستها دورها كجدة بارعة في
سرد القصص الشعبية والخرافية لحفيدها المقيم لديها، ستساهم بشكل 
بالــغ فــي تكويــن شــخصية واحد من أعظــم أدبــاء القرن العشــرين الذين 
نالــوا جائــزة نوبــل لــألدب، بفضل روايتــه الملحمية “مائة عــام من العزلة” 
المصنفــة -حســب صحيفــة نيويــورك تايمــز األمريكيــة - بأنهــا “أول عمل 
أدبي- بجانب سفر التكوين- يجب على البشرية كلها قراءته”، وقد بيعت 

منها أكثر من ثاثين مليون نسخة وُترجمت إلى أكثر من ثاثين لغة.
Û  في رســالة وداع لمحبيه وهو على فراش المرض كتب غابرييل غارســيا

ماركيــز “للطفل ســأعطي األجنحة، لكني ســأدعه يتعلــم التحليق وحده”، 
وربمــا هــذا تعلمــه ماركيــز من الجــدة مينا “امــرأة الخيال والشــعوذة” كما 
يســميها. فمــن حســن حظ العالــم، انتقل “غابــو” الطفل ليعيــش مع جديه 
ألمــه عندمــا توظــف والده فــي منطقة بعيــدة، وكان هذا الخيــار األفضل 
لألســرة آنــذاك، وهنــاك تشــّرب قصــص جدتــه العجائبيــة حــول األشــباح 
والطوالــع والخرافــات الكولومبيــة الشــعبية التي غــذت مخيلته، ووهبته 
أجنحة من خيال ليحلق بها فوق ســماء األدب العالمي، ويكون أحد أبرز 

أعمدة السرد األدبي، ويوصل منهجه )الواقعية السحرية( إلى العالمية.
Û  فالقوة الكامنة وراء السرد القصصي للطفل الصغير “غابو” كانت األساس

الــذي شــكل شــخصيته األدبية الحقــا، وكانت مصدرا يعود لــه بين الفترة 
واألخرى ليستلهم رواياته.

Û  إن لــكل طفــل فرديتــه الخاصــة التــي تميــزه عــن اآلخريــن، ويجــب علــى
األهــل عــدم االســتهانة أبدا بكل مــا يقال للطفل؛ ألنه سيســاهم على نحو 
خفــي بتكويــن هويتــه فــي الكبــر، ومــن يــدري؟ ربمــا طفــل اليــوم يكــون 

أسطورة الغد!

أميرة صليبيخقوة القصة

وزيـر الخارجيـة يبحث استمــرار التنسيــق مع مصر
الشــيخ  الخارجيــة  وزيــر  اجتمــع 
آل  محمــد  بــن  أحمــد  بــن  خالــد 
خليفــة في القاهرة أمس مع وزير 
خارجيــة جمهوريــة مصــر العربية 

الشقيقة سامح شكري.
تأكيــد  تــم  االجتمــاع،  وخــال 
غيــر  الــدورة  اجتمــاع  أهميــة 
الــدول  جامعــة  لمجلــس  العاديــة 
الــوزاري  المســتوى  علــى  العربيــة 
عربــي  بموقــف  الخــروج  فــي 
العســكري  الهجــوم  مــن  موحــد 
للجمهوريــة التركيــة علــى شــمال 
شرق الجمهورية العربية السورية 
اســتمرار  وضــرورة  الشــقيقة، 
التشــاور والتنســيق المشــترك؛ من 
العربــي  العمــل  أطــر  تعزيــز  أجــل 
المشــترك، وترســيخ األمن والسلم 

وزير الخارجية يجتمع مع نظيره المصري بالقاهرةفي المنطقة.

المنامة - وزارة الخارجية

بالقاهــرة فــي جمهوريــة  عقــد أمــس 
مصــر العربيــة اجتمــاع تشــاوري بيــن 
بــن  خالــد  الشــيخ  الخارجيــة  وزيــر 
أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، ووزيــر 
خارجيــة جمهوريــة العــراق الشــقيقة 
خارجيــة  ووزيــر  الحكيــم،  محمــد 
الشــقيقة  العربيــة  مصــر  جمهوريــة 
ســامح شكري، ووزير الدولة للشؤون 
الــوزراء  مجلــس  عضــو  الخارجيــة 
بالمملكة العربية الســعودية الشــقيقة 
عــادل الجبير، ووزير الدولة للشــؤون 
العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  الخارجيــة 
قرقــاش،  أنــور  الشــقيقة  المتحــدة 

ووزيــر الخارجية وشــؤون المغتربين 
بالمملكة األردنية الهاشــمية الشــقيقة 

أيمن الصفدي.
التشــاور  تــم  االجتمــاع،  وخــال 
أهــم  بشــأن  النظــر  وجهــات  وتبــادل 
القضايــا العربيــة وآخــر المســتجدات 

والتطورات في المنطقة.
كمــا تم تأكيد أهمية تكثيف التواصل 
لمواجهــة  المشــترك  والتنســيق 
التحديــات المختلفة وبما يضمن أمن 
وســيادتها  العربيــة  الــدول  وســامة 
واســتقالها ويدعم اســتقرار المنطقة 

بأسرها.

أين ُصرفت حصة “األشغال” من أموال “البنية التحتية”؟تكثيف التواصل والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات
المرباطـــي لــــ “^”: مقترحاتنـــا ســـتواجه بالرفـــض لعـــدم توافـــر الموازنـــات

أبــدى رئيــس مجلــس بلــدي المحــرق غــازي المرباطــي اســتياءه مــن تبريــرات وزارة 
األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي بعــدم إمــكان تنفيــذ مقترحاتهــم 

المتعلقة بتطوير البنية التحتية لعدم توفر الميزانية لتنفيذها.

هــذه  تنفيــذ  الــوزارة  رفــض  أن  إلــى  وأشــار 
المقترحــات يأتــي في وقت أتاح فيه المرســوم 
2015 بشــأن تحصيــل  25 لســنة  بقانــون رقــم 
كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق 
التعميــر، للــوزارة اســترداد جزء مــن الكلفة من 
المربــع  للمتــر  دينــار   12 رســوم  فــرض  خــال 
لبعض أنواع المشاريع التعميرية. ولفت إلى أن 
وكيــل البلديات الســابق نبيل أبــو الفتح قد ذكر 
فــي فبرايــر العــام الجــاري أن العام 2018 شــهد 
إصــدار أكثــر مــن 9595 إجــازة بنــاء، مــا يعنــي 

تحقيــق الهيئــات البلديــة األربع دخــاً جيدًا من 
هــذه الرســوم عــن المشــاريع االســتثمارية غيــر 
المعفيــة. وتســاءل عــن مجمــوع المبالــغ التــي 
حصلتهــا الــوزارة مــن حصتها من هذه الرســوم 
والبالغــة 5.5 دينــار منــذ تطبيــق القــرار، وكيــف 
فــي  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  علــى  انعكســت 
المحــرق. وذكــر أن الــوزارة مــا فتــأت تؤكد منذ 
مناقشات القانون تحت قبة البرلمان أن الهدف 
من فرض هذا النوع من الرســوم هو الســترداد 
فــي  التحتيــة،  البنيــة  كلفــة تطويــر  مــن  جــزء 

الوقت الذي ال يجد فيها ترجمة لاســتفادة من 
هذه الرسوم على أرض الواقع.

وقــال إن القانــون نــص علــى أوجه صــرف هذه 
التحتيــة  البنيــة  مرافــق  إنشــاء  فــي  الرســوم 

فــي مناطــق التعميــر الجديــدة التــي ال توجــد 
فيهــا مرافــق أو لــم يكتمــل إنشــاؤها، وتطويــر 
وتحســين مرافــق البنيــة التحتيــة فــي مناطــق 
مرافــق  تطويــر  إلــى  إضافــة  القائمــة،  التعميــر 
البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة التي 
توجد فيها هذه المرافق. وبين أن القانون عرف 
البنيــة التحتيــة علــى أنهــا “الشــبكات الرئيســة 
والفرعيــة للطــرق والكهربــاء والمــاء والصــرف 
الصحــي والســاحات والمواقف العامة وتجميل 
الخضــراء،  والمســطحات  الشــوارع  وتشــجير 
وغيرهــا مــن المرافــق التي تحقــق ذات الغرض 
ويصــدر بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء 

بناًء على توصية اللجنة الوزارية”.
ودعا المرباطي الوزارة إلى اإلفصاح عن مقدار 
المبالــغ التــي حصلتهــا مــن هــذه الرســوم منــذ 

تطبيق القرار وكيف تم صرفها.

غازي المرباطي

سيدعلي المحافظة

البحرين تؤيد توجيهات السعودية باستقبال تعزيزات أميركية
تعرب مملكة البحرين عن تأييدها التام لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
آل ســعود،  بشــأن اســتقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشــترك بين المملكة العربية الســعودية 

والواليات المتحدة األميركية.

وتؤكــد مملكــة البحريــن أن هــذه الخطوة 
االســتراتيجية تعكــس المســاعي الدؤوبة 
والجهود المضنية والمتواصلة التي تقوم 

بها المملكة العربية السعودية كونها ركيزة 
األمن واالستقرار لدول المنطقة وشعوبها، 
كما تجسد مدى حرص الواليات المتحدة 

األميركية على اســتتباب السلم والتصدي 
لكافــة التحديــات والتهديــدات بما يحفظ 
واســتقالها  ســيادتها  المنطقــة  لــدول 

ويضمن لشعوبها سبل التقدم والرخاء.
وتجــدد مملكــة البحريــن موقفهــا الثابــت 
وجهــود  مبــادرات  لكافــة  بقــوة  والداعــم 
الشــقيقة،  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
مثمنة التزام الواليات المتحدة األميركية 
فــي  حلفائهــا  مــع  بالتعــاون  الصديقــة 
واالســتقرار  األمــن  يكفــل  بمــا  المنطقــة 

والسام.

المنامة-وزارة الخارجية
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“اإلسكان” تحرم متقاعدا ستينيا من بيت العمر
ومتهالك قــديــم  الحالي  وبيتي  عــامــا   38 صــبــرت   :”^“ لـــ  ــال  ق

طالب مواطن متقاعد )64 عاما( وزارة االســكان تلبية طلبه اإلســكاني، وخصوصا أن 
طلبه األول يعود للعام 1981 )نحو38 عاما(.

الــروح  لطلبــه  أعــاد  مــا  أن  إلــى  وأشــار 
توجيهــات ســامية أصدرها رئيــس الوزراء 
خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
الطلبــات  بمعالجــة  بــن ســلمان آل خليفــة 
اإلنســانية  الحــاالت  لــذوي  اإلســكانية 
والطارئــة التــي تســتدعي اتخــاذ قــرارات 
إحيــاء  بإعــادة  يختــص  فيمــا  بشــأنها 
الطلبات اإلســكانية القديمة الملغاة بســبب 

التحويالت.

علــى  وافقــت  اإلســكان  وزارة  إن  وقــال 
إحياء طلبه القديم، ولكن لم تنصفه عندما 

حولت سنة الطلب من 1981 الى 2015.
وتابــع: أّي بعــد 34 عامــا مــن االنتظــار المر 
الــوزارة  فــإن  العمــر  بيــت  للحصــول علــى 

سجلت الطلب باسم زوجتي.
المكرمــة  مــن  أنــه ال يســتفيد  إلــى  ولفــت 
بــدل  علــى  بالحصــول  الســامية  الملكيــة 
الســكن التــي تمنــح لصاحــب الطلب خالل 

بيــت  فتــرة طلبــه وحتــى تســلم مفاتيــح 
العمر.

صعبــة  اليوميــة  معاناتــه  أن  إلــى  وأشــار 
ألنــه يســكن في بيــت قديم جــدا ومتهالك 
ومســاحته متواضعــة وتضيــق يومــا بعــد 
طلبــات  ضمــن  البيــت  هــذا  وأدرج  يــوم، 
منــذ  للســقوط  اآليلــة  البيــوت  مشــروع 
العــام 2008 لدى المجلــس البلدي للمنطقة 
عطــل  المشــروع  توقــف  ولكــن  الشــمالية 

ترميم البيت.
الحالــي يفتقــد معاييــر  البيــت  بــأن  ونــوه 

الســكن الصحــي الالئــق بالمواطــن بســبب 
صغر مساحته ورداءته اإلنشائية.

اإلســكان  بــوزارة  المســؤولين  أن  وبيــن 
والمراســالت  وثائــق طلبــي  علــى  اطلعــوا 

وأيدوا استحقاقي لوحدة سكنية.
وزيــر  الصحيفــة  عبــر  المواطــن  وطالــب 
وإعــادة  بالتدخــل  الحمــر  باســم  اإلســكان 
النظــر فــي احتســاب طلبــه اإلســكاني مــن 
تاريخــه الســابق بالعــام 1981 وبمــا يمكنــه 
المهــدرة  فرصتــه  علــى  الحصــول  مــن 

بالحصول على بيت العمر.

حالة البيت الخارجية متدهورة أساسات البيت ذائبة ومتآكلة

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.

اتخذ الشاب ) ع .م (  من سيارته القديمة سكانا ومن دوارت مياه ممشى توبلي 
مقرا  لالستحمام. وسرد قصته ومعاناته عبر “البالد”.

 20 البالــغ مــن العمــر  و يقــول الشــباب 
عاما: عشت مع والدي في شقة صغيرة 
فــي احــد المبانــي بمدينة عيســى ولدي 

من االشقاء اختان.
 وواصــل توفــي والــدي أثر حــادث أليم  
فــي عــام 2005 وكان عمــري حينهــا 6 
ســنوات، تركتنــي والدتــي فــي أحضان 

جدتي، وتزوجت بالعام 2007.
وقال: عشــت مع جدتي الكبيرة وأغلب 

أيام االسبوع أبقى من دون مصروف.

وواصــل: بعــد وفــاة جدتــي فــي  عــام 
2013 انتقلت للعيش بمنزل زوج عمتي  
وبقيت عامان ورعتني عمتي بكل حب.
بالفتــرة   2017 بالعــام  أنــه عمــل  وذكــر 
المســائية وكان فترتها يدرس بالمرحلة 

الثانوية.
وتحــدث أنــه فــي هــذه الفتــرة اضطــر 
والدتــه  بيــت  فــي  للســكن  لالنتقــال 
وزوجهــا، ولكــن حدثت خالفــات قادت 
لمغادرتــه البيــت بعــد طــرد والدتــه لــه 

ولهذا أصبحت الســيارة ملجأي للســكن 
والنوم.

 وبيــن أنــه اضطــر للتواصــل مــع نائــب 
دائرته ولكن لم يؤمن له حال مســتديما 

لمشكلته.  
 وتحــدث عــن جهــود مشــكورة قــام بها 
فــي  شــاهين  هللا  مــال  البلــدي  العضــو 
 5 فيــه  وأقمــت  الكرامــة،  بــدار  إيوائــه 
أشــهر، وأشــكر مديــر الــدار علــى عطفه 
مــع حالتــي، ولكن رفضت الــدار تجديد 

اقامتي.
والتنميــة  العمــل  وزارة  وناشــد   
موضوعــه  فــي  النظــر  االجتماعيــة 
والوظيفــة  المناســب  الســكن  وتأميــن 

الالئقة.

عشريني مشرد.. طردته والدته من بيت الزوج الجديد

افادة من دار الكرامةمسكن الشاب

رسالة شكر وعرفان
جاء في الحديث القدســي “من فرج كربة مؤمن في 

الدنيا فرج هللا عنه كربة من كرب النار”. 
الحمد لله على أن الدنيا الزالت بخير، ورفدت بوجود 
أنــاس أطايب من المؤمنين يمتلكون الحس الوطني 
ويتلهفــون ويتســابقون أيضا بشــوق ومحبــة وإبداء 
النبيلــة لقضــاء  نيــة خالصــة وفتــح قلوبهــم  صفــاء 
وســد حاجــة المواطن ومــا يطمح إليــه ويبحث عنه، 
وهذا من دواعي سرورنا واعتزازنا بهذه النوعية من 

البشر.
في الحقيقة نحن نفتخر ونتباهى بأن ثمة أشــخاص 
فــي مجتمعنــا األبــي يمتلكون هذه الســمات الفضيلة 
األصيلــة التــي أودعهــا هللا وثبتهــا فــي قلوبهــم، كمــا 
نادى بها أيضا الشــارع المقدس وأكدها )حب ألخيك 

مــا تحب لنفســك( فــي الحديث الشــريف، وأنا أشــيد 
المجتمــع  لرقــي  الراميــة  المعطــاءة  الجهــود  بهــذه 

وأقّدرها.
للثنائــي األخ  نقــف إجــالال وإكبــار  المقــام  هــذا  فــي 
فهــد القاضــي واألخ حســين عبــاس علــى مــا أوليــاه 
مــن اهتمــام بالغ وتحــرك مضٍن، فهمــا ال يألوان جهدا 
لمساعدة اآلخرين وتحقيق مرادهم بكل رحابة صدر 
ونيات صادقة وتحقيق مطلب ومساعدة المواطن. 

مــرة أخــرى أتقــدم بالشــكر الجزيــل والثنــاء الوفيــر 
لهمــا، وأتمنــى لهمــا دوام الموفقية في مجــال عملهم 
واالســتمرارية علــى هــذا النهج المبارك الــذي يقربهم 

لله زلفى. 

مصطفى الخوخي

بعض الحكايا 
2: الفجور

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  اشتعل النزاع بين أبناء العمومة.. كان الصراع شديد الضراوة
إلــى حــد أن حكماء البلدة أصابهم الذعــر والخوف والهلع مما 
ألــم بهــم.. لكــن أســوأ مراحــل ذلــك الهلــع هــو أن يتناحــر أهــل 
القرابــة والــدم وتســيل الدمــاء بينهم.. واألشــد، ومــا يضاعف 
الهلــع أكثــر وأكثــر، أن هناك من وجد فرصــًة لالنتقام وتصفية 
حسابات قديمة ال يمكن أن تبلغ مداها إال بالقتال.. أو القتال، 

ال وسط بين المنزلتين.
Û  لــم يجــد الحكمــاء وأهــل الرأي مــن ســبيل إلى إقنــاع أطراف

رؤوس الخــالف، فــكل طــرف يرفــع حرابــه وحــراب مــن معه 
تعبيــًرا عــن االســتعداد للقتــال، إال أنه مع مــرور الوقت هدأت 
النفــوس قليــاًل وإن بقيــت حــراب الكلمــات وأســنة االتهامات 

وقذائف التهديد والويل والثبور تظهر بين حين وحين.. 
Û  مضــى حيــن مــن الزمــن، والنيــران ال تــزال مشــتعلة وشــديدة

األوار.. تخبــو وتعــود من جديد في وهج مخيف.. ما الســبب 
فــي ذلــك، ولمــاذا يا ترى؟ قال أحــد الحكماء “هنــاك من ينفخ 
في تلك النار.. إي وهللا، إن تمكنا من إغالق تلك األفواه التي 
تضاعــف أوار الجمــر ترفــع ألســنة اللهب، ســنتمكن مــن العبور 
بســالم وينتهــي هذا الخالف”.. كالم الحكيــم كان مجرد كالم 

يجيء ويروح كما هو حال غيره من أهل الرأي.
Û  الخطيــر، بــل والمريــر، هي تلك الصورة مــن الفجور.. فجور ال

تعرفــه تلــك البلــدة ولــم تتوارثه عن أســالفها.. بــدأت األفواه 
التــي تنفــخ فــي النــار.. تنفــخ أيًضــا فــي األعــراض، فتهتــك 
بيوت الناس.. وتهتك أســرار البيوت وتثير الضغائن وتشــحن 
الصــدور بالقبيــح مــن القــول الــذي لــم يقتصــر على هــذا الجد 
األمهــات  أعــراض  انتهــاك  حــد  إلــى  وصــل  بــل  العــم..  وذاك 
والزوجــات والكريمــات وربمــا زاد نافخ النــار عن حده فوصل 

إلى حد قذف الجدات في قبورهن.
Û  اجتمــع أهــل الحكمــة ذات ليلــة علــى بصيــص ضــوء وقــال

كبيرهم “ســيعود أبناء العمومة إلى بعضهم متماســكين.. لكن 
مــا نحتاجه اآلن، هو إســكات أصوات الفجــور وأهل الفجور.. 
عيــب علينــا أن نتــرك أولئك الذين يقودهم الشــيطان الرجيم، 
بســببهم..  البــالء  فيصيبنــا  وينتقمــون  وينقمــون  يفجــرون 
فلــم نعهــد فــي إرثنــا مثل هــذا الفاجــر القبيح، أو ذلــك الناعق 
الرخيــص وهــو يفتــرس حتــى األعــراض”.. كالم الحكيــم كان 
واضًحــا.. لكن القصة لم تنتِه.. وال يزال أهل الفجور يْفجرون 

في الخصومة.
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محرر الشؤون المحلية

محمد زين الدين

“دار الكرامة” رفضت تجديد إيوائه.. ويطالب “العمل” بسكن ووظيفة



business
@albiladpress.com 08

تستضيفه البحرين برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

ــة ــدرسـ مـ  80 فــــي  ــب  ــ ــال ــ ط  5000 يـــســـتـــهـــدف 

“ميبيك 2019” يناقش تحول هندسة العمليات باالبتكار

“البورصة” تطلق النسخة الثانية لـ “ المستثمر الذكي”

تنطلــق مســاء يوم غــد اإلثنين 14 أكتوبر 2019 فعاليات النســخة الخامســة من 
معــرض ومؤتمــر الشــرق األوســط لهندســة العمليــات )ميبيــك 2019( والنســخة 
األولى من مجلس البترول العالمي، الذي تســتضيفه البحرين برعاية كريمة من 
لــدن رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
تحــت شــعار تحــول هندســة العمليات مــن خالل االبتــكار، وذلك بمركــز البحرين 
الدولــي للمعــارض. وينظــم هــذا الحــدث الكبيــر شــركة “ميــدل إيســت إنرجــي 
إيفنتــس” والمعهــد األميركــي للمهندســين الكيميائييــن بالتعــاون والتنســيق مــع 
الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز وبدعم من شــركة “أرامكو” الســعودية وعدد من 
الشــركات المحليــة واإلقليمية والعالمية؛ بهدف االســتفادة من الفرص المتاحة 
فــي دول المنطقــة وزيــادة الطلــب علــى اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة لرفــع 

مستوى الكفاءة واألداء في النفط والغاز والبتروكيماويات.

وأعــرب وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بــن 
خليفة آل خليفة عن بالغ الشــكر والتقدير 
الــوزراء صاحــب  رئيــس  إلــى  واالمتنــان 
الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة، على تفضل سموه برعاية الفعالية 
منذ انطالقتها في العام 2011، األمر الذي 
يؤكــد مكانــة “ميبيــك” كإحــدى الملتقيات 
والغــاز  النفــط  قطــاع  فــي  العالميــة 

والبتروكيماويــات علــى مســتوى الشــرق 
األوســط باعتبارها منصة عالية المستوى 
لتبــادل المعــارف واآلراء والخبــرات بيــن 
المتخصصيــن والمهندســين والفنيين من 
واإلقليميــة  الوطنيــة  النفطيــة  الشــركات 

والعالمية.
وأكــد الوزيــر أن معــرض ومؤتمــر ميبيــك 
يعــد من أبرز الفعاليات في مجال تقنيات 

هندســة العمليــات علــى مســتوى منطقــة 
معظــم  تحــرص  إذ  األوســط،  الشــرق 
واإلقليميــة  العالميــة  النفطيــة  الشــركات 
علــى المشــاركة فــي هــذا الحــدث المهــم 
لالســتفادة مــن األوراق العلميــة التي يتم 
طرحها ومناقشتها خالل جلسات المؤتمر 
عالمييــن  ومتحدثيــن  خبــراء  قبــل  مــن 
ومســؤولين تنفيذييــن فــي قطــاع النفــط 

والغاز من مختلف دول أنحاء العالم.

استقطاب 3500 مشارك

ويتوقع أن يســتقطب المؤتمر مشاركة 
مــن  مشــارك   3500 عــن  تربــو  واســعة 
والرؤســاء  والمســؤولين  الباحثيــن 
المهندســين  وكذلــك  التنفيذييــن 
األعمــال  ورجــال  والمتخصصيــن 
هندســة  قطــاع  فــي  والمســتثمرين 
والغــاز  النفــط  وتكنولوجيــا  العمليــات 
ودول  البحريــن  مــن  والجامعــات 
مجلــس التعاون لــدول الخليج العربية 
والعالــم.  األوســط  الشــرق  دول  ومــن 
المعــرض  يســتقطب  أن  يتوقــع  كمــا 
المصاحب للمؤتمر الذي تقدر مســاحته 
بـــ 8000 متــر مربــع إلــى أكثــر مــن 150 
والغــاز  النفــط  شــركات  مــن  شــركة 
الوطنيــة  والبتروكيماويــات  والتكريــر 
والعالميــة وكبريــات شــركات التشــغيل 

من 50 دولة من مختلف دول العالم.

أعلنــت بورصــة البحريــن بالتعــاون مــع “إنجــاز البحريــن” عــن اإلطالق الرســمي للنســخة 
الثانيــة مــن برنامــج المســتثمر الذكــي والذي يســتهدف طلبــة المرحلة االبتدائية للســنة 
الدراســية 2019 - 2020. وســتطبق ورش عمل برنامج المســتثمر الذكي في 80 مدرســة 
مــن مــدارس القطاع الحكومي والخاص يقدمها 166 معلما ومتطوعا، مســتهدفة 5000 

طالب في الصف الرابع من المرحلة االبتدائية على مدار السنة الدراسية.

وقــال الرئيــس التنفيــذي لبورصــة البحريــن 
الشــيخ خليفــة بــن ابراهيــم آل خليفــة “يعــد 
نشــر الثقافــة الماليــة والتوعية االســتثمارية 
بيــن المســتثمرين جــزءا أساســا مــن رســالة 
جهــود  مــع  يتماشــى  مــا  وهــو  البورصــة، 
البورصة لتعزيز الشفافية والثقة في أسواق 

رأس المال. ويهدف برنامج المستثمر الذكي 
ماليــة  بتجربــة  النــشء  جيــل  تزويــد  إلــى 
شــاملة، األمر الذي يؤســس النطالقة ســليمة 
فــي ســوق المــال مــن خــالل ربــط مفاهيــم 
المعرفــة الماليــة بالمناهــج األكاديميــة”. مــن 
لمؤسســة  التنفيــذي  المديــر  قالــت  جانبهــا، 

إنجــاز البحريــن هنــاء ســرواني “يعــد تعزيــز 
الثقافــة والمعرفــة الماليــة أحد أهــم المحاور 
نجــح  إذ  البحريــن،  إلنجــاز  االســتراتيجية 
بيئــة  خلــق  فــي  الذكــي  المســتثمر  برنامــج 
محفــزة للطلبــة لتعّلــم أساســيات التخطيــط 

المالي وإدارة األموال في سن مبكر”. 
النــشء  تزويــد  إلــى  البرنامــج  ويهــدف 
بالمفاهيم األساسية المتعلقة بإدارة األموال، 
واالدخار والتخطيط المالي الذكي من خالل 
علــى  مســاعدتهم  بهــدف  تفاعليــة؛  أنشــطة 

اتخاذ قرارات مالية سليمة.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

المنامة - بورصة البحرين

“زين” تستضيف 
مبادرة “زينوفيت”

فعاليــات  البحريــن،  “زيــن”  اســتضافت 
االجتمــاع الثاني مبادرة “زينوفيت”، التي 
تأتــي بالتعــاون مــع شــركة الكــري، شــركة 
تعنى بالمؤسســات المبتدئة في البحرين، 
وشــركة ُعقــال، الشــركة الرائــدة واألولــى 
فــي  الوقفيــة  االســتثمارات  مجــال  فــي 

البحرين والسعودية. 
وتــم إطالق مبــادرة “زينوفيــت” في مايو 
2019. وتأتي هذه المبادرة تحت مساهمة 
“زيــن” البحريــن فــي النظــام اإليكولوجــي 
مــا  البحريــن،  فــي  الناشــئة  للمؤسســات 
يتماشى مع اســتراتيجية زين لالستدامة 
االجتماعيــة  والمســؤولية  المؤسســية 
التــي تركــز علــى 3 ركائز أســاس: االبتكار 

والقيادة وتمكين الشباب.

المنامة - زين البحرين

وزير النفط

    أمل الحامد من دبي
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شــهد االقتصــاد العالمــي العديــد مــن المتغيــرات الجذريــة والمتســارعة، وذلــك منــذ انتهاء 
الحرب الباردة مع ســقوط جدار برلين وتفكك االتحاد الســوفييتي في 1991، حيث أســفر 
ذلــك عــن هيمنــة كبرى لالقتصاد الحــر وتحقيق سياســات العولمة نفوًذا كبيــًرا على معظم 

دول العالم.
وســرعان مــا واجهــت هــذه الهيمنة التي اســتمرت على مدى عقود تراجًعــا واضًحا من بعد 
األزمــة الماليــة العالميــة التي عصفت باالقتصاد العالمي فــي 2008 و2009 وامتدت آثارها 
بشــكل أكبر في الســنوات القليلة الماضية، وذلك مع تصاعد التوجهات السياســية القومية 
لــدى العديــد مــن الــدول التــي لطالما عرفــت بكونها مناصرة بشــكل مســتمر لالقتصاد الحر 

واالنفتاح.
وإن كنت أرى أن مثل هذا التحول يحتاج إلى نقاش مطول قد ال يكون هنا مكانه المناسب 
إال أنه يمكننا أن نوجز ونشير إلى أن آخر حلقات هذا التحول برزت جلًيا مع نشوب الحرب 
التجارية بين الواليات المتحدة األميركية وجمهورية الصين الشــعبية، والتي نتجت عنها 
حالة من عدم اليقين ألقت بظاللها على المســتثمرين في أســواق رأس المال العالمية، كما 

زادت من ضبابية الرؤية في آفاق مستقبل النمو االقتصادي العالمي.
ونتيجــة لمــا ذكرنــاه من تحــول قام صندوق النقد الدولي بتخفيــف توقعاته إزاء النمو في 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي في العام 2019 ليهبط مــن 3.7 % إلى 3.2 %، حيث إن 
هــذه النظــرة الســلبية ال تختلف عــن تلك التي تتبناها البنوك والمصارف المركزية الرئيســة 
السيما بنك االحتياط الفدرالي، وعلى الرغم من النمو االقتصادي الجيد ألكبر اقتصاد في 
العالم وانخفاض معدالت البطالة إلى نسبة 3.5 % التي تعد أدنى مستويات يصل لها هذا 
المؤشــر فــي أكثــر مــن 5 عقــود، فقد قام بنــك االحتياط الفدرالــي بتخفيض أســعار الفائدة 
على الدوالر مرتين بمقدار 0.25 %، وهذا العام من نطاق 2.50/  2.25 إلى 2.00/  1.75 ومن 

المتوقع أيضا تخفيضها مرة أخرى في الربع األخير من 2019.
ومما ال شك فيه كان لتغير المنظور العام للنمو االقتصادي العالمي األثر السلبي على أسعار 
النفط، فعلى الرغم من األحداث الجيوسياسية التي أثرت على مستويات اإلنتاج والعرض 
فــي هــذا الســوق، فقــد أدى ذلــك إلى انخفــاض ملموس في أســعار نفط برنت مــن أكثر 71 

دوالرا في 2018 إلى أقل من 63 دوالرا في العام الحالي.
وإن كان مــن شــأن التراجــع فــي معــدالت النمــو العالمــي وانخفاض أســعار النفط أن يشــكال 
تحدًيا بارًزا القتصاديات دول المنطقة بما في ذلك مملكة البحرين، إال أنه ساهمت البرامج 
والمبادرات التنموية الحكومية إلى جانب االستثمارات الخاصة التي تتطلع لها المملكة على 
المدييــن القصيــر والبعيــد بصورة إيجابية فــي التخفيف من ثقل هــذه العوامل االقتصادية 

الخارجية وفي تدعيم عجلة النمو االقتصادي وتعزيز مرونة االقتصاد الوطني.
وأرى أن مــا خطــت بــه مملكة البحريــن من خطوات وما اتخذته من خيارات اســتراتيجية 
على المدى البعيد من شأنه أن يقوي إمكانات االقتصاد الوطني في مواجهة التحوالت التي 
يمر بها االقتصاد العالمي والتكيف معها، ولعل على رأس هذه الخطوات الشروع في تنمية 
وتطويــر خمــس قطاعــات اقتصاديــة واعدة ذات ميزة تنافســية وهي قطاعــات الخدمات 
المالية والســياحة وتكنولوجيا معلومات االتصال والخدمات اللوجســتية والتصنيع، وهي 
القطاعات التي تقع ضمن الخطة االستراتيجية لمجلس التنمية االقتصادية والتي يسعى 
إلــى اســتقطاب االســتثمارات المباشــرة إليهــا لخلــق فــرص العمــل في ســوق المحليــة، إلى 

جانب مواصلة دعم وتطوير بيئة األعمال وزيادة جاذبيتها التنافسية.
وإن كانت هنالك قابلية لمراجعة االستراتيجيات والخطط من وقت إلى آخر وهو ما يعد 
ضــرورة لمواكبــة التغييــرات القائمــة، إال أننــي أرى أن وجود عاملي التركيــز والتصميم في 
تطويــر القطاعــات االقتصادية المذكــورة ما لم تتغير المعطيات على أرض الواقع هو خيار 
استراتيجي ضروري البد من التمسك به؛ كونه يتيح الرؤية الواضحة لجميع األفراد تجاه 

االقتصاد كما أنه يساهم في تعزيز الثقة في جدوى وفعالية النهج الذي تتبعه المملكة.
ومــن وجهــة نظــري فإنني أجد أن وجود الكادر الوطني المــدرب المتميز بطموحه يعتبر من 
أهم مقومات االقتصاد الوطني وبيئة األعمال التي تميز المملكة بها والتي يجب المحافظة 
عليهــا واالســتمرار فــي تنميتهــا، كما أنه لالســتفادة من جميــع إمكاناتنا وقدراتنــا وللوصول 
لهذه الغاية ينبغي علينا مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والمتطلبات المستقبلية 
عن طريق تطوير التعليم ومخرجاته في المملكة ولنا في هذا حديث آخر بإذن هللا تعالى.
رئيس جمعية االقتصاديين البحرينية
almoulani@hotmail.com

االقتصاد البحريني في 
د. علي الموالني ضوء المتغيرات العالمية

حملة تفتيشية وتوعوية في المحرق
ــة ــك ــل ــم ــم ــي األســـــــــــواق بـــجـــمـــيـــع مـــحـــافـــظـــات ال ــطـ ــغـ تـ

قامــت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة 
والتجــارة والســياحة بحملــة تفتيشــية 
محافظــة  أســواق  فــي  وتوعويــة 
رئيــس  لتوجيهــات  تنفيــًذا  المحــرق؛ 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير 
بشــأن  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
تكثيف الحمــالت التفتيشــية والرقابية 

وزيادتها على المحالت والمرافق.

وأكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد 
بالــوزارة عبدالعزيــز األشــراف، العمــل 
مــن خــالل إدارة التفتيش علــى تعزيز 
التجاريــة  األنشــطة  علــى  الرقابــة 
والحمــالت  الــدوري  التفتيــش  عبــر 
التفتيشــية التــي تجريهــا وفًقــا لخطــة 
اســتراتيجية تضمــن تغطيــة مختلــف 
تــم  أنــه  مضيفــا  البحريــن،  مناطــق 
العمــل علــى تنفيــذ توجيهــات صاحــب 
الســمو الملكــي رئيس الــوزراء بتكثيف 

فــإن  والرقابيــة،  التفتيشــية  الحمــالت 
الــوزارة تعمــل اآلن وباهتمــام بالغ على 
ترجمــة هــذه التوصيــة؛ لتكــون واقًعــا 

ملموًســا عبر زيادة البرامــج والحمالت 

جميــع  لتشــمل  وامتدادهــا  الرقابيــة، 

المحافظات.

وأكــد األشــراف أن الحملــة اســتهدفت 
وكانــت  المحــرق،  محافظــة  أســواق 
الــدور  علــى  تركــزت  الحمــالت  كبقيــة 
اإلرشــادي والتثقيفــي جنًبــا إلــى جنــب 
مع الدور الرقابي األساسي المنوط بها؛ 
حفًظــا لحقــوق المســتهلكين والقطــاع 
يجــري  إذ  ســواء،  حــٍد  علــى  التجــاري 
فــي الحملــة بيــان اإلجــراءات وكيفيــة 
هــذه  مثــل  وأن  األنظمــة،  اســتخدام 
قــدرة  تعزيــز  علــى  تعمــل  اإلجــراءات 
أصحــاب المحال التجارية على تطبيق 
السياسات والقوانين بالشكل الصحيح 
وفــق مــا رســمه القانــون لهــا بمــا يقــوي 
متانــة المنــاخ االقتصادي فــي البحرين 
ويرفــع جاذبيته االســتثمارية بمختلف 
الحمــالت  بــأن  منوًهــا  القطاعــات، 
جميــع  تشــمل  ســوف  التفتيشــية 

محافظات المملكة.

جانب من الحملة التفتيشية

“HakTrak” تتعاقد مع شركة آسيوية أميركية قريًبا
السيبراني األمــن  برامج  في  متخصصة  بحرينية  مؤسسة 

التنفيــذي لشــركة  الرئيــس  المؤســس  أعلــن 
عــن  وفــا،  طــارق  البحرينيــة   ”HakTrak“
فــي  متخصصــة  بحرينيــة  شــركة  تأســيس 
الســيبراني،  باألمــن  متعلقــة  حلــول  تقديــم 
مــن  والحمايــة  القرصنــة  ومكافحــة 
االختراقــات األمنية، وهــذه البرمجيات يتم 
إنتاجها محلًيا، كما يتم تقديم الدعم التقني 
للعمالء والمســتخدمين، مشيًرا إلى أن رأس 
حجــم  وســيتضح  بحرينــي،  الشــركة  مــال 
االستثمارات التي سيتم ضخها خالل الفترة 
المقبلة، خصوًصا أنه يتم حالًيا تطوير موقع 

الشركة وبناء عليه سيتم االستثمار.

وأوضح وفا لـ “البالد” أن الشركة لديها فريق 
مختــص فــي البحــث والتطويــر، ومختبرهــا 
فــي البحريــن، وتعمــل علــى تصميــم وتنفيذ 

البرمجيات واألنظمة في المملكة.
للشــركة  الرئيــس  المركــز  أن  إلــى  وأشــار 
ســيكون في البحرين لخدمــة المملكة، مبينا 
وجود خطط لالنتشــار والتوســع للشركة مع 
التركيــز فــي األســاس علــى خدمــة العمــالء 
والحكومــات واألفــراد بالبحريــن، مؤكــًدا أن 

التوجه للشركة عالمي.
خــالل  تواصلــت  الشــركة  أن  إلــى  ولفــت 
المعــرض مــع شــركات مــن آســيا وغيــر آســيا 
أبــدوا رغبتهــم في التعاون فــي هذا المجال، 
مشــيًرا إلــى أنــه تم االتفــاق مع شــركة تعمل 
بيــن الواليات المتحدة األميركية وآســيا، إال 

أن مركــز األخيرة الرئيس في أميركا لتوقيع 
مذكرة تفاهم في الشهر المقبل.

وشاركت “HakTrak”” في معرض “جيتكس 
6 إلــى  2019” فــي دبــي خــالل الفتــرة مــن 
10 أكتوبــر الجــاري ضمــن الجنــاح الوطنــي 

البحريني بالمعرض.
وعــن المشــاركة بالمعــرض، أوضــح وفــا أنها 
جاءت بآخر لحظة وبطريق غير مباشــر عبر 
التعاون مع شــركة “دايم العالمية” بالبحرين، 
التي كانت لها مشاركة في عد من المشاريع.
وأضــاف أن “HakTrak” هي شــركة بحرينية 
أننــا  “إال  أشــهر   3 مــن  أكثــر  منــذ  تأسســت 
أكملنــا عامــا ونصف إلى عاميــن بالعمل على 
فــي  الســيبراني  األمــن  برمجيــات  تطويــر 
البحريــن، خصوًصــا أنهــا شــركة متخصصــة 

في إنتاج هذه البرمجيات، )...( أنظمة األمن 
الســيبراني الوحيــدة التــي تنتجهــا الشــركة 
بمنطقة الشرق األوسط بكفاءات من الوطن 
تســتورد  األخــرى  الشــركات  إن  إذ  العربــي، 
أنظمــة مــن الخــارج وتعمــل علــى تطويرهــا 
فــي حيــن أننــا نعمل علــى هــذه األنظمة منذ 
إنشــاء الفكرة وحتى الفكرة النهائية، مشيًرا 
إلــى تزويد بعض العمــالء بالمنتج محلًيا مع 

تقديم الصيانة والدعم”.
تقدمهــا  التــي  الخدمــات  أن  إلــى  وتطــرق 
الشــركة تختلف عما يقدمه المنافســين منها 
النظــام،  لمســتخدمي  المباشــر  الترخيــص 
وعلــى المســتوى التقني قــال “تمكنا من فهم 
احتياجــات العمــالء وبالتالــي فــإن مســتوى 
األنظمــة  تبســيط  وتــم  أعلــى،  البرنامــج 

التشــغيلية بأقصــى الطــرق؛ مــن أجل كســب 
المستخدمين”.

مــن  والحمايــة  النظــام  فــي  األمــن  وعــن 
تمــت  “النظــام  أن  وفــا  أكــد  االختراقــات، 
مــن  أكثــر  هنالــك  أن  كمــا  وبيعــه،  تجربتــه 
قرصــان )هاكر( جــرب اختــراق األنظمة دون 
أن ينجح، وهذا يدل على أن النظام آمن من 

االختــراق، إلى جانــب وجودنا فــي البحرين 
لتقديم الدعم للمستخدمين”.

وأضــاف “دائًمــا هنالــك محــاوالت اختــراق، 
مــن  يحــد  لدينــا  المســتخدم  النظــام  أن  إال 
إنــذارا  ويعطــي  ويتفادهــا  االختراقــات 
باالختــراق؛ التخــاذ اإلجــراءات االحتياطية 

لمواجهتها، إضافة إلى مميزات أخرى”.

وفا مصرحا لـ” البالد”
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أظهــرت بيانــات مالحية حديثة أن وردات الســيارات إلى البحرين بلغت نحو 28.8 
ألــف ســيارة حتــى الربــع الثالــث، فــي الوقت الــذي نمت فيــه حركة مناولــة البضائع 

العامة عبر ميناء خليفة بن سلمان.

أن  إلــى  الشــهرية  البيانــات  وأشــارت 
واردات الســيارات شــهدت انخفاًضــا في 
الماضييــن  وأغســطس  ســبتمبر  شــهري 
اللذيــن  العــام،  شــهور  بباقــي  مقارنــة 
يصادفــان إجــازة الصيف، فــي حين كان 
شــهرا أبريــل ومايــو األعلــى مــن ناحيــة 
االســتيراد عبــر مينــاء خليفة بن ســلمان 
الســتيراد  الرئيــس  المنفــذ  يعــد  والــذي 

السيارات إلى المملكة.
خــال  الســيارات  ورادات  وســجلت 
العــام  مــن  األولــى  التســعة  األشــهر 
الجــاري تراجًعــا عــن ذات الفتــرة مــن 
العــام الســابق، إذ بلغــت فيهــا واردات 
أي  ســيارة  ألــف   31 نحــو  الســيارات 

بتراجع نسبته نحو 7 %.
العامــة  البضائــع  مــن  الســيارات  وتعتبــر 
التــي تــم مناولتهــا فــي مينــاء خليفة بن 
الســيارات  ســلمان، إذ يتــم توريــد هــذه 
للــوكاء المحليين كما يتم إعادة تصدير 

عدد من السيارات للدول المجاورة.
التســعة  فــي  العامــة  البضائــع  وســجلت 
أشــهر األولى من العــام الجاري نحو 738 
ألــف مقارنــة مــع 653 ألف طــن نولي في 
ذات الفتــرة مــن العــام 2018، أي بزيــادة 

قدرها 13%.
وبلــغ عــدد الســفن والبواخــر التــي أنزلت 
بضائعهــا نحو 392 ســفينة خال األشــهر 

التسعة األولى.

 استيراد 13 ألف طن حبوب
البحريــن  أن  إلــى  األرقــام  وأشــارت 
مــن  طــن  ألــف   13 قرابــة  اســتوردت 

الحبــوب حتــى الربــع الثالــث مــن العام 
الجاري عن طريق البواخر.

وشــكل الحديد الكمية األكبر من حجم 

مناولــة البضائــع العامة عبــر الميناء، إذ 
جرى خال األشــهر التســعة األولى من 
العــام مناولــة نحــو 469 ألــف طــن مــن 

منتجــات الحديــد والصلــب، إذ يعمــل 
فــي البحريــن عــدد مــن المصانــع التــي 
تنتــج حديد التســليح وأعمــدة الصلب 
المســتخدمة فــي المبانــي إلــى جانــب 
كريــات الحديــد ومنتجــات الســتانلس 

ستيل.
كمــا بلغــت المنتجــات الكبريتيــة التــي 
مناولتهــا عبــر مينــاء خليفة بن ســلمان 

نحو 87 ألف طن نولي.
يذكــر أن مينــاء خليفــة بن ســلمان، بدأ 
التشــغيل فــي أبريــل 2009، ويقع على 
مســاحة 110 هكتــارات مــن األراضــي 
المســتصلحة ويتضمــن رصيًفــا طولــه 
للحاويــات  متــر يشــمل محطــة   1800
علــى مســاحة 900 متــر مربــع تخدمهــا 
أربع رافعات قنطرية تتمكن من مناولة 
سفن الحاويات بعرض61 متًرا، إضافة 
إلــى مرافــق لمناولــة وتخزيــن البضائع 
العامة وسفن الدحرجة وسفن الركاب.

28.8 ألف سيارة واردات البحرين حتى الربع الثالث
ــاء ــنـ ــيـ ــمـ ــي الـ ــ ــ ــع الــــعــــامــــة ف ــ ــائ ــ ــض ــ ــب ــ ــة مــــنــــاولــــة ال ــ ــركـ ــ ــو حـ ــ ــم ــ ن

مهدية أحمد تحصد “ادخار الوطني”
دوالر ــف  ــ أل  250 ــا  ــدرهـ قـ ــة  ــدي ــق ن بــجــائــزة  ــا  ــه ــئ ــاف ــك ُي ــك  ــن ــب ال

أعلن بنك البحرين الوطني عن فوز مهدية 
أخيــرا،  متقاعــدة  معلمــة  أحمــد،  عيســى 
بالجائزة نصف سنوية لشهر سبتمبر 2019 
من “ادخار الوطني”، التي تبلغ قيمتها 250 
دوالر ألــف، يــوم األربعــاء 9 أكتوبــر 2019 
والــذي صــادف  توبلــي،  فــي  البنــك  بفــرع 
االحتفال بيوم المعلم العالمي في األسبوع 

نفسه، فكانت الفرحة مميزة.
وقــال رئيــس الخدمات المصرفيــة لألفراد 
لــدى البنــك صبــاح الزيانــي “بالنيابــة عــن 
اإلدارة التنفيذيــة لــدى البنك، نود أن نهنئ 
مهدية عيسى أحمد على حصولها الجائزة 
النصــف ســنوية وتحقيق حلم الفــوز. فمن 
الجميــل أن نحظى بفرصة كهذه من خال 
والجميــل  المعــروف  لــرد  الوطنــي  جوائــز 
للمعلميــن الذيــن ســاهموا فــي بنــاء أجيال 
المســتقبل. ونتمنى حًظــا أوفر للجميع في 

السحوبات المقبلة”. 

تطويــر  قســم  رئيــس  قالــت  جانبهــا،  مــن 
منــال  بالبنــك  والودائــع  العمــاء  مميــزات 
مشــعل “نحــن فــي بنــك البحريــن الوطنــي 
ونهــدف  واالبتــكار،  للتميــز  دائًمــا  نســعى 
لارتقــاء بتجربــة عمائنــا المصرفيــة إلــى 
أبعــد حد. لــذا، قمنا بتســهيل عملية التأهل 
)ادخــار  علــى جوائــز  الســحوبات  لدخــول 
الوطنــي( ليحظــى الجميع بفرصــة تحقيق 
أحامهم معنا. كما أننا نتطلع ُقدًما لإلعان 
عــن أكبــر جائــزة فــي تاريــخ البنــك وعلــى 

مستوى المملكة في نهاية العام الجاري”.
وعبــرت الفائزة عن ســعادتها بهذه الجائزة 
غيــر المتوقعــة علــى اإلطــاق، إذ اعتبرتها 
الجديــدة  المولــودة  قــدوم  بركــة  بمثابــة 
ومكافــأة نهاية الخدمــة؛ كونها تزامنت مع 
تقاعدها بعد 17 عاما من عملها في القطاع 

أثناء تسلم الجائزةالتعليمي.

المنامة - بنك البحرين الوطني

المنامة - سوليدرتي البحرين

أعلنــت “ســوليدرتي البحريــن” عن تبني الخدمات الســحابية عن طريق تحويل 
خدماتهــا اإللكترونية إلى خدمــات أمازون ويب )البحرين(، كجزء من االلتزام 
المســتمر الشــركة بالتوجــه نحــو التحــول الرقمــي و رفــع مســتوى خدماتهــا 
المبتكــرة. وقــال مســاعد المدير العام لوحدة الدعم المؤسســي للشــركة محمد 
عواجي “تواصل ســوليدرتي البحرين تطبيق التقنيات الحديثة والمبتكرة في 
التحــول الرقمــي، إذ تعتبــر خدمــات أمــازون ويــب الســحابية ركيــزة أساســية 

للتحول الرقمي”.

وأضــاف “هــذا التحــول الرقمــي يتيــح 
التحتيــة  البنيــة  مــن  االســتفادة  لنــا 
ويــب  أمــازون  خدمــات  بـــ  الخاصــة 
البحريــن  فــي  والمتوافــرة   )AWS(
لتقديــم خدماتنــا بشــكل أكثــر كفــاءة 
وبمســتويات أمنية عاليــة، إضافة إلى 
اســتخدام المــوارد بشــكل أكثــر مرونة 

بحسب كافة المتطلبات”.
إلــى  البحريــن”  “ســوليدرتي  وتهــدف 
مواصلــة االســتثمار فــي في مجــال الـ 
InsurTech ومواكبة أحدث التطورات 
التكنولوجيــة بهــذا الخصــوص؛ بهدف 
للعمــاء  المقدمــة  الخدمــات  تعزيــز 
الكــرام وأصحــاب المصلحة، من خال 

فــي  الريــادي  موقعهــا  علــى  الحفــاظ 
طليعة شركات التأمين في المنطقة.

“سوليدرتي” تنقل خدماتها لـ “أمازون ويب”

محمد عواجي 

أكــد رجــل األعمــال مالــك شــركة “مونتريال للســيارات” إبراهيم الشــيخ أن تنفيذ أمر ولي العهــد نائب القائد األعلــى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة بإنشــاء صندوق للســيولة بقيمة 100 مليون دينار، والذي أطلقه 
ســموه خالل الملتقى الحكومي 2019، يعد حافزا كبيرا ومهما، وينم عن رؤية حكومية إيجابية لدعم االقتصاد المحلي، مشــيرا إلى أن 

تلك الفكرة الرائدة تمثل حال متميزا وجوهريا بمواجهة العقبات والتحديات التي تواجه االقتصاد الوطني.

وزيــر  أعلنــه  مــا  أن  الشــيخ  وأضــاف 
الشــيخ  الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة 
ســلمان بــن خليفة آل خليفــة قبل أيام 
ســيعمل  الســيولة  صنــدوق  أن  بشــأن 
بالشــراكة مــع عــدد مــن المصــارف عبر 
مســتهدفا  ميســرة،  تمويــات  منــح 

والمتوســطة،  الصغيــرة  المؤسســات 
والمتميــز  اإليجابــي  الفكــر  يؤكــد 
باالقتصــاد  النهــوض  فــي  للحكومــة 
الوطنــي، الســيما أن صندوق الســيولة 
البحرينيــة  للســوق  التــوازن  ســيعيد 
وينهــض باالقتصــاد وبحركــة التجــارة 

وباالستثمار في المملكة.
واعتبــر الشــيخ أن الحكومــة برئاســة 
رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
الدخــل  تنويــع مصــادر  علــى  تحــرص 
وجذب االستثمارات سواء من الخارج 

المســتثمرين  تحفيــز  خــال  مــن  أو 
البحريــن  أن  إلــى  الفتــا  المحلييــن، 
مقبلــة علــى وضــع مزدهــر؛ الســيما أن 
تصريحــات المســؤولين فــي الحكومة 
تؤكــد دائما أن مؤشــرات األداء أثبتت 
أن االقتصــاد البحرينــي لديه قطاعات 
متنوعــة وقاعــدة صلبة، في ظل العهد 
الزاهــر لعاهــل البــاد صاحــب الجالــة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ورأى الشيخ أن دعم الحكومة للقطاع 
وجلــي،  واضــح  البحرينــي  التجــاري 

األمــر الــذي يســهم بشــكل مباشــر فــي 
تحريــك عجلــة االقتصــاد الوطنــي، إذ 
تعتبــر تلــك الخطــوات البناءة الســبيل 

المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  األمثــل 
المنشودة لاقتصاد الوطني.

وشــدد علــى أن المملكــة تنعــم باألمــن 
واألمــان واالســتقرار، وهو مــا ينعكس 
االقتصــادي  الوضــع  علــى  إيجابــا 
رجــال  ويطمئــن  التجاريــة،  والحركــة 

األعمال والتجار والمستثمرين.

الشيخ: “صندوق السيولة” حل جوهري للنهوض باالقتصاد
المنامة - مونتريال للسيارات

الصندوق 
خطوة بناءة 

لتحقيق التنمية 
المستدامة

“دار القرار” يحتفي بـ37 من المؤهلين للتحكيم التجاري
ــر ــوب أكــت  8 ــى  ــ إل ســبــتــمــبــر   14 الــفــتــرة  ــال  ــ خ ــد  ــق ع الــبــرنــامــج 

أســدل مركــز التحكيــم التجاري لدول مجلس التعــاون لدول الخليج 
العربية “دار القرار” الســتار على آخر فعالية في البحرين من برنامج 
المركز االحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين للعام 2019، فقد احتفى 
بتخريــج 37 مشــاركا مــن المؤهليــن للفصــل فــي نزاعــات التحكيــم 
التجارية، إذ انعقد البرنامج صباًحا بشــكل مكثف في الفترة من 14 

سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2019 بمقر المركز في الرفاع. 

كل  فــي  عقــد  البرنامــج  وكان 
ومســقط  وجــدة  البحريــن  مــن 
وأبوظبي، ويأتي اســتمراًرا لدور 
الســوق  لرفــد  الريــادي  المركــز 
معتمديــن  بمحكميــن  الخليجيــة 
النزاعــات  لفــض  مؤهليــن 

التجارية.
إدارة  مجلــس  عضــو  وقــال 
ســامي  البحريــن  ممثــل  المركــز 
زينــل إن “برنامــج تأهيــل وإعداد 
المحكميــن يحتــل موقــع ريــادي 

فــي المنطقــة ليــس كأول برنامج 
بإســهامه  بــل  متكامــل،  تحكيــم 
فــي رفــد الســوق الخليجــي عبــر 
مؤهليــن  بمحكميــن  الســنوات 
تفاصيــل  بــأدق  يهتــم  تأهيــًا 
مــن  بــدًءا  التحكيميــة  العمليــة 
اتفاق التحكيم إلى مرحلة تنفيذ 

أو بطان الحكم”.
مرحلــة  مــن  البرنامــج  ويتكــون 
التحكيــم  تتضمــن  تأهيليــة 
المرحلــة  القانونيــة،  وطبيعتــه 

التحكيــم  اتفــاق  األولــى 
المرحلــة  صياغتــه،  وضوابــط 
الثانيــة إجــراءات وإدارة دعــوى 

التحكيــم، المرحلــة الثالثــة حكــم 
إصــداره  منهجيــة  التحكيــم 
المرحلــة  صياغتــه،  وأصــول 

حكــم  بطــان  أو  تنفيــذ  الرابعــة 
الخامســة  والمرحلــة  التحكيــم، 

المحاكمة الصورية العملية.

خريجو البرنامج في صورة جماعية

المنامة - دار القرار

واشنطن - رويترز

اتفقــت الواليــات المتحــدة والصيــن علــى المرحلــة األولــى مــن اتفــاق للتجــارة يشــمل 
المشــتريات الزراعيــة والعملــة وبعــض جوانــب حماية الملكيــة الفكرية وتتفــادى تهديدا 
بزيــادة فــي الرســوم الجمركية، لكن الرئيس األميركــي دونالد ترامب قال إن هناك حاجة 

إلى التفاوض بشأن مسائل أخرى.

واالتفــاق الجزئــي األولــي هــو أكبــر خطــوة 
قبــل  بــدأت  تجاريــة  حــرب  تســوية  نحــو 
15 شــهرا بيــن أكبــر اقتصاديــن فــي العالــم 
والتــي عصفــت باألســواق الماليــة وعطلــت 
قطــاع الصناعــات التحويليــة وأبطأت النمو 

العالمي.
البيــت  فــي  الصحافييــن  ترامــب  وأبلــغ 
األبيــض أن الجانبين قريبــان جدا من إنهاء 
الحــرب التجاريــة وسيســتغرقان مــا يصــل 

إلــى 5 أســابيع لجعل االتفــاق مكتوبا. وكان 
رئيــس  نائــب  مــع  بعــد محادثــات  يتحــدث 

الوزراء الصيني ليو خه.
ســتيفن  األميركــي  الخزانــة  وزيــر  وقــال 
وافــق  ترامــب  إن  للصحافييــن  منوتشــين 
علــى عــدم المضــي قدمــا فــي رفــع رســوم 
جمركيــة مــن 25 % إلــى 30 % علــى بضــع 
صينيــة قيمتهــا نحــو 250 مليــار دوالر كان 
من المفترض أن يبدأ سريانها يوم الثاثاء.

اتفاق تجاري جزئي بين أميركا والصين

 علي الفردان

إبراهيم الشيخ



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

3834446438344464
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

تحديث

بجانب ديار المحـرق جزر أمواج , قاللي
سماهيج , الدير 

قسائم متعددة التصانيف:  
تجارية ، استثمارية ، سكنية, مشاريع خاصة 

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

 الوثائق جاهزة
سهولة  استخراج  إجازة البناء

كافة الخدمات متوفرة من كهرباء وماء
جميع شوارع  المخطط مرصوفة          

هام 
جًدا

أرض تم استخراج إجازات بناء وبعضها 35
تم الشـــروع بالبنـــاء 

فيلتين قيد ا¨نشــاء( تم الحجز)
فلل قيد ا¨نشاء6

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36026333
رضا عبد هللا

Call.

درة 2

درة 1

محجوز تم البيع

COM RHA 

B3* SP

|  01

12293.133814,536

22002.830646,744

32002.830646,744

42244.632773,147

7694.236269,005

10504BOOKED

2549030158,230

2649030158,230

2949030158,230

3049030158,230

3149030158,230

43495.133175,865

441358.142613,980

451005.640432,971

461005.640432,971

471005.640432,971

481005.640432,971

491453.644688,448

50431.627125,435

109362.427105,323

127311.42790,501

128311.42790,501

140220BOOKED

144220BOOKED

146362.427105,323

 |  02

99237.52666,468

1042202559,202

1102202559,202

1112202559,202

1122202559,202

1132202559,202

132288.42680,713

133238.32666,692

1362202559,202

1572202559,202

161288.42680,713

162288.42680,713

1652202559,202
1702202559,202

181305.32685,442

190238.32666,692
2192202661,570

221359.226100,527
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إحباط هجوم 
للحوثيين في الجوف

أفشل الجيش اليمني بمحافظة الجوف 
شمال اليمن، عملية هجوم لميليشيات 
الحوثي على مواقع سبق أن خسرتها 

بمديرية برط العنان، تكبدت فيها 
خسائر في األرواح والعتاد.

وأكد قائد المحور الشمالي العميد هيكل 
حنتف، بأن العشرات من ميليشيات 
الحوثي بينهم قيادات ميدانية لقوا 

مصرعهم، فيما تم أسر أحد عناصرهم، 
إثر تصدي وحدات تابعة للمحور 

الشمالي لهجوم عنيف شنته مجاميع 
كبيرة من الميليشيات االنقالبية على 
مواقع تحت سيطرة الجيش الوطني 

في سلسلة جبال الشعير التابعة 
لمديرية الحشوة.

الجامعة العربيــة تتوعد بإجراءات بحق أنقــرة وقطر تتحفظ

“قسد” تخوض معارك عنيفة للحد من التقدم التركي

دخل الجنود األتراك والمقاتلون الســوريون 
رأس  بلــدة  الســبت،  أمــس  لهــم،  الموالــون 
حيــث  ســوريا  شــرق  شــمال  فــي  العيــن 
تــدور اشــتباكات عنيفــة مــع قــوات ســوريا 
الرابــع  اليــوم  فــي  )قســد(  الديموقراطيــة 
تهديــدات  برغــم  أنقــرة  تواصلــه  لهجــوم 

أميركية بفرض عقوبات عليها.
أمــس  التركيــة  الدفــاع  وزارة  وأعلنــت 
نفتــه  الــذي  األمــر  البلــدة،  علــى  ســيطرتها 
المرصــد  بينهــا  أخــرى،  ومصــادر  “قســد” 

السوري لحقوق اإلنسان.
وتخــوض “قســد” معــارك عنيفــة للحــد مــن 
تقدم القوات التركية في مناطق سيطرتها. 
وتتركــز المعــارك فــي منطقتــي رأس العيــن 
)في شــمال محافظــة الحســكة( وتل أبيض 

)في شمال محافظة الرقة(.
الجمعــة  مدنييــن  قتلــى   10 ســقوط  ومــع 
بنيــران القوات التركية والمقاتلين الموالين 
لهــا، بحســب المرصد، بلغــت حصيلة القتلى 
في الهجوم التركي إلى 28 مدنيًا، فضالً عن 
74 مقاتالً من قوات سوريا الديموقراطية.

وفــي الجهــة المقابلة من الحــدود، قتل منذ 
اتهمــت  قذائــف  فــي  مدنيــًا   18 الخميــس 

السلطات المقاتلين األكراد بإطالقها.
ألــف  مئــة  نــزوح  المتحــدة  األمــم  وقــدرت 
بــدء  منــذ  حدوديــة  مناطــق  مــن  مدنــي 
الهجــوم التركــي. وقالــت منظمــة األغذيــة 
العالميــة الســبت إن “المزيد من األشــخاص 
يغادرون )مناطقهم( بشكل يومي، واألعداد 

إلى ازدياد”.
العــدوان  العــرب  الخارجيــة  وزراء  وأدان 
أنــه  إلــى  مشــيرين  ســوريا،  علــى  التركــي 
“ســيتم النظر في اتخاذ إجراءات سياســية 
واقتصادية وسياحية فيما يتعلق بالتعاون 
مــع تركيــا”، كمــا دعوا إلى اســتعادة ســوريا 

دورها في المنظومة العربية.
الطــارئ  لالجتمــاع  الختامــي  البيــان  وأكــد 
لــوزراء الخارجية العــرب في جامعة الدول 
علــى  التركــي  العــدوان  لبحــث  العربيــة، 

ســوريا، أمــس، علــى أهميــة الحفــاظ علــى 
وحدة واســتقالل سوريا، وشــدد على كافة 
قراراتــه حول الحــل السياســي لتنفيذ قرار 
مجلــس األمن رقم 2254، باعتباره الســبيل 
الوحيد لحل األزمة الســورية وإنهاء معاناة 
أبنــاء الشــعب الســوري. وقــد تحفظت قطر 
والصومــال علــى البيــان الختامــي للــوزراء 

العرب.
وأثنت “قســد”، أمس، علــى موقف الجامعة 
أدان  الــذي  ومصــر،  والســعودية  العربيــة 

العدوان التركي على شمال سوريا.
إلــى ذلــك، تظاهــر آالف األشــخاص بينهــم 
شــخصيات سياســية فرنســية، أمــس، فــي 
باريــس دعمــا لألكــراد فــي ســوريا وتنديــدا 
المقاتليــن  مواقــع  علــى  التركــي  بالهجــوم 
األكــراد، كمــا أفادت مراســلة وكالــة فرانس 

برس.
وقــدر المنظمــون عــدد المتظاهريــن “بأكثــر 
مــن 20 ألــف شــخص”. ونظمــت تظاهــرات 
أيضا في عدة مدن فرنسية بعد ظهر أمس.

عواصم - وكاالت

دبي - العربية.نت

نساء يبكين فقيدا قتل في قصف قرب الحدود السورية الشمالية أمس السبت )أ ف ب(

فرانكفورت - رويترزدبي - قناة العربيةدبي - قناة العربية

فــي مقابلــة هــي األولــى مــن نوعهــا، التقت 
قنــاة “العربيــة” الرئيــس الروســي فالديمير 
بوتيــن فــي مدينــة سوتشــي قبيــل زيارتــه 

المقررة للسعودية.
الريــاض  بيــن  العالقــات  تنــاول  اللقــاء 
وموســكو، كذلك االعتــداء اإلرهابي األخير 
وتأثيــره  النفطيــة  أرامكــو  منشــآت  علــى 
على مســتقبل أســواق الطاقة. كما تطرقت 
إيــران  دور  إلــى  التلفزيونيــة  المقابلــة 

التخريبي في المنطقة وسباق التسلح.
بوتيــن  الرئيــس  أشــاد  المقابلــة،  وخــالل 
بالعالقــات التاريخيــة الممتــدة بين روســيا 

والسعودية وسعيه لتطويرها.
وقــال: “نحــن ننظــر إلــى )المملكــة( العربيــة 
الســعودية كدولــة صديقــة لنــا. لقــد نشــأت 
لــدّي عالقــات طيبة مــع الملك، ومــع األمير 
ولــي العهــد أيضــًا. وعالقاتنــا تتطــور عمليًا 

في كافة االتجاهات”.
للحــادث  إدانتــه  الروســي  الرئيــس  وجــدد 
اإلرهابــي الــذي تعرضت له منشــآت أرامكو 
النفطيــة فــي الســعودية، مشــيرًا إلــى عــدم 

دراية روســيا بشــأن الجهة التي تقف خلف 
الهجوم.

وأضــاف: “لقــد قلــت للتــو، وأريــد أن أكــرر: 
بغــض النظــر عمن يقــف وراء هــذا الحادث 
فإننــا ندين هذا النوع مــن األعمال. هذا هو 
بالضبــط مــا قلتــه. ال يمكــن أن يكــون هناك 
تفســير مزدوج.. تخيــل، نحن ال نعرف. في 
اليــوم التالــي، ســألت كال مــن رئيــس جهــاز 
االســتخبارات الخارجية ووزير الدفاع.. ال، 

نحن ال نعرف”.
وأكــد الرئيــس الروســي أن موســكو تشــعر 
بتهديد إزاء التوســع المســتمر لحلف شمال 
الحلــف  اقتــراب  إلــى  مشــيرًا  األطلســي، 
للحــدود  التحتيــة  البنيــة  مــن  العســكري 

الروسية.

رئيــس  احتجــاز  تمديــد  المحكمــة  قــررت 
الوزراء الباكســتاني الســابق شاهد عباسي 
و2 مــن معاونيــه، هما وزير المالية الســابق 
النفــط  شــركة  ومديــر  إســماعيل  مفتــاح 
الوطنية الســابق شــيخ عمــران الحق، على 
ذمــة التحقيــق فــي قضيــة الغــاز القطــري 
المســال، حتــى نهايــة الشــهر الجــاري، فيما 
يســتمر الجدل حول الصفقة وبنودها التي 

وقعت فبراير العام 2016.
عمليــة  نزاهــة  الحكومــة  أكــدت  وطالمــا 
المحاســبة، فيمــا طالــت التحقيقــات حول 
قضيــة الغــاز القطري وأصول تملكها أســرة 
مــن  وأفــرادا  ســابقين  موظفيــن  عباســي 

أسرة رئيس الوزراء السابق.
وبحسب المحلل االقتصادي أحمد مختار، 
فــإن هيئــة المحاســبة تحــاول جمــع أكبــر 
عــدد ممكــن مــن األدلــة الموثقــة لتقديمهــا 
للعدالة، وهناك شــبهة ثــراء فاحش لرئيس 
الوزراء الســابق إبان توليه منصبه تتجاوز 
مدخالتــه المعلنــة وهــو لــم يقدم مــا يثبت 
مصدرهــا”. وتحقــق الحكومــة فــي ارتكاب 

عباســي ومعاونيه ممارســات غيــر قانونية 
الغــاز  وتوزيــِع  اســتيراد  بعقــود  تتعلــق 
القطري، ومحاباة شــركات مفضلة، وتكبيد 

البالد خسائر مادية فادحة.
المحلل السياســي جاويــد صديقي يرى أن 
“علــى باكســتان مراجعــة االتفــاق مــع قطر 
وعليهــا  وباهــظ،  مجحــف  بأنــه  وإقناعهــا 
البحــث عــن بدائــل لتوفيــر المليــارات على 
خزينــة الدولــة، لكــن ذلــك ممكــن فقــط إن 

تلقت عرضًا أنسب وأقل ُكلفة”.
وأثيــرت شــبهات عــدة حول تســعيرة الغاز 
القطــري وســرية بعــض بنود الصفقــة التي 
بالغــاز  باكســتان  قطــر  بموجبهــا  ســتزود 
مليــار   16 مقابــل  عامــًا   15 لمــدة  المســال 

دوالر.

أعلن وزير الخارجية األلماني، أمس السبت، 
أن بــالده حظــرت تصديــر األســلحة لتركيــا 
ردا علــى شــن أنقــرة عمليــة عســكرية علــى 
وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة الســورية 
في شمال سوريا، نقال عن صحيفة “بيلد ام 

زونتاغ” األلمانية.
مــاس  هايكــو  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
للصحيفــة: “نظرا للهجوم العســكري التركي 
في شمال شرق سوريا، لن تصدر الحكومة 
االتحاديــة أي تراخيص جديــدة لكل العتاد 
العســكري الــذي يمكــن أن تســتخدمه تركيا 

في سوريا”.
الخارجيــة  وزارة  أعلنــت  الســياق،  وفــي 
الهولندية، الجمعة، أن هولندا علقت تصدير 
أي شــحنات أســلحة جديــدة إلــى أنقــرة إثر 
الهجــوم الــذي بدأتــه تركيــا، األربعــاء، فــي 

شمال شرق سوريا.
وقالــت الخارجيــة: “قــررت هولنــدا تعليــق 
كل طلبــات تصدير المعدات العســكرية إلى 

تركيا في انتظار تطور الوضع”.
دي  هوغــو  الــوزراء،  رئيــس  نائــب  ودعــا 

يونغــي، فــي مؤتمــر صحافــي فــي الهــاي، 
االتحــاد  فــي  األعضــاء  األخــرى  الــدول 

األوروبي إلى القيام باألمر نفسه.
فــي  العضــو  النرويــج،  أعلنــت  والخميــس، 
حلف األطلســي، تعليق تصدير أي شــحنات 

جديدة من األسلحة إلى تركيا.
وتقاطرت، مساء األربعاء، اإلدانات الغربية 
والعربيــة للهجوم التركي البري الذي انطلق 
أمــس األول بغطــاء جــوي، مســتهدفًا عــدة 
مــا  ســوريا،  شــرقي  شــمال  وبلــدات  نقــاط 
نــزوح اآلالف، ومقتــل عــدد مــن  إلــى  أدى 

المدنيين.
وأدانــت كل من فرنســا وبريطانيا وهولندا، 
الهجــوم  األوروبــي،  االتحــاد  عــن  فضــالً 

التركي.

ألمانيا تحظر تصدير أسلحة لتركياتمديد احتجاز عباسي بقضية “غاز قطر”بوتين: ندين الهجوم على منشآت أرامكو
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واشنطن - أ ف ب

أوضــح حــرس الحدود الســعودي، أمس 
الســبت، أن الناقلــة اإليرانيــة “ســابيتي” 
فــي البحــر األحمــر تعرضــت لكســر نتــج 

عنه تسرب نفطي.
للمديريــة  الرســمي  المتحــدث  وصــرح 
العامة لحرس الحدود، أنه “عند الســاعة 
11:47 من يوم الجمعة 12/02/1441 هـ 
تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة 
 )Jeddah Radio( بجــدة  الســاحلية 
مــن  إلكترونيــة  رســالة  تلقيهــا  تتضمــن 
كابتــن الناقلة Sabiti والتي تحمل العلم 

اإليرانــي، ُتفيــد بتعــرض مقدمــة الناقلة 
فــي  نفطــي  نتــج عنــه تســرب  لـ)كســر(، 

البحر من شحنة وخزانات الناقلة”.
تحليــل  “عنــد  المتحــدث:  وأضــاف 
التنســيق،  مركــز  قبــل  مــن  المعلومــات 
بهدف القيام بتقديم أي مساعدة الزمة، 
تبيــن أن الناقلــة واصلــت ســيرها، وأنهــا 
جنــوب  بحريــًا  ميــالً   67 مســافة  تبعــد 
غرب ميناء جدة اإلسالمي، وأنها قامت 
بإغــالق نظام التتبع اآللــي، مع عدم الرد 

على اتصاالت المركز”.

ُقتــل 4 أشــخاص واصيب 3 بإطالق 
أمــس  فــي ســاعة مبكــرة  نــار وقــع 
السبت في نيويورك في قاعة تشهد 

مراهنات غير قانونية.
قتلــوا  رجــال   4 إن  الشــرطة  والــت 
ونقــل 3 آخــرون هــم رجــالن وامرأة 
حياتهــم  لكــن  المستشــفى،  الــى 
ليســت فــي خطــر. ولم يتــم توقيف 
أي شــخص صبــاح أمــس، ويبدو ان 

تصفيــة  فرضيــة  تســتبعد  الشــرطة 
حسابات بين عصابات.

شــرطة  فــي  المســؤول  وصــرح 
نيويورك ديرموت شــي للصحافيين 
“ال يــزال الوقــت مبكــرا جــدا لمعرفة 
بســبب  خالفــا  االمــر  كان  إذا  مــا 

مراهنات او عملية سرقة”.
وذكــرت الشــرطة أن 15 طلقــا ناريــا 

على االقل اطلقت في المكان.

السعودية: الناقلة اإليرانية تعرضت لكسر

قتلى وجرحى بإطالق نار في نيويورك

واشنطن - العربية.نت واشنطن، دبي - العربية.نت

ما زالت ارتدادات فشــل بطولة العالم في 
ألعــاب القــوى التــي أقيمــت فــي الدوحــة 
تقريــر  أشــار  حيــث  تتواصــل،  مؤخــرًا 
صحافي حديث إلى خشية منظمي كأس 
العالــم لكــرة القــدم مــن أن تكــون البطولة 
المقبلــة فــي الدوحــة العــام 2022 كارثيــة 

كما حدث في بطولة ألعاب القوى.
وتوقع تقرير لشبكة “يورونيوز” اإلخبارية 
األوروبيــة عــزوف الجماهيــر عــن حضــور 
كأس العالم في قطر ألســباب عديدة منها 
“السمعة السيئة” التي نتجت عن الطريقة 
حــق  علــى  قطــر  فيهــا  اســتحوذت  التــي 
اســتضافة هــذه البطولــة ومــا رافقهــا مــن 
شــبهات فســاد، باإلضافة لغياب الجماهير 
القــوى،  ألعــاب  فــي  العالــم  بطولــة  عــن 
ولدرجــات الحــرارة المرتفعــة، وللمقاطعة 
تتعلــق  تهــم  بســبب  للدوحــة  السياســية 

باإلرهاب.
وجاء في تقرير “يورونيوز”: “لقد واجهت 

أللعــاب  العالــم  لبطولــة  قطــر  اســتضافة 
القــوى انتقادات واســعة لضعــف الحضور 
وللظروف المناخية الحارة. كما أن الكثير 
مــن الزوار تفاجأوا بأمــر آخر حول الدولة 
وهــو   ،2022 العالــم  لــكأس  المســتضيفة 
عدم وجود أشــياء ترفيهية للقيام بها في 

قطر”.
كمــا أشــار التقريــر إلــى تعقيــد آخــر أمــام 

اســتضافة قطر للمونديال، وهو المقاطعة 
التــي تخضع لها من الســعودية واإلمارات 
والبحريــن ومصــر بســبب اتهامهــا بدعــم 
اإلرهاب. وأوضح التقرير أن الخالف بين 
قطــر وهــذه الــدول أدى إلــى خفــض عــدد 
الرحــالت الجويــة المباشــرة إلــى الدوحــة 
والرحــالت الطويلــة المــدى التي ُتســّيرها 

الخطوط القطرية.

أعلــن وزيــر الخارجية األميركــي مايك بومبيو 
دعــم  تواصــل  ســوف  المتحــدة  الواليــات  أن 
المملكــة العربيــة الســعودية من أجل اســتعادة 
الــردع ضــد العــدوان اإليرانــي، محــذرًا النظــام 

من انهيار اقتصادي وشيك.
“تويتــر”:  فــي  حســابه  علــى  بومبيــو،  وقــال 
“تقــوم الواليــات المتحدة بنشــر قوات إضافية 
العربيــة  المملكــة  إلــى  عســكرية  ومعــدات 
السعودية لتعزيز قدراتها الدفاعية وللمساعدة 

في استعادة الردع ضد العدوان اإليراني”.
وحذر إيران من مغبة مواجهة انهيار اقتصادي 

فــي حــال واصلــت عدوانهــا، قائــالً: “يجــب أن 
يغير النظام اإليراني ســلوكه ويتصرف كدولة 
طبيعية أو يمكن أن يشاهد انهيارًا اقتصاديًا”.
إســبر  مــارك  األميركــي  الدفــاع  وزيــر  وكان 
قــد أعلــن فــي مؤتمــر صحافــي، الجمعــة، أن 
الســعودية حليــف عريــق في الشــرق األوســط 

والبد من تعزيز قدراتها الدفاعية.
وراء  تقــف  طهــران  أن  إســبر  وأضــاف 
الهجمات على منشآت النفط السعودية، وال 
تــزال تمارس سياســتها المهددة لالســتقرار 

العالمي.
مدرجات فارغة في استاد خليفة خالل بطولة العالم أللعاب القوى التي جرت مؤخراً في الدوحة

وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو 

“يورونيــوز” تتوقــع عــزوف الجماهير بســبب “الســمعة الســيئة” للبطولة واشنطن ترســل مزيدا من القوات والعتاد إلى السعودية لردع طهران

منظمو كأس العالم يخشون من مونديال كارثي في قطر بومبيو يحذر النظام اإليراني من انهيار اقتصادي وشيك
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في لقاء مع سكاي نيوز عربية ووسائل إعالم  «
عربية أخرى، دعا الرئيس الروسي فالديمير 
بوتن جميع القوات األجنبية الموجودة في 

سوريا بشكل غير شرعي، إلى مغادرتها، مؤكدا 
على ضرورة استعادة وحدة األراضي السورية.

وأكد بوتن خالل لقاء مع سكاي نيوز  «
عربية ووسائل إعالم أخرى قبيل زيارة 

يقوم بها للسعودية واإلمارات يومي 
اإلثنين والثالثاء المقبلين، على “ضرورة 

تحرير األراضي السورية من الوجود 

األجنبي العسكري”، قائال: “يجب على كل 
من هم موجودون في أراضي أي دولة 
بشكل غير مشروع، وفي هذه الحالة 

الجمهورية العربية السورية، مغادرة هذه 
المنطقة”.

 بوتن: يجب تحرير سوريا من الوجود العسكري غير الشرعي

أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة أن الرئيس  «
إيمانويل ماكرون طلب في اتصال هاتفي مع 

نظيره األميركي دونالد ترامب وقف الهجوم 
التركي في سوريا “في أسرع وقت”.

وقال اإلليزيه إن ماكرون “أكد ضرورة منع عودة  «
ظهور داعش في المنطقة قبل كل شيء، 

ودعم الذين قاتلوا على األرض إلى جانبنا ضد 
اإلرهابيين وحماية السكان المدنيين”.

وتابع أن رئيس الدولة الفرنسي “ذكر بضرورة  «
وقف الهجوم التركي في أسرع وقت”، مؤكدا 

أن “فرنسا والواليات المتحدة اللتين تتقاسمان 
قلقا مشتركا، ستنبقيان على تنسيق وثيق في 

األيام المقبلة”.

          ماكرون يطلب وقف الهجوم التركي في سوريا “في أسرع وقت”

أصــدرت وزارة الخارجيــة الباكســتانية بيانــًا، الجمعــة، للــرد علــى 
األخبــار المكذوبــة المتداولــة عــن وســاطة رئيــس وزراء باكســتان 
عمران خان بين السعودية وإيران. وجاء في البيان، الذي ُنشر على 
موقــع الــوزارة، أن هنالك تقارير في بعض وســائل اإلعالم األجنبية 
تقول إن الســلطات الســعودية قد أرســلت خطابًا أو رســالة لرئيس 

الــوزراء الباكســتاني ليوصلها إلى القيــادة اإليرانية من أجل الحوار 
بين إيران والسعودية.

بيــان الخارجيــة الباكســتانية شــدد على أنــه ليس لهــذه التقارير أي 
أساس من الصحة ألنه لم ُيرسل مثل هذه الرسالة أو الخطاب، ولم 

تطلب السعودية من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران.

           باكستان: ال صحة لطلب الرياض الوساطة مع طهران
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 يريدون أن نعيش 
في جهل

قد ال تصدق أن السياسة التي يزجنا فيها الغرب ويورط شعوبنا فيها من أجل 
ما يسمى بالديمقراطية هي هنا في الغرب وفي أوروبا بالذات أبعد ما تكون 
عــن ممارســتها، فهــم مشــغولون باالقتصــاد والتنميــة والســياحة والخدمــات، 
وال يفكر الناس هنا بالسياســة بل ال يتحدثون فيها وال يشــغلون أنفســهم بها 

وتركوها لنا لكي تدمرنا.
هنــا يعيــش النــاس مــن أجــل تطويــر أنفســهم وهمهــم الوحيــد النجــاح وبنــاء 
حياتهم بالعمل والمثابرة واالنشــغال بالســياحة أكثر من السياســة في الوقت 
الــذي يصــدرون لنــا السياســة وشــعاراتها لكــي تدمرنــا، عندما تختلــط بالناس 
فــي هــذه الــدول ال يتحدثــون عــن األحــزاب وال الديمقراطيــة وال عن حروب 
وشــائعات وصراعــات بينهــم، حتــى الساســة أنفســهم ال يتحدثــون مــع الناس 
عن السياســة بل كيفية تنمية مجتمعاتهم بينما يتســلون بأخبارنا ويتفرجون 
علــى صراعاتنــا، وقــد ذكر لي مواطن إيطالي أنه يســتغرب كيف تســمح ليبيا 
بتدخل إيطاليا في شــؤونها في الوقت الذي ال يســمح هؤالء السياسيون في 
هــذه الــدول بــأي تدخل في شــؤونهم؟ فأنت لــو فكرت مجرد تفكيــر بارتكاب 

مخالفــة مروريــة بســيطة اعتبــروا ذلــك تهديــدا للنظــام برمته بينمــا اخترقوا 
أنظمتنا برمتها وحرضوا علينا، وشجعوا أعمال التخريب باسم الديمقراطية، 
هــذا هــو النفــاق الغربــي الــذي يخفــي مصالحــه من السياســة بينمــا يزجنا في 
مســتنقعها، ولألســف الشــديد شــعوبنا تبلع الطعم وتصدق هذا النفاق وتغرق 
في الصراعات وتدمر مجتمعاتنا باســم الديمقراطية التي يصدرها لنا الغرب 

فيما هو بمنأى عنها.
فــي دول مثل إيطاليا وفرنســا وغيرهــا يروجون للديمقراطية، وهنا يعتبرون 
من يخرق إشــارة المرور يهدد النظام الديمقراطي ويســمحون لنا بتدمير كل 
منجزاتنــا ومكاســبنا باســم السياســة، هكــذا يشــغلون شــعوبنا العربيــة. تعــال 
إلــى الغــرب وستكتشــف زيــف السياســة والديمقراطية فيما نحــن نبلع الطعم 

ونصدق كذبتهم.
سؤال يلح علي: اذكروا ثورة عربية واحدة صنعت نظاما ناجحا!!.

تنويرة: انشر الجهل في أمة، ثم تحكم بها. «
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@albiladpress.com

ahmedjuma44@yahoo.com
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المواطن ينتظر الكثير من 
مجلس النواب

يفتتــح ســيدي صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة عاهل 
الســنوي  االنعقــاد  األحــد، دور  اليــوم  المفــدى حفظــه هللا ورعــاه  البــالد 
العادي الثاني من الفصل التشــريعي الخامس لمجلســي الشورى والنواب، 
وشــخصيا أنظــر إلــى حــراك الســادة النــواب فــي هــذا الفصــل بكثيــر مــن 
التفاؤل الذي ال يصح إال إذا توجهنا إلى أنفســنا بالنقد اإليجابي، وحاولنا 
أن نطوي المراحل لتخطي ما لم نقدر على القيام به أثناء الفصل السابق، 
فيفترض من السادة النواب أنهم عرفوا الخطأ والصواب وينبغي تحقيق 
مســتوى أفضــل فــي األداء وتقديــم خدمــة أكثــر جــودة وإتقانــا للمواطن 
الــذي ينتظــر الكثيــر مــن مجلــس النــواب، مجلس يقتــرب أكثر مــن هموم 
المواطن ومشــاكله ويلبي احتياجاته ورغباته وأن تكون هناك عالقة ود 

وثقة بين الطرفين.
علــى الســادة النــواب أن يكونــوا أكثــر جــرأة وصراحــة وروح االقتحــام 
والمبــادرة فــي المواجهة واتخاذ مواقف شــجاعة حيــال مختلف القضايا 
والتراشــق  الشــخصية  المهاتــرات  عــن  واالبتعــاد  المواطــن،  تهــم  التــي 
بالكلمــات الــذي ال يقــدم وال يؤخــر، ومن المهــم أيضا تجنيــد كل الطاقات 

وااللتزام الواعي بالدفاع عن المواطن من حيث الطريقة والمدة الزمنية، 
وأن يكون العمل على نحو أكبر وأعمق من أي وقت مضى.

لقد وجد مجلس النواب من أجل صالح الوطن والمواطن والفكر المستنير 
وحــده القــادر علــى قيادة العمل الوطنــي وتوجيهه، والنائــب الحقيقي هو 
الــذي يســتطيع التعبيــر عــن تطلعــات المواطنين في شــتى المجــاالت، أما 
النائب الســلبي فال يخفى على أي مراقب مدى ضعفه وإفالســه، ولألســف 
ظهرت لنا أسماء في اآلونة األخيرة بأشكال مأساوية في وسائل التواصل 
االجتماعي عبر مواقف ومواضيع ال يمكن أن تصدر من ممثل عن الشعب. 

كما على السادة النواب تذكر أن المنطقة تمر بظروف بالغة  «
الصعوبة ومتغيرات إقليمية وعالمية غير مسبوقة، وهو ما 

يتطلب القيام بجهود غير عادية وقياس األحوال والتقلبات بعين 
ثاقبة تماما مثل المعادلة الحسابية، نريد تشريعات وتوصيات 

واقتراحات ومشاركة بأفكار بناءة من أجل المواطن وحماية 
المكتسبات الوطنية.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

 جوائز نوبل 2019... 
أين العرب؟

ُوزعــت جوائــز نوبــل في مجالــي الطب والفيزيــاء مؤخرًا، ولم تشــمل القائمة 
أي عربي، األمر ليس مســتغربا على اإلطالق ألننا ببســاطة مازلنا في المقاعد 
الخلفيــة البعيــدة في مجال البحث العلمــي، والميزانيات المعتمدة له مخجلة 

وال ترقى للطموح.
بيتــر  كايليــن وغريــغ ســيمنزا والبريطانــي  وليــام  األميركيــان  اســتحَق  لقــد 
رادلكيف جائزة نوبل للطب، بعد نجاحهم في اكتشاف كيفية تحسس الخاليا 
وتكيفهــا مــع كميــة األكســجين المتوفرة، ما يســمح بمكافحة الســرطان وفقر 
الدم، إن معرفة هذه اآللية ستخدم العلماء في الحصول على عالجات مهمة 
ألمراض كثيرة لعل أهمها أمراض الدم المعقدة والمنتشرة بصورة مذهلة في 

العالم اليوم.
أمــا فــي مجــال الفيزيــاء فقد حصــَل عليها ثالثة علمــاء لمســاهمتهم في فهم 
أفضــل لنشــوء الكــون “وموضــع األرض فــي الكــون”، ومنحــت نصــف الجائزة 
الكــون  علــم  فــي  النظريــة  “الكتشــافاته  بيبلــز  جيمــس  للكندي-األميركــي 

الفيزيائي”، والنصف اآلخر مناصفة بين السويسريين ميشيل مايور وديدييه 
كيلوز الكتشافهما كوكبا خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم من النوع 

الشمسي.
الجديــر بالذكر هنا أن مهمة الترشــح للفوز هــي بحد ذاتها مهمة صعبة للغاية، 
وذلــك راجــع إلى مســتوى المنافســة العالي جدًا مــا بين المشــاركين لنيل هذه 

الجائزة، فما بالكم باقتناص الجائزة والفوز بها.

ال يمكُن اللحاق بمثل هذه اإلنجازات مادام نظامنا التعليمي العربي  «
على ما هو عليه اليوم، ومازالت مؤسساتنا التعليمية تتبع أسلوب 

التلقين واالستراتيجيات التي عفا عليها الزمن، ال ُيمكننا اللحاق بذلك 
العالم المتحضر ونحُن خلَف أسوار البيروقراطية في مؤسساتنا، وفي 

كل عام ترتفُع تلك األسوار أكثر فأكثر، فتزداُد عزلتنا ويزداُد تأخرنا. ما 
رأيك عزيزي القارئ؟.

عباس ناصر

“إن مــا تشــهده الصحافــة فــي البحريــن مــن تطور وازدهــار انعــكاس لديناميكية 
وحيويــة المجتمــع البحرينــي وتحضــره فــي ظــل ما ينعم بــه من أجــواء الحرية 
واالنفتــاح ومــا يوليــه صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة عاهل 
البــالد المفــدى مــن اهتمــام بضمــان حرية الــرأي والتعبيــر في إطار ما فــي يكفله 
الدستور والقانون، إننا نكن لرجال الصحافة واإلعالم كل تقدير، فهم قادة الرأي 

وأعمدة الفكر ولهم في المجتمع وفي نفسي شخصيا مكانة رفيعة”.
بهــذه الكلمــات الراقيــة لم يكرم ســمو األميــر خليفة بن ســلمان حفظه هللا رجال 
الصحافــة واإلعــالم وحدهــم، بل كرم ســموه البحرين كلها ومــأل نفوس أصحاب 
األقالم بالوطنية والحماس ووضع وســاما جديدا على صدر كل كاتب وإعالمي 
وطنــي يضــع وطنــه بيــن عينيــه فــي هــذا الزمــن الصعــب وفــي ظــل التحديــات 

واألخطار التي تهدد أمن واستقرار الدول.
جائــزة خليفــة بن ســلمان للصحافة تعبير صادق عن تقدير ســموه دور الصحافة 
فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة فــي البــالد باعتبارهــا مهنــة البحــث عــن الحقيقــة 
وإضــاءة الطريــق أمــام كل مســؤول مخلــص ليضــع خططــه المســتقبلية وفقــا 

لتطلعات واحتياجات الناس.
وبهذه المناســبة البد أن نقول إن تكريم ســمو األمير خليفة بن ســلمان للصحافة 
واإلعــالم ال ينحصــر فقط في مجرد منح الجائزة لعدد من المتميزين في أدائهم 
علــى مــدار هــذا العــام أو ذاك، لكن ســموه يكــرم كل الصحافييــن وكل اإلعالمين 
بأشــكال أخــرى كثيــرة، فعندما يقوم ســموه بقــراءة كل ما تقولــه الصحف يوميا 
ليعرف ما ورد فيها من قضايا ومشكالت وأطروحات، فهو بذلك يكرم الصحافة 
كلهــا ويكــرم الصحافييــن بــال اســتثناء بإصغــاء ســموه لمــا يقولــون ويقترحون، 
وعندما يقوم ســمو رئيس الوزراء بقراءة بريد القراء نفســه بشــكل يومي، فهذا 
ليس فقط تكريما للصحافة وما ينشر فيها ولكنه تكريم واهتمام بهموم المواطن 
البحريني، وعندما يتحدث سموه في كل محفل ومناسبة عن تقديره الصحافة 
والصحافيين في البحرين فهذا يمثل قمة التكريم لكل من ينتمي لهذا المجال.

كل ما يقوم به سمو األمير خليفة بن سلمان تجاه الصحافة واإلعالم  «
هو أمر يزرع فينا الحماس ويدفعنا إلى اإلبداع ومواصلة البحث عن 

الحقيقة في ظل أجواء من الحرية والطمأنينة يوفرها لنا جاللة الملك 
المفدى في عهده الميمون. فشكرا لسمو األمير خليفة بن سلمان على 
رعايته الدائمة لهذه المهنة، تلك الرعاية التي تعود بالخير على المجتمع 

بأسره.

جائزة خليفة بن سلمان للصحافة

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

13 أكتوبر 2019 األحد
14 صفر 1441

صفحــة جديــدة نحــو مزيد من التميز تســطرها ســواعد أبنــاء الوطن في 
ملحمــة جميلــة تمثــل ركائز الخطــة الوطنية لتعزيز االنتمــاء والهوية في 
مملكتنــا الغاليــة والتــي منــذ أن انطلقت وهي تخطو خطــوات ثابتة نحو 

مزيد من التالحم والوصول إلى األهداف والقيم المرجوة.
البعض كان يتســاءل ما هو الجديد في وضع مثل تلك الخطة، خصوصا 
مــع االنتمــاء الالمتناهي من قبل األفراد والمجتمــع للمملكة، لكن االنتماء 
ينمــو ويــزداد قــوة عندمــا نتعــرف أكثــر فأكثــر على الشــركاء فــي الخطة 
الوطنيــة والمبــادرات التي وضعت من أجــل الوصول إلى حالة كبيرة من 
الرضا في نفس المواطن وهو ما يعزز مشــاعر الفخر واالعتزاز واالنتماء 

للبحرين أكثر فأكثر.
لقــد تشــرفت بــإدارة حلقــة حواريــة أجراهــا المكتــب التنفيــذي للخطــة 
الوطنيــة مع الشــركاء األساســيين وعدد من اإلعالمييــن وكتاب األعمدة، 
وانبهــرت فعــال بحالة الصراحة واالنفتاح التي كانــت متمثلة في إجابات 
جميع ممثلي الوزارات المشاركة في تلك الخطة أمام أسئلة الصحافيين 
التــي لــم تخــل مــن االنتقــادات والتمحيــص والتدقيــق، وهــذا يــدل علــى 
الشــفافية المتبعة في نهج الخطة الوطنية التي ســتحقق أهدافها بأسرع 

وقت ممكن.

ومضة: لطالما كانت البحرين عصية على المعتدي، وبالتزامنا  «
التام بتلك الخطة سترتقي البحرين إلى مصاف دول تتمتع 

بالهدوء التام والثقل المطلق في المنطقة فحب البحرينيين 
لبلدهم ال يضاهيه حب آخر أبدا، وإن ضاقت بنا السبل فال ملجأ 

لنا وال رجعة إال لتراب الوطن بكل ما يعنيه الوطن من حب والتزام 
واحترام وجمعة وألفة واختالف، هكذا تبنى األوطان بسواعد 

أبنائها وهكذا هي البحرين دوما هواها يمأل العقل ويمني القلب 
ويشد األزر ويربت علينا دوما.

الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء

سمر األبيوكي

Abbasnas82@gmail.com
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تــرأس نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للبيئــة رئيــس االتحــاد الملكــي للفروســية 
وســباقات القدرة ســمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة اجتماع مجلس إدارة 
االتحــاد بحضــور ســمو الشــيخ عيســى بــن عبــدهللا آل خليفة وعدد مــن أعضاء 

مجلس اإلدارة.

وأشاد سمو الشيخ فيصل بن راشد 
ممثــل  واهتمــام  بدعــم  خليفــة  آل 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
األعلــى للشــباب والرياضــة الرئيس 
الفخــري لالتحاد الملكي للفروســية 
وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، والنائب األول 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس 
والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن 
حمــد آل خليفة؛ على دعم واهتمام 

سموهما المتواصل لالتحاد وجميع 
الفعاليــات واألنشــطة التــي يقيمهــا 
االتحاد، مؤكًدا سموه أن هذا الدعم 
واالهتمــام أثمر عــن تحقيق العديد 
مــن األهــداف التي وضعهــا مجلس 

اإلدارة.
بــن  وأوضــح ســمو الشــيخ فيصــل 
راشــد آل خليفــة أن االتحاد الملكي 
للفروسية وسباقات القدرة حريص 
علــى تحقيــق كامــل األهــداف التي 
وضعهــا مجلــس اإلدارة، التــي مــن 
برياضــة  االرتقــاء  مواصلــة  شــأنها 

البحريــن  مملكــة  فــي  الخيــل 
وانعكاســها إيجابا على المشــاركات 
نجاحــا  حققــت  التــي  الخارجيــة، 
المشــاركات  فــي  النظيــر  منقطــع 
دعــم  ثمــرة  وجــاءت  الخارجيــة 
بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  واهتمــام 
حمــد آل خليفة لجميع االســطبالت 

والمالك.
مــن  العديــد  المجتمعــون  وناقــش 
األمــور علــى جدول األعمــال، إذ تم 
مناقشــة الجــدول الزمنــي ألنشــطة 
 -  2019 المقبــل  للموســم  االتحــاد 
2020، واتفــق مجلــس اإلدارة علــى 
إعــداد برنامــج الموســم تماشــًيا مع 
رؤيــة اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة 

من حيث الميزانية المتوافرة.

كمــا ناقــش مجلــس اإلدارة الوضــع 
مجلــس  وأوصــى  لالتحــاد،  المالــي 
اســتقطاب  بضــرورة  اإلدارة 
فــي  للمســاهمة  الراعيــة  الشــركات 
رعايــة نشــاطات االتحــاد، خصوصا 
علــى  واطلــع  القــدرة،  ســباقات 
الموســم الجديــد فــي  اســتعدادات 

مختلف األنشطة.
بــن  وأوضــح ســمو الشــيخ فيصــل 
راشــد آل خليفة أن االتحاد حريص 
علــى تحقيــق كامــل النجــاح لجميع 
الفعاليــات واألنشــطة التــي ينظمهــا 
االتحــاد ويســعى إلخــراج الموســم 
الجديــد بأفضــل صــورة مــن خــالل 
لمختلــف  الدعــم  كامــل  تقديــم 

الفعاليات واألنشطة.

فيصل بن راشد مترئسا االجتماع

القــدرة الملكــي للفروســية وســباقات  إدارة االتحــاد  خــال تــرؤس ســموه اجتمــاع 

فيصل بن راشد: االتحاد حريص على تحقيق النجاح 14

يختتــم منتخبنــا األولمبــي لكرة القدم اليــوم )األحد( سلســلة تحضيراته 
اإلعدادية لخوض المباراة الودية الدولية الثانية أمام نظيره الســوري، 
والتــي ســتقام يــوم اإلثنيــن 14 أكتوبر الجاري عند 7 مســاء على اســتاد 

مدينة خليفة الرياضية.

األولمبــي  منتخبنــا  وســيخوض 
علــى  األخيــر  مرانــه  اليــوم  مســاء 
ملعــب المباراة؛ تحضيــرا للمواجهة 
الثانية بين الطرفين، إذ كان األحمر 
األولمبــي تعادل مع نظيره الســوري 
أقيمــت  التــي  األولــى  الوديــة  فــي 
يــوم الخميس الماضــي بنتيجة )-2

2(، حيــث ســجل لمنتخبنــا الالعبان 
ســيد هاشــم عيســى من ركلة جزاء 

وفيصل غازي.
وتعتبر المباراتان الوديتان لمنتخبنا 
األولمبي فرصة جيدة للجهاز الفني 

ســمير  التونســي  المــدرب  بقيــادة 
شــمام؛ للوقــوف علــى المســتويات 
الفنية لالعبين وجاهزيتهم البدنية، 
المهــم  االســتحقاق  مــع  خصوصــا 
المنتظر للمنتخب في يناير المقبل، 
حيــث المشــاركة فــي بطولــة آســيا 
تحت 23 عاما 2020، والمؤهلة إلى 

أولمبياد طوكيو 2020.
األولمبــي  منتخبنــا  واســتأنف 
تحضيراتــه للمبــاراة الوديــة الثانية 
يوم الجمعة الماضي، إذ تدرب على 
المالعــب الخارجية التابعة لالتحاد 

اســتعدادا  القــدم؛  لكــرة  البحرينــي 
لتكرار المواجهة.

إلــى ذلك، خاض المنتخب الســوري 
الجمعــة  يومــي  مرانيــه  األولمبــي 
والســبت على ملعب نادي الشــباب، 
اليــوم  األخيــر  مرانــه  وســيخوض 
على استاد مدينة خليفة الرياضية.
األولــى  الوديــة  المبــاراة  وشــكلت 

للمنتخــب،  جيــدة  إعــداد  فرصــة 
مــن  عــدد  مشــاركة  مــع  خصوصــا 
الالعبين الجدد في قائمة المنتخب 

األولمبي.
األولمبــي  المنتخــب  قائمــة  وتضــم 
حاليــا 24 العبــا، وهــم: عبدالرحمــن 

األحمــدي، فيصــل إبراهــم عيســى، 
الكرانــي،  حســن  الجبــن،  حمــزة 
جميــل،  حســين  الشــروقي،  أحمــد 
أحمــد صالــح، أنــور أحمــد، حســين 
الخياط، عدنان فواز، سعود العسم، 
فيصــل غازي، محمــد مرهون، حمد 

شمســان، سيد هاشم عيسى، حسن 
مدن، جاسم محمد، يوسف حبيب، 
عبدالعزيــز  يحيــى،  حســن  علــي 
الكنــدري، عمــار محمــد، عبدالعزيــز 
وجاســم  الحايكــي  محمــود  خالــد، 

خليف.

“األولمبي” يختتم التحضيرات لودية سوريا الثانية

منتخبنا األولمبي لكرة القدم سمير شمام

البحرين األولى عربيا وآسيويا بدورة األلعاب الدولية للشرطة
مـــيـــدالـــيـــة  14 ـــ  ــ بـ ــا  ــ ــوزهـ ــ فـ بـــعـــد  ــا  ــيـ ــمـ ــالـ عـ ــي  ــ ــان ــ ــث ــ ال ــز  ــ ــرك ــ ــم ــ ال حـــقـــقـــت 

رفــع رئيــس االتحــاد الرياضــي لألمــن العام العقيــد خالد الخيــاط، التهاني والتبريــكات لوزير الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بن 
عبــدهللا آل خليفــة، ورئيــس األمــن العــام اللــواء طارق الحســن؛ بمناســبة تحقيــق فــرق وزارة الداخلية المركــز الثانــي دولًيا واألول 
آســيوًيا وعربًيا بـ 14 ميدالية ملونة في دورة األلعاب الدولية للشــرطة في نســختها الثالثة، التي أقيمت في مدينة ميالنو بإيطاليا 

بمشاركة 32 فريًقا من مختلف دول العالم.

وحقــق البلــد المضيــف المركــز األول فــي 
حيــن جــاء فريــق بيالروســيا فــي المركــز 
الثالــث. وأوضح أن هذا اإلنجاز المشــرف، 
يؤكــد ما وصلــت إليــه الرياضــة البحرينية 
والشــرطية تحديــًدا؛ بفضــل مــا تحظى به 
مــن دعــم ســخي وغيــر محــدود مــن قبــل 
الــوزارة  فــي  للرياضييــن  الداخليــة  وزيــر 
وحرصه على النهوض بالرياضة البحرينية 
وتقديــم جميــع أشــكال الدعــم الــالزم، مــا 
يعــد مــن أبــرز أســباب تحقيــق اإلنجــازات 
الرياضيــة، مــن خــالل توفيــر المعســكرات 
التدريبيــة التــي تســبق البطــوالت، وأيضــا 

اختيار المدربين المؤهلين وذوي الخبرات 
إلــى وضــع  فــي مجــال التدريــب، إضافــة 
الخطط والبرامج الهادفة إلى رفع مستوى 
الوقــت  فــي  منوًهــا  االتحــاد،  منســوبي 
قبــل  مــن  المســتمرة  المتابعــة  إلــى  ذاتــه 
رئيــس األمــن العــام لفــرق وزارة الداخليــة 
ومشــاركاتها المحليــة والخارجيــة، ودعمه 
للفــرق وحثــه الدائــم لهــم لتحقيــق أفضــل 
المراكز، إذ ساهم اهتمام رئيس األمن العام 
وتوفيــر مختلــف االحتياجــات في تحقيق 
اإلنجــازات ورفع علم مملكة البحرين عالًيا 

في مختلف المحافل الرياضية. 

لألمــن  الرياضــي  االتحــاد  رئيــس  وأشــاد 
العــام بــأداء أعضــاء بعثــة وزارة الداخليــة 
المشــاركة وإصرارهم على تحقيق الذهب، 
لــكل  كبيــًرا  إنجــاًزا  حققــوه  مــا  يعتبــر  إذ 
طيبــة  نتائــج  مــن  تحقــق  ومــا  البحريــن، 
ومســتوى مميــز هــو محــل تقدير مــن قبل 
الجميــع، مشــيدا بالمســتوى الفنــي واألداء 
المشــاركين  جميــع  قدمــه  الــذي  المتميــز 
فــي البطولــة بجميــع األلعــاب، الذيــن كان 
لديهــم إصرار كبير على تحقيق اإلنجازات 
عــن  معرًبــا  التتويــج،  منصــات  واعتــالء 
علــى  البعثــة  ألعضــاء  وتقديــره  شــكره 

انضباطهــم والحــرص علــى عكــس صــورة 
مشرفة للمملكة في المشاركات الخارجية. 
لألمــن  الرياضــي  االتحــاد  رئيــس  وأشــار 
العــام إلــى أن اإلنجــاز الــذي حققتــه بعثــة 
وزارة الداخليــة يأتي ضمن ما يســعى إليه 
االتحــاد الرياضــي لألمن العام مــن أهداف 

وضعهــا مســبًقا، مضيًفــا أن العمــل مســتمر 
مــن أجــل تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات 
خالل المشاركات واالستحقاقات المقبلة. 

من جهتهم، أعرب أعضاء البعثة المشاركة 
فــي البطولة عن شــكرهم وتقديرهم لوزير 
الداخليــة ورئيس األمن العام على دعمهما 

غيــر المحــدود وتوفير مختلــف اإلمكانات 
والوســائل التــي مكنتهــم مــن تحقيــق هذا 
اإلنجــاز، مؤكديــن بــذل المزيد مــن الجهود 
خــالل المشــاركات المقبلــة لتحقيق أفضل 
فــي  عاليــا  المملكــة  اســم  ورفــع  النتائــج 

المحافل الدولية.

وزارة الداخلية

13 أكتوبر 2019 األحد
14 صفر 1441

منتخبنا يكرر فوزه

اليــد  لكــرة  األول  الوطنــي  منتخبنــا  كــرر 
نتيجــة فــوزه علــى نظيــره اإلماراتــي فــي 
المبــاراة التــي جمعتهمــا امــس علــى صالة 

نادي الشارقة.
وتمكــن منتخبنــا مــن إنهــاء اللقــاء بفــارق 
كان  بعدمــا   )22/28( وبنتيجــة  أهــداف   6
أقيمــت  التــي  األولــى  المبــاراة  فــي  فــاز 
أهــداف   7 بفــارق  الجمعــة  يــوم  بينهمــا 
)20/27(. وتأتــي هــذه المباراتــان في إطار 
للمشــاركة  الوطنــي  منتخبنــا  تحضيــرات 
فــي التصفيات اآلســيوية والمقرر إقامتها 
فــي العاصمــة القطريــة الدوحــة منتصــف 
أولمبيــاد  إلــى  والمؤهلــة  الجــاري  الشــهر 
طوكيو 2020، إذ ســبق وأن أقام معســكرا 
خارجيا في األســبوعين الماضيين بقيادة 
المدرب اآليسلندي آرون وخاض عددا من 
المباريــات الوديــة هناك؛ مــن أجل تحقيق 

الجهوزية الفنية والبدنية المطلوبة.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

الشــباب  شــؤون  وزيــر  أصــدر 
والرياضة أيمن المؤيد قرار بتشكيل 
المنازعــات  لفــض  تحكيــم  هيئــة 
الرياضيــة بيــن الالعبيــن والمدربين 
واإلدارييــن والفنييــن وبيــن األندية 
الوطنية؛ لحســم النــزاع فيما يتعلق 

بمستحقات الرياضيين. 
وجاء في قرار وزير شؤون الشباب 
والرياضة تشكيل هيئة تحكيم لفض 
المنازعــات الرياضيــة بيــن الالعبين 
والفنييــن  واإلدارييــن  والمدربيــن 
وبين األندية الوطنية لحســم النزاع 
فيما يتعلق بمســتحقات الرياضيين 
أحمــد  محمــد  المستشــار  برئاســة 
مجبــل، وعضوية كل من المستشــار 

ومحمــد  بوصيبــع،  عــادل  مصعــب 
وحيد القاسم. 

فــي  بالفصــل  الهيئــة  وتختــص 
المنازعــات المحالــة إليهــا من جانب 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة 
والمتعلقــة بتنفيذ البرنامج الوطني؛ 
الماليــة  المســتحقات  ملــف  إلنهــاء 
للرياضييــن وفقــا التفــاق التحكيــم 
الهيئــة  تقــوم  أن  علــى  المنصــوص 
بتحديــد إجــراءات وقواعــد الفصل 
عليهــا،  المعروضــة  المنازعــات  فــي 
مباشــرة  علــى  اللجنــة  وســتعمل 
المنازعــات  فــي  والنظــر  أعمالهــا 
المرفوعة لها والمتعلقة بمستحقات 

الرياضيين.

تشكيل هيئة تحكيم لفض المنازعات

محمد القاسم مصعب بوصيبع المكتب اإلعالمي محمد مجبل

أحمد مهدي

يخوض مراًنا 
على استاد 

مدينة خليفة 
الرياضية

علي مجيد



تواصــل اللجنــة التنفيذيــة ألســبوع بريف الدولي للقتــال 2019 تحضيراتها اســتعدادا النطالق فعاليات أســبوع بريف الدولي 
للقتــال، والــذي ســينظمه االتحاد البحريني لفنــون القتال المختلطة بالتعاون مع منظمة بريــف واالتحاد الدولي لفنون القتال 
المختلطــة IMMAF-WMMAA فــي الفتــرة 16-10 نوفمبــر المقبــل علــى صالــة مدينــة خليفــة الرياضية، حيــث يتضمن إقامة 

منافسات النسخة السادسة من بطولة العالم للهواة، وإقامة النسخة التاسعة والعشرين من بطولة القتال الشجاع- بريف.

اجتماعــا  التنفيذيــة  اللجنــة  وعقــدت 
بقاعــة االجتماعــات بصالة مدينــة خليفة 
الرياضيــة، والــذي حضــره رئيــس اتحــاد 
اللجنــة  القتــال المختلطــة رئيــس  فنــون 
التنفيذيــة ألســبوع بريــف الدولــي للقتال 
2019 محمــد علي قمبر، ومستشــار ســمو 

رئيــس اللجنة األولمبية البحرينية رئيس 
وأعضــاء  شــاهد،  محمــد  بريــف  منظمــة 
اللجنة التنفيذية ورؤساء اللجان العاملة.
وقــد بــدأ االجتمــاع بكلمــة ترحيبيــة مــن 
المختلطــة  القتــال  فنــون  اتحــاد  رئيــس 
رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ألســبوع بريــف 

الدولــي للقتــال. بعدهــا، ناقــش االجتماع 
علــى  المدرجــة  الموضوعــات  مــن  عــددا 
التحضيــرات  منهــا  األعمــال،  جــدول 
عمــل  وســير  االفتتــاح  بحفــل  الخاصــة 

اللجان العاملة.
رئيــس  أكــد  الخصــوص،  هــذا  وفــي 

اللجنــة التنفيذيــة أن الفتــرة المقبلــة مــن 
الجهــود؛  تكثيــف  ستشــهد  التحضيــرات 
مــن أجــل الوصــول للمراحــل النهائية من 
االســتعدادات، مضيفــا أن اللجنــة تســعى 
الــذي  الشــكل  علــى  الحــدث  هــذا  إلبــراز 
يتوافق مع تطلعات اللجنة العليا ألسبوع 
بريــف الدولي للقتال 2019؛ للوصول إلى 
النجــاح المطلــوب الــذي يعــزز مــن قــدرة 
مملكــة البحريــن علــى احتضــان وتنظيــم 

مختلف الفعاليات الرياضية.

تنفيذية “بريف 2019” تواصل التحضيرات

أكد وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد أن اإلنجازات الكبيرة التي حققها فريق نادي المحرق لرفع االثقال في بطولة أندية 
غرب آسيا الثانية التي اختتمت مؤخرا في المملكة األردنية الهاشمية هو نتاج حقيقي لدعم حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة عاهل البالد المفدى، ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة للحركــة الرياضية في 
المملكة وتهيئة األجواء المثالية أمام منتســبيها؛ لتحقيق إنجازات نوعية باهرة تضمن للبحرين رفع علمها عاليا وتعزز من مكانتها 

على مستوى الرياضية العالمية واإلقليمية. 

والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وبيــن 
لألعمــال  الملــك  اهتمــام ممثــل جاللــة  أن 
الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس 
الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 

ناصــر بــن حمــد آل خليفة ودعمــه الواضح 
لمشــاركة نــادي المحــرق كان ســببا رئيســا 
فــي الحصــول علــى هــذا الكــم الوافــر مــن 
الميداليــات فــي بطولــة غرب آســيا، والتي 

الرياضــة  فــي  التصاعــدي  التطــور  أكــدت 
البحرينية. 

وكان وفد نادي المحرق قد حقق إنجازات 
رباعــات  وحققــت  البطولــة،  فــي  متميــزة 

النــادي لقــب البطولــة فــي فئــة الســيدات 
فئــة  فــي  الثانــي  والمركــز  والناشــئات 
الشــابات، وحــل فريــق الرجــال فــي المركز 
فــي  والشــباب  الناشــئين  وفريقــا  الثالــث، 
المركــز الثانــي، وحصــل نــادي المحرق في 
البطولــة علــى 92 ملونة، منهــا 56 ميدالية 
ذهبيــة، و30 ميدالية فضية، و6 ميداليات 

برونزية.
وأشــاد أيمــن المؤيــد بــاألداء المتميــز الذي 
قدمه رباعوا ورباعات فريق نادي المحرق 
عاليــة  رياضيــة  روح  مــن  أظهــروه  ومــا 
وعزيمــة وإصــرار على تحقيــق الميداليات 

فــي  الرياضــة  التــي تؤكــد تطــور  الملونــة 
العصــر الذهبــي، مثنيــا علــى أداء الرباعين 
والرباعات والجهازين الفني واإلداري، وما 
بذلوه من جهود واضحة في سبيل اعتالء 

منصة التتويج.
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  ونــوه 
بالجهــود الطيبة التــي بذلها رئيس مجلس 
بــن  أحمــد  الشــيخ  المحــرق  نــادي  إدارة 
علــي آل خليفــة وحرصــه وأعضاء مجلس 
اإلدارة علــى دعــم فريــق النــادي والوقوف 
إلــى جانبــه؛ مــن أجــل تحقيق هــذا اإلنجاز 

الكبير.

وزارة الشباب

المؤيد يشــيد بمتابعة ناصــر بن حمد لمشــاركة الفريق في بطولة غرب آســيا لرفع األثقال

إنجاز المحرق نتاج دعم العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد

أيمن المؤيد

األحد 13 أكتوبر 2019 
14 صفر 1441 15

القــدم  لكــرة  األول  الوطنــي  منتخبنــا  نقــل 
البحريــن  اســتاد  إلــى  التحضيريــة  تدريباتــه 
الوطنــي؛ اســتعدادا لخــوض المبــاراة المرتقبة 
والمهمــة أمــام منتخــب إيــران، يــوم الثالثــاء 
المقبــل الموافــق 15 أكتوبــر الجــاري عند 7.30 
إطــار  ضمــن  الوطنــي،  االســتاد  علــى  مســاء 
منافســات الجولــة الرابعــة للمجموعــة الثالثــة 
للتصفيــات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 

2022 وكأس آسيا 2023.
وخــاض منتخبنا الوطني األول تدريبه مســاء 
أمــس تحــت قيــادة المــدرب البرتغالــي هيليــو 
ســوزا، والطاقم المعاون على االستاد الوطني، 
علــى  الماضيــة  األيــام  خــالل  تــدرب  أن  بعــد 
المالعــب الخارجية التابعــة لالتحاد البحريني 

لكرة القدم.
وســيواصل المنتخــب خــوض تدريباتــه علــى 
االستاد الوطني حتى موعد التدريب الرسمي، 
وهــو األخيــر الــذي يســبق المبــاراة، وســيكون 

المران األخير يوم اإلثنين عند 6 مساء.
أجــل  مــن  تحضيراتــه؛  “األحمــر”  ويكثــف 

الرابعــة  المهمــة فــي الجولــة  المبــاراة  خــوض 
مــن التصفيــات، خصوصــا أنه يشــارك منتخب 
العراق الرصيد نفسه من النقاط )4 نقاط( أمام 
المتصــدر إيران الذي يملك 6 نقاط، فيما يملك 
منتخبــا هونــج كونــج وكمبوديــا نقطــة واحدة 

لكل منهما.
فــي  انتظامهــم  منتخبنــا  العبــو  ويواصــل 
المعســكر الداخلــي المغلــق بفنــدق “داون تاون 

روتانا”.

معســكر  علــى  الحماســية  األجــواء  وتســيطر 
المنتخــب وتدريباتــه، مــع التركيــز علــى الظفر 
بنقاط المباراة التي ستمنح المنتخب الصدارة 

في المجموعة.
وتعانــي صفــوف المنتخب مــن إصابة الالعب 
الجهــاز  فضــل  الــذي  عبداللطيــف  إســماعيل 
الفنــي إخراجــه فــي مبــاراة أذربيجــان الودية 
الدوليــة التــي خســرها “األحمــر” بـــ 3 أهــداف 
مقــدرة  عــدم  أمــس  يــوم  تأكــد  إذ   ،2 مقابــل 

“ســمعة” على المشاركة مع زمالئه في المباراة 
أمام إيران.

وبنــاء علــى ذلــك، فــإن قائمــة المنتخــب تضم 
محمــد جعفــر،  ســيد  وهــم:  العبــا،   23 حاليــا 
جاســم  الدوســري،  حمــد  علــوي،  شــبر  ســيد 
الشــيخ، مهدي حميدان، أحمــد بوغمار، محمد 
عبدالوهاب، عبدالوهاب المالود، وليد الحيام، 
محمــد الحــردان، علــي مــدن، أحمــد عبــدهللا، 
ســيد ضيــاء ســعيد، ســيد رضــا عيســى، علــي 

حرم، ســيد مهدي باقر، كميل األســود، عبدهللا 
الهــزاع، محمــد الرميحــي، أحمــد نبيــل، محمد 

عادل، عيسى موسى وعبدهللا يوسف.
إلــى ذلــك، مــن المؤمــل أن يصــل اليــوم األحد 
وفــد منتخــب إيران في الفترة المســائية، بعد 
أوميــد  اإليرانــي  االتحــاد  منــدوب  وصــل  أن 
جمالــي يــوم الجمعــة الماضــي، إذ ســبق الوفد 
للترتيــب فيما يخص جميع الشــؤون المتعلقة 

بالوفد.

“األحمر” ينقل التدريبات للوطني

من تدريبات المنتخب األحمر نقل تدريباته إلى االستاد الوطني هيليو سوزا

فريق المحرق يعود بـ92 ميدالية ملونة
ــال ــ ــق ــ ــع األث ــ ــرف ــ ــا ل ــ ــي ــ ــرب آس ــ ــ ــة غ ــولـ ــطـ ــة فــــي بـ ــحـ ــاجـ ــنـ ــد الـــمـــشـــاركـــة الـ ــعـ بـ

عادت بعثة فريق نادي المحرق مســاء يوم الخميس الماضي بعد المشــاركة الناجحة والمشــرفة في النســخة الثانية ببطولة أندية 
غرب آسيا لرفع األثقال للشباب والناشئين والعموم والماستر، التي أقيمت في الفترة من 4 حتى 10 من شهر أكتوبر الجاري بتنظيم 
مــن نــادي اليرمــوك - البقعــة بالعاصمــة األردنيــة الهاشــمية بتحقيــق العبــات الفريــق لقب بطــل األبطال لفئة الســيدات والناشــئات، 
الشــابات المركــز الثانــي، بينمــا حــل فريــق الرجال فــي المركز الثالث في الترتيب العام، الناشــئين فــي المركز الثاني، الشــباب المركز 

الثاني، وبلغت حصيلة البعثة المحرقاوية 92 ميدالية ملونة ) 56 ميدالية ذهبية، 30 فضية و6 برونزيات(.

وجــاءت الميداليــات الملونــة عــن طريــق 
الالعبــات زينــب علي عبــدهللا 9 ميداليات 
ذهبيــة فــي افتتاحية البطولــة ضمن الفئة 
تمكنــت  بينمــا  كيلوغرامــا،   55 الوزنيــة 
الالعبــة المتميزة ابتســام علي من حصد 6 
ذهبيــات في الفئــة الوزنيــة 49 كيلوغراما، 
أحرزتهــا  فقــد  الفضيــة  الميداليــات  أمــا 
الالعبــة نــور علــي التــي تمكنت مــن حصد 
12 ميداليــة فضيــة فــي منافســات الفئــة 
الوزنية 40 وحتى 45 كيلوغراما، والالعبة 
لطيفة محمد شريف حققت 3 فضيات في 
الفئــة الوزنيــة 49 كيلوغرامــا، مريم محمد 
شــريف ضمــن منافســات الفئــة الوزنية 61 
كيلوغراما من تحقيق 9 ذهبيات، وحققت 
الالعبــة نهــى محمــد هللا جابــو فــي الفئــة 
الوزنيــة فــوق 87 كيلوغرامــا 6 ميداليــات 
ذهبيــة، الالعبة ضي إبراهيــم النعيمي في 

 3 71 كيلوغرامــا وحققــت  الوزنيــة  الفئــة 
ميداليــات ذهبيــة والالعبــة فاطمة حســن، 
9 ميداليــات ذهبيــة والالعبــة مريم حســن 
للفئــة الوزنيــة فــوق 81 كيلوغرامــا وفــوق 
87 كيلوغرامــا وحققت 3 ميداليات فضية 
علــي  والالعــب  برونزيــة،  ميداليــات  و6 
ميداليــات   6 مــن حصــد  علــي  عبداألميــر 
ذهبيــة و3 فضيــة ضمــن الفئــة الوزنية 55 
كيلوغرامــا، والالعب ســلمان طارق النوبي 
تمكن من حصد ميدالية ذهبية وميداليتين 
فضيــة ضمــن منافســات الفئــة الوزنيــة 61 
كيلوغرامــا، والالعــب حســن أنور ســعيد 3 
ميداليــات فضيــة ضمــن منافســات الفئــة 
الوزنيــة 67 كيلوغرامــا، والالعــب حســين 
علي ســيف أحــرز ميداليتيــن فضية ضمن 
كيلوغرامــا،   81 الوزنيــة  الفئــة  منافســات 
حســين علــي عبــدهللا للفئــة الوزنيــة فــوق 

102 كيلوغــرام وتحــت 109 كيلوغرامــات 
ميداليــة ذهبيــة وفضيــة واحــدة، الالعــب 
الوزنيــة  للفئــة  قهرمــان  هللا  ســيف  علــي 
96 كيلوغرامــا الماســترز أحــرز 3 ذهبيــات 
والالعب علي يوســف يحيى للفئة الوزنية 

73 كيلوغراما للماسترز أحرز 3 ذهبيات.
وتمكــن العبــو فريــق وزارة الداخليــة مــن 
تمكنــت  إذ  ملونــة،  ميداليــة   11 حصــد 
الالعبة فاطمة علي ناصر الفئة الوزنية 81 
كيلوغرامــا مــن إحــراز 3 ذهبيــات، الالعب 
علــي عبــدهللا يوســف للفئــة الوزنيــة فــوق 
ذهبيــات،   3 الماســترز  كيلوغرامــات   109
الالعــب عبدالرضــا عبــدهللا يوســف للفئــة 
الوزنيــة 109 كيلوغرامــات الماســترز أحرز 
3 ذهبيات، الالعب يوسف خالد الشيراوي 
وأحــرز  كيلوغــرام   102 الوزنيــة  للفئــة 
برونزيــة واحــدة، والالعب عصــام عبدهللا 

الميــر فــي الفئة الوزنيــة 109 كيلوغرامات 
وأحرز ميدالية برونزية واحدة.

مجلــس  عضــو  أعربــت  المناســبة  وبهــذه 
األثقــال  لرفــع  البحرينــي  االتحــاد  إدارة 
رئيس اللجنة النســائية باتحاد غرب آسيا 
رئيــس اللجنــة العلميــة وبحــوث التدريب 
بــدول  الخليجيــة  التنظيميــة  باللجنــة 
مجلــس التعــاون رئيــس البعثــة اإلداريــة 
لنادي المحرق نيلة المير، عن بالغ شــكرها 
باســمها وباســم العبــي  وعميــق امتنانهــا 
النــادي  المحــرق علــى دعــم  نــادي  فريــق 

للفريــق وفــي هذه المشــاركة وعلى رأســه 
الشيخ أحمد بن علي آل خليفة واالهتمام 
للقمــة،  الفريــق  أوصــل  الــذي  المتواصــل 
اتحــاد  إدارة  وأثنــت علــى دعــم مجلــس 
رفــع األثقــال وعلى رأســه ســلطان الغانم، 
كمــا أشــادت بجهــود الالعبيــن والجهازين 
ســعادتها  عــن  معربــة  واإلداري،  الفنــي 
البالغــة بالنتائــج التــي تحققــت مــن قبــل 
العبي نادي المحرق الذين فرضوا نفسهم 
المشــاركة  المنافســات وســط  أقــوى  فــي 
الواســعة مــن قبــل أبطــال منطقــة غــرب 

آســيا، إذ شــهدت المســابقات فــي جميــع 
فئاتهــا منافســات قويــة واحتدامــا علــى 
المراكــز األولــى خصوًصــا مــن العبي فرق 
وأنديــة األردن الشــقيق؛ كــون أن البطولة 
أقيمــت علــى أرضهــم وشــهدت مشــاركة 
العبينــا  أن  إال  جميًعــا،  منهــم  واســعة 
كانــوا جميعهــم علــى قــدر من المســؤولية 
وتســلحوا بالعزيمة واإلصرار وتمكنوا من 
أن يزاحمــون الجميــع ويتفوقوا ويتقلدوا 
الميداليــات الملونــة رافعيــن رايــة الوطــن 

عالية خفاقة.

اتحاد رفع األثقال

فريق نادي المحرق

جانب من االجتماع

أحمد مهدي

وصول إيران... 
غًدا ختام 

التحضيرات.. 
وغياب “سمعة”
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أقام االتحاد البحريني للكرة الطائرة مهرجان “شووت” األول للصغار لهذا الموسم 2019 - 
2020 صباح الجمعة 12 أكتوبر 2019 على صالة االتحاد بمدينة عيســى الرياضية، بحضور 

رئيس االتحاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة.

يمثلــون  العبــا   334 المهرجــان  فــي  وشــارك 
ناديــا، حيــث عاشــوا أجــواء رائعــة مــن   13
المنافســة والترفيه وســط تنظيــم متميز من 
قبــل لجنة المســابقات برئاســة حســين حماد 
وباقــي األعضــاء إضافــة إلــى جهــود األطقم 
الفنيــة والحــكام وإداريــي االتحــاد واألندية؛ 

ليخرج المهرجان األول بصورة باهية.
ونظــم االتحــاد سلســلة مــن المباريــات بيــن 
األنديــة المتنافســة، التي قــدم فيها الالعبون 
الصغار عروضا جيدة تتناســب مع إمكاناتهم 

وقدراتهم.
وأكــد رئيــس لجنة المســابقات حســين حماد 
نجــاح المهرجــان، الــذي ســاهم فــي إدارتــه 8 
حــكام معتمــدون هــم: فاطمة إبراهيــم علي، 
مريــم محمــد، فاطمــة محمــد المدلــل، زهــرة 

دعبــل  مطــر،  إبراهيــم  علــي  مطــر،  خميــس 
عبــدهللا دعبــل، ســيد عبدهللا هاشــم، جاســم 

عبدهللا العالي.
وعبــر حماد عن ارتياحه من حجم المشــاركة 
الكبيــر، إذ تــم تطبيــق النظرة الفنيــة التي تم 
اعتمادهــا خــالل االجتمــاع الــذي عقــد بيــن 
األجهــزة الفنيــة لألنديــة ولجنــة المســابقات 
مــع   3X3 اللعــب  وهــي  المنصــرم  الموســم 
المتواصــل بحيــث ال يتعــدى عــدد  التبديــل 
العبــي الفريــق الواحــد 6 العبيــن، ويعــد هذا 
المهرجان هو باكورة مهرجانات هذا الموسم 

ضمن 4 مهرجانات يعتزم االتحاد إقامتها.
وأشاد حماد بالجهود التي بذلها أعضاء لجنة 
الحــكام  المباريــات مــع  لتنســيق  المســابقات 
وهــم رضا عاشــوري، علي جعفــر، عبد العزيز 

أحمد، صالح محمد.
وفــي ختــام المهرجــان قــام الشــيخ علــي بــن 
مــن  آل خليفــة وبحضــور مجموعــة  محمــد 
أعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد بتكريم جميع 
الالعبين والحكام المشــاركين في المهرجان، 
واالمتنــان  الشــكر  جزيــل  عــن  حمــاد  وعبــر 
علــى  أميــن  لشــركة شــوت وصاحبهــا خالــد 
دعمــه الكبير إلقامة هــذه المهرجانات ابتداء 
من الموســم الماضي وامتدادا لهذا الموســم، 

ما كان له كبير األثر في نجاحها.

اتحاد الطائرة

اتحاد الطائرة ينظم مهرجان “شووت” للصغار

جانب من المهرجان

هل حققت سلوى عيد أفضل زمن في تاريخ سباق 400 متر؟
البطلــة العالميــة تأتي خلف اثنتيــن حققتــا أرقامهما بحقب انتشــرت فيها فضائح المنشــطات

عندمــا عبــرت البطلــة العالميــة ســلوى عيد 
خط النهاية في ســباق 400 متر للســيدات 
للرجــال  القــوى  أللعــاب  العالــم  ببطولــة 
والســيدات وقفت مذهولــة ووضعت يدها 
على فمها مندهشة من رقمها الجديد الذي 
عــرض فــي شاشــة اســتاد خليفــة الدولــي 

)48:14 ثانية(...
لــم تصــدق تحقيقهــا ثالث أفضــل زمن في 
تاريــخ هــذا الســباق الذي ظــل صامدا على 

مدار 34 عاما.
وكان الرقم القياســي مســجال باسم ماريتا 
كوتش من ألمانيا الشرقية السابقة )47.60 
ثانية( يوم 6 أكتوبر 1985 وبدا وكأنه رقم 
مــن كوكب آخر يصعب االقتراب منه، لكن 
هــذا الرقم أصبح قريب المنال وبدا مهدًدا 
عيــد  ســلوى  اقتربــت  بعدمــا  بالتحطيــم، 
بشــكل كبير منــه في الســباق األخير ضمن 
فعاليــات بطولــة العالم الـــ17 أللعاب القوى 

بالدوحة.
ســلوى عيد اســتطاعت أن تخطف األنظار 
وتثيــر اإلعجــاب بعد فوزهــا بالمركز األول 
والميداليــة الذهبية في الســباق وتصنيفها 
ثانــي أفضــل رياضيــة فــي بطولــة العالــم 
بعدما حققت ذلك الرقم المثير لتتربع على 

عرش العالم في سباق 400 متر سيدات.
ربمــا  عيــد  ســلوى  أن  يــرى  البعــض  لكــن 
تكــون هــي صاحبة أفضل زمــن في تاريخ 
الســباق واقعــا؛ ألنهــا تأتــي خلــف اثنتيــن 
حققتــا أرقامهمــا فــي حقــب انتشــرت فيها 
فضائح المنشطات، وهما كوتش والعداءة 
التشيكوســلوفاكية يارميال كراتشــيفيلوفا 

)47.99 ثانية( في 1983.
ويقــول أحــد الخبــراء الفنيــون عــن ذلــك 
“ربما تكون ســلوى هي صاحبة أفضل زمن 
الفتــرة  متــر؛ ألن   400 ســباق  تاريــخ  فــي 
الســابقتان  العداءتــان  التــي حققــت فيهــا 
كان تعاطــي المنشــطات حينــذاك ممنهجــا 
ومنتشــرا بقوة، ولــدى بعض الدول طواقم 

طبية متخصصة في الترويج للمنشــطات؛ 
بهدف تحقيق األرقام والميداليات...”.

العلمــي  التطــور  أن  “كمــا  وأضــاف 
والتكنولوجي والطبي آنذاك لم يكن متاحا 
الكتشــاف  المجــال  يعطــي  الــذي  بالشــكل 
المنشــطات،  وتعاطــي  التالعــب  حــاالت 
األمــر الذي ســاهم فــي انتشــار ورواج تلك 
اآلفــة دون القــدرة على محاربتها بالشــكل 
المطلــوب وهــو مــا أدى إلى إفــالت العديد 
مــن العدائيــن والعداءات مــن العقاب.. كما 
أن المنظمــات الدوليــة الرياضيــة لــم تكــن 
تولي محاربة المنشــطات أهمية كبيرة كما 

هو حاصل اآلن...”.
وأوضــح أن ســلوى عيد أثبتــت أنها عداءة 

مــن الطــراز الرفيع بعــد تحقيقها هذا الرقم 
الجديــد وبالتالــي فــإن مــا قدمته مــن أداء 
مذهــل يجعلهــا مؤهلــة ألن تكــون صاحبــة 
إلــى  مشــيرا  التاريــخ،  فــي  رقــم  أفضــل 
أن ســرد تلــك المعلومــة يأتــي فــي ســياق 
ثمانينــات  إبــان  الســابقة  الحقبــة  وصــف 
القــرن الماضــي دون اتهــام أحــد بتعاطــي 

المنشطات. 
عداءتــان  نجحــت   ،2000 العــام  ومنــذ 
فقــط في كســر حاجز الـــ49 ثانيــة في هذا 
السباق، وهما آنا جيفارا في 2003، وسانيا 
تكــون  فهــل   ،2006 فــي  ريتشــاردز روس 
ســلوى عيــد هــي صاحبــة أفضــل زمــن في 

تاريخ سباق 400 متر للسيدات؟

حسن علي

تتويج سلوى عيد بالذهبية

سلوى عيد مندهشة بعد نهاية السباق

البحرين تنضم رسميا لعضوية االتحاد اآلسيوي للسامبو
طشقند ــي  فـ ــغــرس  ــكــون ــل ل ــع  ــاب ــس ال االجـــتـــمـــاع  يــحــضــر  ــي  ــاح ــن ج

انضمــت مملكــة البحريــن ممثلــة باالتحــاد البحريني للســامبو رســميا لعضويــة االتحاد 
اآلسيوي للسامبو كعضو كامل باالتحاد القاري.

جــاء ذلك، في االجتماع الســابع لكونغرس 
عقــد  الــذي  للســامبو  اآلســيوي  االتحــاد 
والــذي  “طشــقند”،  األوزبكيــة  بالعاصمــة 
حضــره رئيس االتحــاد البحريني للســامبو 
خــالل  تــم  حيــث  جناحــي،  علــي  محمــد 
االجتمــاع اعتماد عضويــة مملكة البحرين 

كعضو كامل في االتحاد اآلسيوي.
االتحــاد  رئيــس  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
البحرينــي للســامبو محمــد علــي جناحــي: 
“بدايــة، أتقــدم بالتهنئــة إلــى ســمو الشــيخ 
آل خليفــة ممثــل جاللــة  بــن حمــد  ناصــر 
الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب 
رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، 
وإلى ســمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 

للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيــة، وإلــى ســمو الشــيخ ســلمان بن 
محمد آل خليفة رئيس المجلس البحريني 
لأللعــاب القتالية؛ بمناســبة انضمــام مملكة 
البحرين ممثلة باالتحاد البحريني للسامبو 
رســميا كعضــو كامل في االتحاد اآلســيوي 
للسامبو”، مضيفا أن انضمام اتحاد السامبو 
لمنظومــة وأســرة االتحــاد اآلســيوي، يعــد 
خطــوة إيجابية للتأكيــد على الجهود التي 
تبذلهــا البحريــن لدعــم هــذه الرياضــة على 
المســتوى القــاري والدولــي، مشــيرا إلى أن 
المملكة استطاعت أن تشق طريقها بنجاح 
فــي هذه اللعبة، وحققــت نتائج مميزة من 
أبرزهــا إحــراز الالعــب باشــا خرخاشــييف 
لقــب وزن فــوق 90 كيلوجراما بمنافســات 

البطولــة الدوليــة الرابعــة والعشــرين التــي 
احتضنتها جمهورية داغستان في ديسمبر 
علــي  مرتضــى  الالعــب  وإحــراز   ،2018
كيلوجرامــا   90 وزن  فــي  الثالــث  المركــز 
منافسات النسخة الخامسة والعشرين من 

بطولة آســيا التي أقيمت في منغوليا مايو 
العــام الماضــي، مؤكدا في الوقــت ذاته أن 
ذلــك ســينعكس بشــكل واضح علــى إحراز 
مــن  المزيــد  البحرينيــة  الســامبو  رياضــة 

النجاحات في الفترة المقبلة.

جناحي مع المسؤولين اآلسيويين

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

اتحاد الطائرة

برعايــة رئيس االتحــاد البحريني للكرة 
آل  محمــد  بــن  علــي  الشــيخ  الطائــرة 
خليفــة، افتتحت يــوم الجمعة الماضي 
للمســتوى  الدوليــة  المدربيــن  دورة 
بمركــز  المحاضــرات  بقاعــة  الثانــي 
البحريــن الدولي لتطويــر الكرة الطائرة 
بحضــور عضــو مجلــس إدارة االتحــاد 

محمد الذوادي.
وفي بداية االفتتاح رحب الشــيخ علي 
بــن محمد آل خليفــة بالمحاضر الدولي 
الياباني اتيشو كاتو والدارسين، مؤكدا 
معلومــات  تقديــم  فــي  الــدورة  أهميــة 
مهمــة بعالــم التدريب وصقــل المدربين 
مشــيرا  الذاتيــة،  قدراتهــم  وتطويــر 
فــي الوقــت ذاتــه إلــى ضــرورة العمــل 
واالجتهــاد والمثابــرة واإلطــالع وعــدم 

االكتفاء بخوض الدورات التدريبية.
اليابانــي  المحاضــر  تحــدث  ذلــك  بعــد 
وشــكر االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
ومركــز البحريــن الدولــي للتطوير على 
ما يبذالنه من جهد في ســبيل االرتقاء 

باللعبــة وتطويــر الكــوادر الفنية، مؤكدا 
للدارســين أهميــة االنضبــاط وااللتــزام 
اســتفادة  أكبــر  ليحققــوا  الــدورة؛  فــي 

ممكنة.
بالحضــور،  الــذوادي  رحــب  وبــدوره 
وشــكر رئيس االتحاد على دعمه لمركز 
وحرصــه  للتطويــر  الدولــي  البحريــن 
علــى اســتقطاب المزيــد مــن الــدورات 
تطويــر  تســتهدف  التــي  التدريبيــة 
ضــرورة  للدارســين  مؤكــدا  المدربيــن، 
واالنضبــاط  الــدورة  بمهــام  االلتــزام 
بالوقت واالستفادة من المعلومات وما 
ســيقدمه المحاضــر من خبــرات وعلوم 
أفــكار  إلــى  وبلورتهــا  مهمــة  ومعــارف 
وقواعــد ومهــارات في العمــل الميداني 

لالرتقاء بالعملية التدريبية.
وأشــاد الــذوادي بالجهــود التــي يبذلهــا 
الــدورة  لمحاضــر  المعــاون  بالطاقــم 
وهــم كل مــن المدربين عبدهللا عيســى 
متمنيــا  جعفــر،  وعلــي  جــالل  ومحمــد 

لجميع الدارسين التوفيق والنجاح.

افتتاح الدورة الدولية لمدربي الطائرة للمستوى الثاني

بمشاركة 334 
العبا يمثلون 13 

ناديا



ــن اإلســـــامـــــي” األقــــــــرب إلـــــى قـــلـــبـــي.. كـــأنـــه أحـــــد أبــنــائــي ــريـ ــحـ ــبـ “الـ
الميالد وتوثيقه

ولد جناحي في 31 ديســمبر 1939، إذ يؤكد 
أنــه لم يكــن في ذلك الوقت توثيق للمواليد، 
إال أن خالــه )رحمــه هللا( كان يســجل ويوثق 
كل شــيء تقريبــا يحــدث حولــه. وجدنــا أنه 
كتــب علــى هامــش الصفحــة األولى لنســخة 
أختــي  ولــدت  عبــارة:  الكريــم،  القــرآن  مــن 
مريــم ابًنــا أســمته عبداللطيــف، مؤرخــة في 
31 ديسمبر 1939، أي بعد 6 أشهر من بداية 

الحرب العالمية الثانية.

الطفولة والنشأة

ترعرعــت فــي مدينــة الحد، ودرســت فيها 
المرحلة االبتدائية، ثم انتقلت إلى مدرسة 
القضيبيــة،  فــي  الكائنــة  الثانويــة  المنامــة 
وهــي المدرســة الوحيــدة آنــذاك، وأكملــت 
التوجيهــي بالفــرع العلمــي وحصلــت علــى 
معدل مرتفع جدا. كانت المدرسة الثانوية 
تضــم ســكًنا داخلًيــا للقادميــن مــن األماكن 
وقتهــا،  مواصــات  توافــر  لعــدم  البعيــدة؛ 
على عكس طاب الحد والمحرق والمنامة 
الذيــن كانــوا يذهبــون إلى المدرســة يوميا 

ويعودون إلى بيوتهم.
رأًســا  الثانويــة عملــت  مــن  بعــد تخرجــي 
مدرًســا، وقــد كان فــي الســابق من يحصل 
الثانويــة  أو  االبتدائيــة  الشــهادة  علــى 

يستطيع العمل معلما في البحرين.

نقطة التغيير الجذري بالعمل

بعدمــا أنهيــت الثانويــة عملــت فــي مهنــة 
التدريــس لمدة 8 ســنوات، ثــم اعتقلت من 
قبل اإلنجليز لمدة 3 أشهر؛ بسبب مواقفي 
كانــت  لاســتعمار.  ومعارضتــي  الوطنيــة 
تجربــة صعبــة ومــرة. وبعــد خروجــي مــن 
المعتقــل أصبــح الحصــول علــى عمــل أمرا 
صعبا، إذ كانت سياسة المستعمر التضييق 

على الوطنيين؛ ليغادروا البحرين طوعا.
انتقلــت إلــى الســعودية بحثــا عــن الــرزق 
فــي العــام 1967، وكان لــدي أصدقاء فيها 
شــركة  فــي  عمــل  للحصــول  ســاعدوني 
تأمين إنجليزية وكيلها سعودي، رغم عدم 
معرفتي أي شيء عن التأمين وقتها سوى 

اسمه. 
ذهبــت إلــى الســوق للحصــول علــى بعــض 
الكتــب والمراجــع لتثقيــف نفســي بمهنتــي 
الجديــدة، وهي سياســة اتبعها في حياتي 
أي  عــن  أحــاول االطــاع والبحــث  حيــث 
شــيء جديد أود دخوله، لكنني لألســف لم 

أجد شيئا.
كانــت لغتــي االنجليزيــة جيــدة، وهــو أمــر 

ساعدني كثيرا.
قبل ســفري من البحرين، انتســبت لدراسة 
الفلســفة واالجتمــاع بجامعــة دمشــق، لكن 

الدراسة تعلقت؛ بسبب االعتقال.

أول راتب 

كان راتبــي فــي مهنــة التدريــس 45 دينــاًرا 
المســتلزمات  لتغطيــة  شــهريا، وهــو يكفــي 

المعيشية، ومكنني من الزواج.
أمــا في الســعودية فقــد بدأت العمــل براتب 
 3 أي  دينــارا(،   120( ســعودي  ريــال   1200
أضعــاف راتبــي بالبحريــن وكان دخا جيدا 
في ذلك الوقت، وعملت في شــركة التأمين 
لمــدة عاميــن، ثــم تلقيــت عرًضــا من شــركة 
عبدالرحمــن الزيانــي وأوالده للعمــل مديــرا 

لقسم التأمين فقبلته ورجعت للبحرين.
تأميــن  شــركة  الســعودية  فــي  تأسســت 
بشــراكة بيــن أحمــد القصيبــي ومســتثمرين 
 ،%  49 مقابــل   %  51 بواقــع  سويســريين 

فلمعــت الفكــرة في رأســي لتأســيس شــركة 
بالبحرين بنفس الطريقة.

بدأت الترويج للفكرة بهدف تأســيس شركة 
وطنيــة بشــراكة أجنبيــة، وأكثــر من تشــجع 
للفكــرة صــادق البحارنة، الــذي كانت تربطه 
وولــدت  عراقييــن،  أعمــال  برجــال  عاقــة 
الثلــث  بنســبة  للتأميــن  البحريــن  شــركة 

للعراقيين والثلثين للبحرينيين.
وكان المديــر العام للشــركة في عامها األول 
نائــب  بمنصــب  عملــت  حيــن  فــي  عراقيــا، 
المدير العام، وهذه أول تجربة لي بتأسيس 

الشركات.
 8 للتأميــن  البحريــن  شــركة  فــي  عملــت 
ســنوات، ثم بدأت بالعمل على تأسيس بنك 
البحرين اإلسامي. وتعود تفاصيل تأسيس 
البنــك إلــى العــام 1974، عندما كنــت بلندن، 
إذ التقيــت طالــب دراســات عليــا ســودانيا، 
وأنــه  شــيوعيا،  كان  أنــه  كيــف  وحدثنــي 
اآلن يعــد رســالته عــن االقتصاد اإلســامي، 
فلمعــت الفكــرة بذهني، وقــررت العمل على 
تأســيس مصــرف إســامي بالبحريــن. بعــد 
عودتــي إلــى البحريــن، شــددت رحالــي إلــى 
أم الدنيــا )مصــر( والتقيــت هنــاك مــع العديد 
فــي  والعالميــن  والمفكريــن  األســاتذة  مــن 
االقتصــاد اإلســامي، ناقشــت واستفســرت 
وبحثــت وســألت، ومــن ضمن مــن التقيتهم 
رئيس مجلس إدارة شركة اإلعادة المصرية 
للتأميــن، والدكتــور عيســى عبــده وهــو مــن 
أوائل الذين طرحوا فكرة البنوك اإلسامية، 
الدكتور زكريا البري، وزير األوقاف واألستاذ 
الجامعــي، الدكتور محمد طيب النجار الذي 
أصبح بعدها رئيسا لألزهر، وغيرهم الكثير. 
ثــم جمعــت كل ما أســتطيع جمعــه من كتب 
ومؤلفــات مــن أســواق القاهــرة، وصلت إلى 
70 كتابــا وعــدت بهــا إلــى البحريــن، قرأتهــا 

بنهم وتعمق.
بعــض  والتقيــت  األردن  إلــى  غــادرت  ثــم 
المنظريــن والعالميــن باالقتصــاد اإلســامي 
منهــم الدكتــور عبدالحميــد الســائح، مفتــي 
لبنــان  إلــى  ســافرت  كمــا  وقتهــا،  األردن 
والتقيــت هناك بعدد من العلماء والمفكرين. 
إضافــة إلــى كل ذلــك قــرأت عــن المذاهــب 
اإلســامية، وكانــت محصلــة كل ذلــك عقب 
البحريــن  بنــك  تأســيس  ســنوات   5 جهــد 

اإلسامي.
 

تأسيس البنك اإلسالمي

طرحــت الفكرة في بداية األمر على وكيل 
وزارة العــدل والشــؤون اإلســامية وقتهــا 
الشــيخ عبدالرحمــن بــن محمــد بــن راشــد 
آل خليفة الذي تشــجع لهــا كثيرا، وطرحها 
بدوره على ســمو الشــيخ عبــدهللا بن خالد 
)رحمــه هللا( الــذي دعمهــا بقــوة. ثــم صــدر 
مرســوم أميــري بإنشــاء البنــك فــي العــام 

.1979

تغطية االكتتاب 150 %

اســتهدفت جمع شــركاء مؤسسين بين 20 

و30 شــخًصا وجهــة، لكن العــدد وصل إلى 
60 منهــم أفــراد ومنهم مؤسســات، وكانت 
مســاهمتهم بمبالــغ متفاوتــة، ويعملون في 

مختلف القطاعات.
وتمــت تغطيــة االكتتــاب بنســبة 150 %. 
العــام  والمديــر  المنتــدب  العضــو  وكنــت 
للبنك، لمدة 23 عاًما. وعمل معي مجموعة 
من الشباب من ذوي الكفاءة، وبذلوا جهدا 
كبيرا وكانت النتيجة مشــرفة، إذ استطاع 
البنــك توزيــع أرباح في عامــه األول، وهي 
حالــة ال تحــدث فــي األســواق، لكــن ذلــك 
الصيرفــة  نجــاح  علــى  قاطعــا  دليــا  كان 

اإلسامية.

يقول “بو زياد” إن بنك البحرين اإلسامي 
األقــرب إلــى قلبــه مــن بيــن كل الشــركات 
والمؤسســات والبنــوك التــي عمــل فيهــا أو 
أسســها أو ســاهم فــي تأسيســها، )...( لــدي 
أبنــاء وبنات وهو أحدهم )البنك(، وال أزال 

أتابع أنشطته ومساهم فيه.
ســمو  دعــوت  “اإلســامي”  تأســيس  بعــد 
مصــرف  لجلــب  الفيصــل  محمــد  األميــر 
فيصــل اإلســامي إلــى البحريــن، وكذلــك 
فعلــت مــع الشــيخ صالــح كامــل مؤســس 
بتأســيس  ســبقاني  واللــذان  البركــة، 
مؤسســاتهم، انتقدنــي البعــض علــى ذلــك، 
أي  يســتطيع  ال  بأنــه  قناعــة  علــى  لكننــي 
تكــون  أن  يجــب  وحيــدا،  العمــل  أحــد 
هنــاك منافســة، لمصلحــة النــاس والســوق 

والصيرفة اإلسامية بحد ذاتها.
وعــن رأيــه فــي اســتحواذ بنــك البحريــن 
الوطني على “اإلســامي”، قال: ال شك أنها 

ستكون دفعة قوية لـ “اإلسامي”.

االندماج بين البنوك 

باعتبــاره مصرفيــا  وفيمــا يتعلــق برؤيتــه 
يقــول  البنــوك،  بيــن  لاندمــاج  متمرســا 
يكــون  أن  يجــب  للبحريــن  بالنســبة 
هنالــك اندماجــان، اندمــاج معظــم البنــوك 
ماليــة  رأس  قاعــدة  لتكويــن  اإلســامية 
تضاهــي أوروبا، فالبحرين تتميز باالنفتاح 
وموقعنــا يســهل علينا الكثيــر لكننا ال نزال 
ضعافــا فــي رؤوس األمــوال، نحــن بحاجة 
لمؤسســات عماقة لتقوية قاعدتنا الرأس 
ماليــة. واالندمــاج اآلخــر للبنــوك التجارية 
التقليديــة، وحتــى شــركات التأمين فلســنا 
بحاجة إلى 10 شركات تأمين، األفضل أن 

تصبح 4 أو 5 شركات قوية. 
ويرى جناحي أنه آن األوان لوجود شــركة 
إعــادة تأميــن وطنيــة برأس مــال قوي في 
البحرين، خصوصا في ظل وجود كفاءات 

بحرينية متمرسة، ومرور أكثر من 60 عاًما 
على وجود هذه الصناعة في المملكة.

لبنــوك  التابعــة  اإلســامية  النوافــذ  وعــن 
تجاريــة، أكد أنه كان من المشــجعين لفتح 
التجاريــة،  للبنــوك  تتبــع  إســامية  نوافــذ 
وهدف من ذلك تجربة الفكرة في أســواق 
أخرى ال ســيما بريطانيا وأميركا، خصوصا 
أن البنــوك التــي اســتهدفت ذلــك معظمهــا 
الفكــرة  ترســخت  أن  “بعــد  وتابــع  دوليــة. 
أصبحــت ممن يعارضونها لصالح تأســيس 
أنهــا  خصوصــا  متكاملــة،  إســامية  بنــوك 

أثبتت نجاحها”.
وأضاف “كثير من غير المســلمين يفضلون 
التعامــل مــع البنــوك اإلســامية بحثــا عــن 
النظــام  األجانــب  وجــد   )...( الفضيلــة، 
الصيرفــي اإلســامي ناجحــا ويســاهم في 

التنمية”.
لكن جناحي عاد ليشير إلى أن نجم البنوك 
لغيــاب  الشــيء  بعــض  خفــت  اإلســامية 
إلــى  داعيــا  والتطويــر،  الجديــدة  األفــكار 
إعــادة النظــر بهــذه الصناعــة بمــا يتناســب 
مــع العصــر، ومــع رســالة البنوك اإلســامية 
عــن  والبعيــدة  التنميــة  مــن  المنبثقــة 

الشبهات.

الحياة الشخصية 

علــم  بيــت  مــن  وهــي  زيــاد  أم  تزوجــت 
وثقافــة، فوالدهــا عبــدهللا هــال العجــان 
عالــم ورجــل ديــن، وطنــي، تتاقــى بعــض 
أفــكاره بالفكــر الناصــري. وكان لــه صوالت 
وجــوالت ضــد المســتعمر. رزقنا بـــ 4 أبناء، 
أكبرهــم زيــاد خريــج جامعــة الملــك فهــد 
أكمــل  ثــم  بامتيــاز،  والمعــادن  للبتــرول 
فــي  نيوكاســل  بجامعــة  العليــا  دراســاته 
بريطانيا، وكان األول على دفعته. وأسامة 
المتخصــص بعلــم الحاســوب، والدكتــورة 
عبدالعزيــز  الملــك  جامعــة  خرجــة  لبنــى 
الســعودية  خريجــة  ونجــوى  بالســعودية. 
العمــل  وزارة  فــي  مديــرة  وهــي  أيضــا، 

والتنمية االجتماعية، وكاتبة جيدة.
كان والــدي )رحمه هللا( إنســاًنا عادًيا، عمل 
في شركة نفط البحرين “بابكو” إال أنه كان 
محبــا للعلــم، إذ دفعنا أنا وإخوتــي للتعليم 
رغــم أنــه غيــر متعلــم، لكنــه حافــظ للقرآن 

وقضى آخر أيامه مؤذًنا في المسجد.
يكبرنــي أخــي محمــد )رحمــه هللا(، وأختي 

كلثم، ويصغرني أحمد، وعلي.

أم زياد سندي

أم زيــاد كانــت ســندي فــي كل الظــروف، 
خففــت عنــي الكثير. تزوجتهــا وكان لديها 
الثانويــة  ثــم أخــذت  الشــهادة االبتدائيــة، 
أعبــاء  رغــم  الســعودية  مــن  باالنتســاب 
إال  كتابــا  اقــرأ  ال  كنــت  واألوالد.  المنــزل 

وتقرأه. أحدنا يكمل اآلخر.

مثله األعلى 

وســلم،  عليــه  هللا  صلــى  محمــد  الرســول 
المعلم األول.

الهوايات

القراءة والتأليف، وكتابة الشــعر، خصوصا 
الوطني. 

يمس قلبك.. قريب إلى ذهنك

“واذكر ربك إذا نسيت”.
وبالشعر ما قاله اإلمام الشافعي: 

اعتــدى...  مــن  بمعــروف وســامح  وعاشــر 
وفارق ولكن بالتي هي أحسن.

خبير في مجال الصيرفة اإلسالمية والتأمين. «
رئيس ومؤسس بنك البحرين اإلسالمي، وشركة البحرين  «

اإلسالمية للتأمين.
شارك في تأسيس بنك بنغالديش اإلسالمي، شركة  «

البحرين اإلسالمية لالستثمار، والشركة اإلسالمية 
للتجارة، وعدة بنوك إسالمية.

مؤلف 6 كتب عن البنوك والصيرفة اإلسالمية، اثنان  «
منهما باللغة اإلنجليزية.

رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتمويل واالستثمار،  «
وهي أول شركة استثمار إسالمية في البحرين.

شغل عضويات في مجالس إدارة عدد من البنوك  «
والمؤسسات المالية اإلسالمية داخل البحرين وخارجها.

خبير اقتصادي بمجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة  «
المؤتمر اإلسالمي.

عضو مجلس الشورى )سابقا( في مملكة البحرين. «
أسندت إليه عضويات ورئاسة العديد من اللجان ذات  «

الصفة المالية واالقتصادية في العديد من المؤسسات 
الحكومية وشبه الحكومية وفي القطاع الخاص.

محاضر في المعاهد العلمية والجامعات، وظهر  «
في العديد من البرامج التلفزيونية وله العديد من 

المقاالت المنشورة في الصحف والمجالت المختلفة 
وقدم العديد من األبحاث والدراسات وأوراق العمل في 
مؤتمرات وندوات عالمية وهو يكتب ويحاضر باللغتين 

العربية واإلنجليزية.

عبداللطيف جناحي في سطور

جناحي متحدثا لـ “البالد”

قــال الخبيــر المالــي والمصرفــي البحرينــي عبداللطيف جناحي إن الســوق المحلية باتــت بحاجة ملحة 
إلى وجود كيانات مالية وبنوك عمالقة برؤوس أموال كبيرة؛ لتكون قادرة على مواكبة ما يحدث 

بالعالم، داعيا المصارف العاملة في البحرين إلى ضرورة االندماج لتحقيق ذلك.
وأكــد فــي حديــث مــع “البالد” أن األمــر ينطبق على المصارف اإلســالمية والبنــوك التجارية وعلى 

شركات التأمين، فالسوق بحاجة لمؤسسات عمالقة لتقوية القاعدة الرأسمالية.
ويرى جناحي، الذي يحمل خبرة تزيد عن 50 عاما بقطاع الصيرفة والمال والتأمين، أن األوان قد 
حان، بل بات ضرورة، لوجود شركة إعادة تأمين وطنية في المملكة، وبرأس مال قوي، خصوصا 
مــع توافــر كفــاءات بحرينية متمرســة، ومضي أكثــر من 60 عاما على وجود هذا القطاع بالســوق 

المحلية.
“البالد” التقت جناحي في مكتبه بالحورة، تواضع، دراية، عمق، وهّمة. حاولنا تلخيص مســيرته 
فــي هــذه الســطور، لكننــا نعتــرف بــأن حيــاة “بــو زيــاد” الحافلــة بالعطــاء واإلنتــاج، والنجــاح، 

واالجتهاد، والريادة، ال يمكن اختزالها بصفحة. تشــابكت الخيوط، فالرجل ليس اقتصاديا 
فحســب، بل له باع “قديم” بالسياســة والدفاع عن الوطن، دفع نتيجته جزءا من حياته 

في معتقالت اإلنجليز، ثم النفي اإلرادي. 
يعتبــر عبداللطيــف جناحي رائد الصيرفة اإلســالمية فــي البحرين دون منازع، 

فهو صاحب فكرة تأسيس بنك البحرين اإلسالمي، أول مصرف إسالمي 
بالمملكــة فــي العــام 1979، والــذي يعد اليــوم من أقوى وأهــم البنوك 

على مستوى المنطقة. وفيما يلي نص اللقاء.

مازن النسور وأمل الحامد | تصوير خليل إبراهيم
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أطلقــت “ام جــي” ســيارة “إم جــي5” الجديدة كليا، التي تجمع بين ســيارة الســيدان 
المدمجة والسيارة الرياضية المزودة بالرحابة، والتكنولوجيا المتطّورة.

الخارجــي  المظهــر  تصميــم  تــّم  وقــد 
حيــث  بالكامــل،  جديــد  بشــكل  للســيارة 
تزّيــن مقدمــة الســيارة مصابيــح أماميــة 
رفيعــة بتقنيــة LED، ومصابيــح إضافية 
أمامــي  وشــبك  النهــار،  أثنــاء  تعمــل 
بتصميــم فريــد كاألجنحــة، والتي تعطي 
الســيارة مظهــرا وحضــورا قوّيــا وجذابا. 
ويتمّيــز جانبــي الســيارة بتصميــم يحمل 
إبــراز  فــي  تســاهم  مزدوجــة  انحنــاءات 

للســيارة  الرياضيــة  التصميميــة  الهويــة 
الجديدة. وتسهم قاعدة العجالت البالغة 
فــي  تعتبــر األفضــل  والتــي  مــم،   2,680
فئتهــا، فــي تحقيق أبعاد مدمجــة، والتي 
تؤكد على التصميم الديناميكي للسيارة. 
تــم تزويــد “إم جــي5” بنظــام المعلومــات 
والترفيــه المتّصــل بشاشــة قيــاس 10.1 
 Apple باللمــس، وميزتــي  بوصــة تعمــل 

.Android Autoو CarPlay

وصلت للبحرين مركبة “هيونداي ســوناتا” الجديدة كليا طراز 2020، مع كشــف النقاب عنها من 
قبل شــركة فيرســت موتورز، في “األفنيوز” بحضور كبير من مســؤولي الشــركة وعشاق السيارة 

والصحافة واألعالم.

ويعــد الطــراز الجديــد مــن “ســوناتا”، أول طراز 
الثالــث  الجيــل  مركبــات  منصــة  علــى  يعتمــد 
والتــي  “هيونــداي”،  مــن  الجديــدة  المبتكــرة 
الــوزن؛  وتخفيــض  القــوة  مــن  مزيــدا  توفــر 
لتمكيــن التحســينات فــي التصميــم والســالمة 
“ســوناتا”  وتحقــق  القيــادة.   وأداء  والكفــاءة 
قمــة القوة والدقة، مع محــرك 2.5 الجديد ذات 
ســت ســرعات، مــع 178 قــوة حصانيــة و6000 
دورة فــي الدقيقــة.  ويتــم التحكــم فــي اختيار 
كهربائــي  حركــة  منتقــي  بواســطة  التــروس 
جديــد كليــا، والــذي يجعــل تغييــرات التــروس 

أكثــر أمانــا ودقــة وثباتــا. وتــم تزويــد “ســوناتا” 
بعجــالت معدنيــة مقــاس 18 بوصــة اختيارية، 
وإطارات “بيريللي” المميزة، كما يسيطر مفهوم 
الخارجــي  التصميــم  علــى  الرياضــي  الحــس 
للمركبــة، التــي تتعــزز شــخصيتها ذات التقنيــة 
العاليــة مــن خــالل مصابيــح خلفيــة وأماميــة 
“LED” كاملــة اإلضاءة. تســتخدم هذه الســيارة 
تطبيقــا واســعا مــن التقنيــات المتقدمــة لتعزيز 
الراحــة والســالمة، بــدءا بنظام عــرض البيانات 
العــدادات  األمامــي، ومجموعــة  الزجــاج  علــى 

الواضحة وشاشة النقاط العمياء. 

MG تطلق “إم جي 5” الجديدة

وصول “هيونداي سوناتا” للبحرين
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شــاحنة قوية بمقصورة ومميزات ســيارات الصالــون الفارهة

تجربة قيادة “رام 1500 ليمتد” الجديدة

تحتفل “رام تراك” اليوم بمرور عقد من االبتكار والتطور كعالمة تجارية مستقلة قدمت مجموعة كاملة من الشاحنات 
والمركبــات التجاريــة التــي ال تضاهــى. فمنذ بروزها في شــهر أكتوبر مــن العام 2009، أصبحت شــركة رائدة في صناعة 
الشــاحنات التــي تتميــز بمتانتهــا وكفاءتها وراحتهــا واحتوائها على التكنولوجيــا المتطورة ومزاياها التي لم يســبق لها 
مثيل. وقال ريد بيغالند، رئيس العالمة التجارية “رام تراك”: “منذ أن أصبحنا عالمة تجارية مستقلة قبل عشر سنوات، 
انصــب تركيزنــا الرئيــس علــى إنتــاج الشــاحنات والمركبات التجارية فقــط، ما أتاح لنــا المجال إلنتاج أفضــل المركبات 
لعمالئنــا. ونتوقــع أن يتواصــل هــذا الزخــم، كما أننا نشــعر بالتفــاؤل بأننا نقوم باتخــاذ الخطوات الصحيحــة في الوقت 

المناسب الستقطاب المشترين”. 

بدعــوة خاصــة رام الشــرق األوســط، قامت “البــالد” بتجربة 
قيــادة رام 1500 لمتيــد الفاخــرة والقوية جــدا، والتي تأتي 
علــى قمــة تشــكيلة شــاحنات رام، أعلــى مســتوى ممكن من 
مواصفــات الفخامة. تشــتمل الشــاحنة المتوافــرة حاليا في 
المنطقــة علــى شــبكة مــن الكــروم المطلي الفريد مــن نوعه، 
كاملــة  فســيحة  ومقصــورة  الكــروم،  مــن  أنيقــة  ولمســات 
التجهيزات تحقق أجواء من الراحة االســتثنائية، وتشــتمل 
على مقاعد مهواة من الجلد الفاخر عالي الجودة على شكل 
دالء )قابلــة للتعديــل كهربائيــا بثمانــي وضعيــات مــع ذاكــرة 
للســائق والراكــب(، وتنتشــر لمســات مــن الجلــد والخشــب 
الحقيقــي فــي جميــع أنحاء المقصــورة، وعلى عجلــة قيادة 
مكســوة بخشــب حقيقــي وجلــد وفــرش أرضيــة مــن النوع 
الفاخــر، حيــث تأتــي الشــاحنة لتبــدو الداخلية اكثــر رحابة، 
فتنعكــس علــى راحــة قائــد المركبــة علــى الطريــق، وهــذا 
كان جليــا مــن خــالل التجربة التي اســتمرت أليــام في عدة 
شوارع في دبي، خصوصا وهي مجهزة بمحرك قوي وناقل 
حركــة اقــوى، نعومــة واضحة فــي التباديل، ممــا يجعل في 

أدائها على الطريق ثقة ما بعدها ثقة.
 HEMI هيمــي  بمحــرك  تجهيزهــا  تــم  الجديــدة  الشــاحنة 
V8 المعــروف عنــد عشــاق العالمــة األميركيــة، والتــي تأتي 
بســعة 5.7 لتــرات مع نظــام التوقيــت المتفــاوت للصمامات 
)VVT(، لتحقيــق مســتوى أعلــى مــن الكفــاءة واألداء. وتبلغ 
القــوة الحصانيــة للمحــرك 395 حصانا عنــد 5600 دورة في 
الدقيقــة، وعــزم الــدوران 410 أرطــال- قــدم فــي نطاق قوة 
ســلس وواســع يســاعد في تجنب تــردد ووصــول محركات 
التوربــو للــذروة، ويرتبط المحرك بناقــل حركة أوتوماتيكي 
ســلس مــن 8 ســرعات مــع الشــعور التــام وكأنك في ســيارة 
كجــم   102 الشــاحنة  وزن  خفــض  بســبب  فاخــرة  صالــون 
مقارنة بالجيل السابق، لذلك صارت أخف وأطول وأعرض، 
وهــذا عكــس علــى طــول الكابينــة أو المقصــورة الداخليــة، 
كمــا أعطــى اتســاعا فــي المقصــورة الداخلية وزيــادة لراحة 

الــركاب، وتأتــي الواجهــة األماميــة والصدامــات ومقابــض 
األبواب من الكروم، وجنوط مقاس 18 بوصة وعادم خلفي 
رياضي ثنائي، وغطاء المحرك والباب الخلفي من األلمنيوم 

بالكامل.
وعن الحديث عن السالمة في الشاحنة الجديدة من المؤكد 
االنطبــاع األولــي لها مــن الخارج مع تصميمهــا القوي تحس 
بأمــان كبيــر قبــل أن تجــرب قيادتهــا، فهي تتوفــر بأكثر من 
100 ميزة للسالمة واألمان، منها نظام ذكي لتثبيت السرعة 
لرصــد  التوقــف والتحــرك واالنتظــار، ونظــام  مــع خاصيــة 
للنقطــة العميــاء، ونظام تحذير من االصطدام األمامي التي 
تحــذر الســائق مــن وقوع اصطــدام وشــيك، ونظــام للتنبيه 
باســتخدام الفرامــل والتحكــم في تمايل المقطــورة، ونظام 
استشــعار للتحذير من ترك خط المســار ومســاعدة الســائق 
لتصحيــح الوضــع، ونظــام لصــف الســيارة بصــورة موازيــة 
ومتعامــدة والمســاعدة فــي صعــود المرتفعــات باســتخدام 
أجهــزة استشــعار بالموجــات فــوق الصوتيــة وغيرهــا مــن 

االنظمة التي تشعرك باألمان الكبير لك ولمن معك.
من أكثر ما نســأل عن الســيارة هو هل هي ســهلة في صفها 

نظرا لحجمها الكبير، وشــخصيا من خالل التجربة ودت أن 
ذلك ســهل للغاية بفضــل التقنيات المتوافرة بهذه الشــاحنة 
اولهــا أنظمــة استشــعار لصف الســيارة مــن األمــام والخلف، 
وكاميرا احتياطية خلفية  ورصد النقطة العمياء والكشــف 
عن المســار الخلفي المتعامد، ونظام تثبيت الســرعة الذكي، 
وتتوافر ألول مرة بشــاحنة رام 1500 طراز 2019 الجديدة 
بالكامــل كاميــرا للرؤيــة المحيطة بزاويــة 360 درجة تعطي 
منظــورا بعيــن الصقر، من خالل أربع كاميرات مثبتة بأركان 
الســيارة؛ لمنــح صورة مجســدة بالكامل، ومــن ناحية األداء 
بصورة عامة قدمت رام 1500 لميتد قوة سلسلة من ناحية 
القيــادة لمــدة طويلــة، وكفــاءة عاليــة في اســتهالك الوقود، 
حيــث تشــتمل الشــاحنة علــى تقنيــة توفير الوقــود )تخميد 
نصف األســطوانات(، حيث يقــوم جهاز التحكم في المحرك 
بإيقاف تشــغيل الوقود وشمعات اإلشعال وإغالق صمامات 
الشفط والعادم على 4 من أسطوانات المحرك الثماني أثناء 
عملية الحمل الخفيف، مثل االنطالق على الطرق الســريعة 

عندما ال تكون هناك حاجة للقوة الكاملة.

انضمت مرســيدس GLE كوبيه الجديدة إلى شــقيقتها GLE األساســية لتنافسا 
سيارات SUV الفاخرة باألداء والتصميم.

متوقــع  بتصميــم  كوبيــه   GLE تأتــي 
شــاهدناه سابقا مع شقيقتها األساسية، 
يمنحهــا  مائــل  بســقف  تتميــز  ولكنهــا 
اسمها وببعض التعديالت التي ال يمكن 
مالحظتها بالعين على الهيكل واألبعاد، 
مقارنــة بالجيل الماضــي، فقد أصبحت 
الســيارة أطــول بـــ 39 مم، وأعــرض بـ 7 
مم، وأصبحت قاعدة العجالت أطول بـ 

20 مم. أما مقارنة بشقيقتها األساسية، 
فــإن الطــول اإلجمالي للســيارة أقصر بـ 
60 مم. تحمل الســيارة تصميم رياضي 
يتميز بصدامات محســنة ومظهر جاهز 
لالنقضــاض. تحمــل الواجهــة الخلفيــة 
مصابيح محسنة ومشتت هواء مدمج 
مــن  وإطــار  رياضيــة  عــادم  ومخــارج 

الكروم.

جــاءت كيــا تيلورايــد الجديــدة كمركبــة SUV متعــددة االســتخدام متوســطة 
أنهــا  كمــا  تمامــا،  جديــد  بــكل  ومــزودة  ومريحــة،  ومتينــة  وجريئــة  الحجــم 
مؤهلــة الرتيــاد كافــة الطــرق داخل المدينــة وخارجهــا وارتياد الطــرق الوعرة 
والصحراويــة والممــرات الجبلية والغابات والطرق الســريعة المعبدة والطرق 

الساحلية الطويلة.

وتتميــز كيــا تيلورايــد، أكبــر ســيارات 
مقاعــد  بوجــود  اإلطــالق،  علــى  كيــا 
مريحة تســتوعب مــا يصل إلى ثمانية 
ركاب، ومحــرك V6 بقــوة 291 حصانــا 
وســعة 3.8 ليتــرات، ومحــرك اختياري 
حســب الطلــب، وإطاللة وهيئــة رائعة 

ومدهشــة، وباختصار، توفر سيارة كيا 
تيلورايــد إمــكان االستكشــاف والتمتع 
قيــادة.  عمليــة  كل  فــي  بالمغامــرات 
لمقصــورة  الداخلــي  التصميــم  وتــم 
كيــا تيلورايــد لمواصلــة االنطبــاع عــن 

فخامة السيارة. كشــفت إنفينيتــي عــن النمــوذج الجديــد مــن ســيارات QX50 موديــل 2020، وهــي 
سيارة رباعية الدفع فارهة.

ووفقــا لمــا كشــفته الشــركة، فقــد جــاءت 
QX50 بهيــكل غايــة فــي األناقــة، يتميــز 
بشــبك أمامــي عريــض مطلــي بالكــروم، 
ومصابيــح LED وفتحات هوائية كبيرة، 
مقصــورة  وجــاءت  رياضيــة،  وعجــالت 
السيارة مبمقاعد مريحة تتسع لـ 5 ركاب، 
وتزينــت  الفاخــر،  األنتــارا  بجلــد  مغطــاة 
بعناصــر من الخشــب والكــروم، وحصلت 

علــى واجهــة قيــادة متطــورة مــزودة بـ 3 
فــي  باللمــس  تعمــالن  اثنتــان  شاشــات، 

منتصفها، وأخرى أمام السائق.
لعــرض  بنظــام  تزويدهــا  تــم  الســيارة 
الســائق،  أمــام  الزجــاج  علــى  البيانــات 
المنعطفــات  علــى  انزالقهــا  لمنــع  ونظــام 
تعــرض  وكاميــرات  العاليــة،  والســرعات 

محيطها بالكامل والمزيد.

ا مرسيدس GLE كوبيه الجديدة كليًّ

كيا تيلورايد 2019

QX50 إنفينيتي تكشف عن

طارق البحار
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الشروقي يقدم دورة موسيقى الشــعر بالمكتبة الخليفية

صدمت النجمة العالمية جيسيكا سيمبسون المتابعين بعد خسارة  «
وزنها في فترة قياسية خالل مدة 6 أشهر فقط بعد والدة طفلها 

الثالث.

وكشفت مدرّب جيسيكا الرياضي هارلي باسترناك السر وراء خسارة  «
النجمة ما يقارب 100 رطل من وزنها إال وهو التزامهما بالمشي 

وتناول األلياف والبروتين الستعادة جسدها الرشيق بحسب ما ذكره 
في مقابلة مع موقع “ ديلي ميل”

تســتضيف المكتبــة الخليفيــة بمدينــة المحــّرق ابتــداء من يوم الســبت الموافــق 12 أكتوبر 
2019 دورة متخصصة في موسيقى الشعر يقّدمها فّواز الشروقي وتنظمها هيئة البحرين 
للثقافــة واآلثــار. وتأتــي الــدورة ضمــن البرنامج الثقافــي للمكتبة الخليفيــة وتعقد كل يوم 

سبت ما بين 12 أكتوبر و16 نوفمبر 2019.

الــدورة  هــذه  عبــر  الثقافــة  هيئــة  وتهــدف 
إلــى تمكيــن المشــاركين مــن مبــادئ الكتابــة 
والقافيــة.  العربيــة  األوزان  علــى  الشــعرية 
كمــا تســاهم هــذه الــدورة فــي زيــادة معرفــة 
المهتميــن ببحــور الشــعر التــي ُتكتــب عليهــا 
اإللمــام  إلــى  إضافــة  العربيــة،  القصائــد 
بمهــارات  والتــزود  وأنواعهــا  بالقوافــي 

التقطيــع العروضــي. هذا إضافــة إلى التدّرب 
علــى معرفــة بحور الشــعر من خالل الســماع 
ومعرفــة كيفيــة تحويل الفكرة إلــى قصيدة، 
وكذلــك البــدء بكتابــة القصائد وفقــا لألوزان 

العربية الصحيحة. 
يذكــر أن المكتبــة الخليفية تم افتتاح مبناها 
مــن صاحــب  برعايــة  المحــرق  فــي  الجديــد 

الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة رئيــس مجلــس الــوزراء، حيــث تعــد 
واحــدة من أقــدم المكتبات العامة في مملكة 
البحريــن ويعــود تاريــخ إنشــائها إلــى العــام 
1954، ويحتــوي المبنــى الجديــد علــى قاعة 
للقــراءة، ومركــز أبحــاث، ومختبــر كمبيوتــر، 
وعدد من المكاتب، كما وتوفر المكتبة برامج 
للمجتمــع  موّجهــة  عامــة  ثقافيــة  وأنشــطة 

المحلي بكافة فئاته في مدينة المحّرق.  
واآلثــار،  للثقافــة  البحريــن  هيئــة  وكانــت 
قــد  والكويــت،  البحريــن  بنــك  مــن  وبدعــٍم 
انتهت من هذا المشــروع، الــذي يأتي ترجمة 
إلســتراتيجية الهيئــة، والتــي تولــي المبانــي 
العريقــة ذات البعــد الثقافــي اهتماًمــا خاًصــا 
لما لها من دور في إبراز الحركة الثقافية في 

المملكة.
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الشاعر الشروقي

tariq_albahhar

الكاتب والسيناريســت المصري بشــير الديك غني عن التعريف في العالم العربي والعالمي، فهو أحد أبرز وجوه جيل الواقعية الجديدة في الســينما المصرية، 
ووراء العديد من أنجح القصص والسيناريوهات القيمة في السينما العربية، فمن منا ال يذكر أفالما مثل “الحريف، سائق األتوبيس، ضد الحكومة، موعد على 

العشاء، النمر األسود”، وغيرها من أفضل النتاجات الراسخة عندنا، ويقول عنه النقاد بأنه “مكتشف الضعف اإلنساني في السينما”.

الجونــة  مهرجــان  ضمــن  الديــك  بشــير  تواجــد 
وتحــدث  مصــر  فــي  مؤخــرا  الدولــي  الســينمائي 
للصحفييــن عــن هــذه المشــاركة عبــر فيلــم “الفارس 
واألميــرة”، وهــو أول فيلــم رســوم متحركــة مصري 
عربــي كتــب قصته وحــواره، بعــد أن أدرجــت إدارة 
مهرجــان الجونة الســينمائي الفيلم ضمن مســابقات 
الــدورة الثالثــة على أن يتم عرضه تجاريا قريبا في 

البحرين والدول العربية ومن ثم العالمية.
الفيلم الذي بدأ العمل فيه العام 1997، أي قبل أكثر 
مــن 20 عامــا، يشــارك بــاألداء الصوتــي فيــه أســماء 
كبيــرة مثــل مدحــت صالــح ومحمــد هنيــدي ودنيــا 
أبــو  الكدوانــي، وعبدالرحمــن  ســمير غانــم وماجــد 
زهرة وغســان مطر وعبلة كامل، كما ســيظهر صوت 
كل من النجمين الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، 
وعندما عرض في المهرجان بحضور مسافات البالد 
كان مــن الحضــور صناع الفيلم أمثال مدحت صالح 
وتــدور  الخميســي،  ولقــاء  أبوزهــرة  وعبدالرحمــن 

أحــداث “الفــارس واألميــرة” حــول 
القــرن  فــي  العربــي  الفــارس 

محمــد  الميــالدي  الســابع 
بــن القاســم، الــذي تيقن 
 ،15 الـــ  فــي ســن  وهــو 
وجــود  ال  أن 
للمســتحيل، 

وأخــذ عهــدا علــى نفســه بإنقــاذ النســاء واألطفــال، 
الهنــدي،  المحيــط  قراصنــة  قبــل  مــن  المختطفيــن 
وعند بلوغه سن الـ 17، قرر ابن القاسم ترك مدينته 
البصــرة فــي العــراق والمضــي فــي مغامــرة مثيــرة 
لتحريــر الِســند من حكــم الملك الظالم “داهــر”، الذي 

كان يتقاسم الغنائم مع القراصنة.

 في البداية لماذا 20 سنة؟ «

يضحــك.. الفيلــم تاريخي ومهما مرت ســنوات، فلن 
يتغيــر شــيء، وليس عمال يناقش مشــكلة معاصرة! 
والحقيقــة لــم أتوقــع أن يشــارك فــي مهرجــان كبيــر 
مثــل الجونــة، وإن كان ُطلــب في أكثــر من مهرجان 
منهــا مهرجــان مالمو وأحد مهرجانــات المغرب، لكن 
األهــم مــن ذلــك أن يحبه الجمهــور، وأنا ســعيد جدا 
بعرضــه أخيــرا كتجربــة جدديــة فريــدة فــي الوطن 
العربــي. والعــودة للســؤال، فإن صناعة فيلم رســوم 
 ،2D الـــ  وهــي  األولــى،  بطريقتيــن  يتــم  متحركــة 
والثانيــة 3D، ونحــن اخترنــا مــن البدايــة الطريقــة 
األولــى، حيــث يتــم رســم كل أحــداث العمل، 
وقــام بالفعــل فنــان الكاريكاتيــر الراحــل 
مصطفــى حســين برســم كل األحداث، 
تبقــي فقــط المعركة األخيــرة مثل ما 
قلــت من قبل، وقمنــا بعملها 3D، فلم 
يكــن هناك تقــدم تكنولوجــي أحدث 
البدايــة  مــن  فنحــن  بــه،  قمنــا  ممــا 
“هانــد ميــد”  اخترنــا صناعــة فيلــم 
واســتغرقنا  ديزنــي،  طريقــة  علــى 
عاميــن فقــط لالنتهــاء مــن ۹۰ ٪ 
مــن الفيلــم، ولكــن توقفنــا بســبب 
مشــكالت إنتاجية، وعموما مثل ما 
قلت بأن الفيلم تاريخي، ومهما 

تغيرت السنوات، فلن تغير من بطولة الشخصية.

هناك شاعرية كبيرة في أحداث العمل  «
الكارتوني.. حدثنا عن ذلك؟

أوال الفيلــم مســتوحى مــن قصــة تاريخيــة حقيقيــة 
الميــالدي، وبالفعــل قمنــا  الســابع  القــرن  تعــود فــي 
الواقــع  فــوق  أي  واقعــي  الميتــا  تقنيــة  باســتخدام 
الواقعيــة الجديــدة، وهــو أســلوب محبــب عنــد  أو 
المنتجيــن اليــوم، وهــي صــورة مــن الواقــع، وهو ما 
ســيجده المشــاهد فــي الفيلــم بشــكل مختلــف؛ ألن 
نــوع العمــل يقتضــى وجــود أســطورة وملحمــة، من 
أجــل القالــب الموســيقي للعمل، فال تســتطيع تقديم 
عمل رســوم متحركة بواقعية صالح أبوســيف مثاًل، 
فقمــت بعمــل مداعبة لمشــاعر الجمهور بالموســيقى 
كامــل  “ديكوبــاج”  بعمــل  وقمــت  واالســتعراضات، 
للفيلــم مــن بدايتــه للنهايــة، ســيطرت خاللــه علــى 

القالب الرئيس للفيلم.
شــخصيا أحــب المغامــرات، فكافــة أفالمــي كانــت 
مغامــرة، وفــي كثيــر من األحيــان نجحــت المغامرة؛ 
ألنها أحيانا تكسر الواقع، وأتوقع أن الفيلم سيفاجئ 

الجمهور وسيتقبله في كل مكان.

 لماذا انت اليوم مختٍف عن اإلنتاج  «
السينمائي؟

األعمــال  لــكل  ممتــاز”  و”متابــع  دائمــا  موجــود  أنــا 
المطروحــة، لكــن هنــاك ربمــا تحفظــات عنــدي علــى 
مصــر  وبالطبــع  تقــدم،  التــي  األفــالم  موضوعــات 
والدة، وهنــاك كتــاب واعــدون ومخرجــون جيدون، 
لكنــي لــم أجد ما يشــدني للكتابة، لذلــك توقفت عن 
الكتابــة، وحاليــا أقــوم بالقــراءة فقــط، فــي التاريــخ 
والتصــوف، وهــو مــا كنــت أرغــب بــه مــن ســنوات 
للكتابــة،  بهــا شــيًئا يجذبنــي  طويلــة، وإذا وجــدت 
ســأكتب للســينما أو التلفزيــون، فأنــا أنســان مغامــر 
في كل شــيء، حتى في أفالمي ســمة المغامرة هي 
األســاس عندي، والحقيقــة أن في كثير من األحيان 
نجحت المغامرة؛ ألنها أحيانا تكســر الواقع، وأتوقع 

أن الفيلــم ســيفاجئ الجمهــور وســيتقبله بالرغم من 
جنونه.

 في نظرك أين تكمن أزمة الفن السينمائي  «
العربي؟

يجــب أن نبتعــد عــن المقارنات، فال توجــد أي نقطة 
مقارنــة بيــن الســينما عندنــا وفي الغــرب مطلقا؛ ألن 
اإلنتاج الضخم في هوليوود أتاح فرصة للتنوع في 
األفــالم مــا بين األكشــن والعنــف رغم أن بهــا مبالغة 
كبيــرة وال تعتمــد على الواقع بشــكل كبير، والقضية 
هــي أن الكاتــب عندمــا يســتمتع بكتابة فيلــم معين، 
فبالتأكيد سيستمتع الجمهور المتلقي أيضا، شخصيا 
 THE GODFATHER الخالــد  للفيلــم  أعشــق  أنــا 
للمخرج الكبير فرانســيس فورد كوبوال، ومن بطولة 
الممثل مارلون براندو في دور دون فيتو كورليوني، 
ويشــاركه في البطولة العمالق أل باتشــينو في دور 
االبــن مايــكل كورليونــي، والممثــل الــذي لــم تتــح له 
الفرصــة إلثبــات نفســه بعد موته المفاجئ بســرطان 
العظــام جــون كازال فــي دور فريدريكــو كورليونــي 
أو فريــدو، تلــك الشــخصية التــي كانــت مؤثــره فــي 
األحــداث بصــورة كبيرة، وســبب هذا الحــب التأثير 
الكبير الذي سببه الفيلم منذ انطالقه في السبعينات 
إلى يومنا هذا لم يحدثها أي فيلم، إذ صارت كلماته 
مــن الكلمــات المأثورة عند الجميع حول العالم حتى 

ملوك اإلجرام صاروا يستخدمون عباراته.

سيلفي مع بشير الديك

الكاتب والسيناريست بشير الديك: THE GODFATHER المهم للسينما
الســاحة عــن  االبتعــاد  واختــرت  اليــوم  الســينمائية  للكتابــة  يشــدني  مــا  أجــد  لــم 

طارق البحار

أحداث تاريخية بأصوات عربية رائعةمن كواليس فيلم موعد على العشاء

بوستر العمل الكبير

 الكاتب والسيناريست 
المصري بشير الديك
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استقبال األبطال لرائد الفضاء اإلماراتي في أبوظبي
حظــي رائــد الفضــاء اإلماراتي هــّزاع المنصوري الذي دخــل التاريخ 
لكونه أول مواطن من دولة عربية يصل إلى محطة الفضاء الدولية، 

باستقبال األبطال لدى عودته إلى بالده أمس السبت.
واســتقبل ولــي عهــد أبوظبــي الشــيخ محمد بــن زايد آل نهيــان رائد 

الفضاء في مطار أبوظبي.
واصطــف رجــال ونســاء وأطفــال على الســّجادة الحمراء الســتقبال 
المنصــوري وزميلــه ســلطان النيــادي، الــذي خضــع للتدريبــات ذاتهــا 

وكان رائد فضاء احتياطًيا.
واّتجــه أطفــال نحــو أول رائــد فضــاء إماراتــي لتقديــم الزهــور إليــه 

ومعانقته بينما أّدت مجموعة من الرجال رقصة اليولة التقليدية.
وشــكلت مهمــة هزاع المنصوري التي اســتمرت 8 أيــام رغم قصرها، 
مصدر فخر بالنسبة لإلمارات العربية المتحدة التي دخلت قبل فترة 
عالــم الفضــاء فــي وقــت تطمح إلرســال مســبار إلــى المريــخ بحلول 

العام 2021.
وحظيــت مهمــة الطّيــار العســكري الســابق البالــغ 35 عاًمــا بتغطيــة 

واسعة في وسائل اإلعالم العربية. وعاد إلى األرض في 3 أكتوبر.
ووصــل المنصــوري إلــى اإلمــارات أمــس الســبت بعدمــا توّقــف فــي 
قاعــدة تدريــب تابعــة لوكالــة الفضاء الروســية “روســكوزموس” في 

“ستار سيتي” خارج موسكو.
وقــال المنصــوري عبر تويتر قبيــل وصوله “أفتخــر بكوني جزءًا من 
هذه الشــراكة بين دول متعددة”، مشــيرًا إلى التعاون الذي جرى مع 

“روســكوزموس” ووكالة الفضاء األميركية “ناسا” ووكالة استكشاف 
الفضاء اليابانية ووكالة الفضاء األوروبية.

وتّوجه المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية بعدما  «
وقعت اإلمارات عقداً مع “روسكوزموس” يسمح له 

بأن يكون “مشاركا في رحالت الفضاء”، وهو مصطلح 
يستخدم لألشخاص من خارج وكاالت الفضاء الرئيسية 

الذين يقومون بزيارات قصيرة للمحطة. ومن هناك، 
شارك المنصوري الذي ارتدى الثوب اإلماراتي التقليدي 
في اختبارات عملية بينها دراسة تتعلق بتصور وإدراك 

الوقت.

تراجعــت ثــروة آدم نيومــان، مؤســس مجموعة “ويــوورك” العمالقة في 
مجــال تشــارك المكاتــب، إلى 600 مليــون دوالر “فقط” بعدمــا كانت 4.1 
مليارات قبل بضعة أشهر، وفق مجلة “فوربس”. وبعدما كان على قائمة 
أثــرى أثريــاء العالــم فــي مــارس الماضــي، قلصــت “فوربــس” تقديراتهــا 
لثروته إلى “600 مليون دوالر كحد أقصى”. وفي 7 أشــهر تخللها فشــله 

فــي دخــول البورصــة فــي الوقــت المحــدد، فقــد نيومــان أكثــر مــن 3.5 
مليــارات دوالر. ويواجــه آدم نيومــان البالــغ 40 عامــًا انتقــادات تطــاول 
أســاليبه فــي اإلدارة والمحاســبة كما تطاوله اتهامــات بتضارب مصالح. 
واســتقال آدم نيومــان مــن مهامه في نهاية ســبتمبر الماضي كمدير عام 

للشركة التي أِسست في 2010 وحافظ على 18 % من أسهمها.

رجل أعمال يفقد 3.5 مليار دوالر في 7 أشهر

طفلة تلعب أمام طائرة مهجورة في إحدى ضواحي 
العاصمة التايلندية بانكوك، حيث أصبحت المنطقة 

المعروفة باسم “مقبرة الطائرة” من المعالم السياحية 
في تايلند )أ ف ب(

خرج فنان تشــكيلي ســعودي عن المألوف، حين تخلى عن ريشــة األلوان، ليعتمد 
على الرسم بأصابع يده، حتى استطاع أن يخرج بفن إبداعي جسد فيه المشاعر 
اإلنســانية المســتوحاة مــن خيالــه الواســع، ومقتربــًا من مــدارس الفن التشــكيلي 

المختلفة مثل السيريالية والتجريدية واالنطباعية.
الفنــان مشــاري الغامــدي، البالــغ مــن العمــر 25 عامــا، يــدرس فــي كليــة العمــارة 
واإلعالنــات  الجرافيكــس  وتصميــم  الرســم  مجــال  فــي  ،ويعمــل  والتخطيــط 
والسوشــيال ميديــا، يقــول: “حصلــت علــى شــهادة األكاديمية األميركيــة للفنون، 
وأنا ال أنتمي لمدرســة أكاديمية أو فنية معينة، ولي طابع وأســلوب خاص بعيدا 
عــن األمــور األكاديميــة في طرق الرســم، وأســتوحي رســوماتي مــن الخيال عبر 

استبدال الريشة بأصابعي في رسم اللوحات”.
وأرجع الغامدي انتشار لوحاته عبر منصات اإلعالم والتواصل، لغرابتها وتميزها 

في طريقة الرسم والعرض.
وشــارك الغامــدي فــي العديد من المســابقات الفنية، وفي عــام 2008 حصل على 
المركز األول على مســتوى مدارس الرياض. كما قدم العديد من المعارض خارج 
السعودية، والقت أعماله أصداء طيبة، ومن أشهرها معرض باريس لعام 2016، 

وهو يطمح حاليًا لعمل معارض داخلية يطرح عبرها فنه وتجربته التشكيلية.

فنان سعودي يستبدل ريشة الرسم بأصابعه

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مسابقة تصوير ترصد “سحر الحركة في عالم الحيوان”
الملكية  الجمعية  أصدرت 
األحياء  لعلم  البريطانية 
ــة الـــمـــخـــتـــصـــرة  ــمــ ــ ــائ ــ ــق ــ ال
ــمــــرشــــحــــة  ــ لـــــأعـــــمـــــال ال
التصوير  مسابقة  ضــمــن 
ــي تضم  ــتـ والـ الـــســـنـــويـــة، 

فئتين للمصورين الهواة.
واخـــــــتـــــــارت الـــجـــمـــعـــيـــة 
ــعــلــم األحـــيـــاء  الــمــلــكــيــة ل
فـــي مــســابــقــة هــــذا الــعــام 
فئة  ــي  فـ مـــوضـــوعـــات   4

“المصور الشاب”، و6 موضوعات في فئة “مصور العام”، وترصد الصور المدرجة على القائمة 
المختصرة لأعمال المرشحة للفوز حركة الحيوانات في شتى أرجاء العالم،، والصورة في فئة 
“المصور الشاب”، التقطها ويل لوسون وهي لفراشة ذات ذيل كانت تتغذى في هيكلينغ برود، 

في إنجلترا. وكان موضوع مسابقة العام بعنوان “تسجيل الحركة”.

الســيما  كاليفورنيــا  جنــوب  يشــهد 
منطقــة لــوس أنجليــس، منــذ الجمعــة 
حرائق ضخمة أودت بحياة شخصين 
وأرغمــت أكثــر مــن 100 ألــف شــخص 
علــى الفــرار، فــي حيــن يتوقــع رجــال 
اإلطفــاء أن تســتغرق عمليــة اإلخمــاد 

حتى اليوم األحد على األقل.
وهــو  “ســادلريدج”  حريــق  واندلــع 
األضخــم، فــي وقــت متأخــر الخميس 
فــي وادي ســان فيرنانــدو علــى بعــد 
30 كيلومتــرا فقــط مــن وســط لــوس 

أنجليس.

ومساء الجمعة، أتى الحريق  «
على أكثر من 3 آالف هكتار ودّمر 

ما ال يقّل عن 31 مبنى ويواصل 
امتداده على حوالى 300 هكتار 

في الساعة. وعلى الرغم من 
محاوالت اإلخماد التي يقوم بها 

ألف رجل إطفاء، إال أنه لم يتّم 
السيطرة سوى على %13 من 
الحريق بحلول مساء الجمعة.

حرائق كاليفورنيا تقتل 
شخصين وتتسبب 

بإجالء 100 ألف
لقي شخص واحد حتفه وصدرت توصيات بإجالء أكثر من مليون شخص في اليابان 
مع اقتراب إعصار قوي من الوصول إلى اليابسة أمس السبت حامال معه أشد موجة 

أمطار ورياح منذ 60 عاما.

وقالــت هيئة اإلذاعة والتلفزيــون اليابانية 
إن رجــال فــي األربعينــات مــن العمــر ُقتــل 
إثر انقالب ســيارة في وقت مبكر من يوم 
أمــس فــي مقاطعــة تشــيبا إلى الشــرق من 
طوكيــو. كمــا أصيــب 4 فــي تشــيبا أيضــا 
مــن  عــدد  أســقف  الريــاح  اقتلعــت  حيــث 

المنــازل. ومــن المنتظــر أن يصــل اإلعصــار 
”ســرعة“  تعنــي  كلمــة  وهــي  هاجيبيــس، 
باللغة التجالوجية في الفلبين، إلى جزيرة 

هونشو الرئيسة في اليابان.
وُألغيــت مباراتــان ببطولــة العالــم للرجبــي 

كان مقررا إقامتهما أمس.

قتيل في اليابان وإجالء مليون مع اقتراب “هاجيبيس”

أفراد يتابعون ارتفاع منسوب المياه في نهر ايسوزو بسبب األمطار الغزيرة الناجمة عن اإلعصار 
هاجيبيس بوسط اليابان أمس )رويترز(
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