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»األرصاد« تحذر 
من أمطار رعدية 

ورياح شديدة اليوم
§المنامة - بنا

الجوية  األرصاد  إدارة  أفادت   [
واالتصاالت  المواصالت  ــوزارة  ب
أمس )األربعاء( بأن »من المتوقع أن 
تبدأ السحب في التحرك شرقاً باتجاه 
مملكة البحرين، والخليج العربي في 
وقت الحق، وتتهيأ الفرصة لتساقط 
ومصحوبة  رعدية  تكون  قد  أمطار 
اليوم  أحياناً  السرعة  قوية  بهبات 
 )2017 فبراير/ شباط   23( الخميس  
وتتحول  الجمعة،  غدٍ  يوم  وحتى  
الرياح إلى شمالية غربية من معتدلة 

إلى نشطة السرعة«.

»بتلكو« تربح 37 مليون دينار... وتوزع 
25 % أرباحًا نقدية عن 2016

 مجموعة البركة تربح
١٥٢ مليون دوالر في 2016

إيهاب حناويالشيخ محمد بن خليفة

عدنان يوسفالشيخ صالح كامل

)ص١٣(

)ص١٤(
عبدالحسين ميرزا: 

الزراعة أكبر 
 مستهلك للمياه 

في البحرين

 قرينة العاهل تفتتح معرض 
»البحرين الدولي للحدائق 2017«

سمو قرينة عاهل البالد أثناء اطالعها على أجنحة معرض البحرين الدولي للحدائق ٢٠١٧  )التفاصيل ص٦ و٧(

دعوى قضائية لوقف انعقاد 
مجلس إدارة »الغرفة« 

وبطالن االنتخابات السابقة
§المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

]  قال المحامي أحمد المرباطي إن المحكمة 
 ٢٠١٧ آذار  مارس/   23 في  ستنظر  اإلدارية 
دعوى من قبل عضوين بغرفة تجارة وصناعة 
فيها  طلبا  سابقان  مرشحان  وهما  البحرين، 
إدارة  مجلس  انعقاد  وقف  مستعجلة  بصفة 
غرفة التجارة الحالي، وفي الموضوع ببطالن 
التنفيذية  الالئحة  وإلغاء  الغرفة  انتخابات 

لقانون الغرفة لمخالفتها القانون والدستور.
وأضاف المرباطي أن المدعيين تقدما بالئحة 
أمام المحكمة ضد كلِّ من رئيس غرفة تجارة 
التجارة  ووزير  بصفته،  البحرين  وصناعة 
هيئة  ورئيس  بصفته،  والسياحة  والصناعة 

التشريع واإلفتاء القانوني بصفته.
)التفاصيل ص9(

»الخارجية«: لم يحن الوقت المناسب 
لدعوة »المقررين الخاصين« للبحرين

اليوم بدء المحادثات السورية بجنيف

 أميركا تصدر خطة ترحيل جديدة 
تستهدف 11 مليون مهاجر غير شرعي

§المنامة - أماني المسقطي
المناسب لدعوة  الوقت  الدوسري، أن  الخارجية عبداهلل  ] اعتبر مساعد وزير 
المقررين الخاصين لزيارة البحرين، لم يحن بعد، وفي رده على سؤال لـ »الوسط«، 
أكد أن حكومة البحرين لم تلَق التجاوب التام من مكتب المفوضية السامية لحقوق 
البحرين والمفوضية،  المشترك بين  الفني  التعاون  اإلنسان بشأن تنفيذ برنامج 

نافياً أن يكون البرنامج قد ألغي وإنما انتهى بنهاية العام 2016.
رعد  زيد  اإلنسان  لحقوق  السامي  المفوض  اتهامات  وصف  الذي  والدوسري 
الصحافي،  المؤتمر  المصداقية، خالل  إلى  تفتقد  بأنها  للبحرين  السابقة  الحسين 
الذي عقده يوم أمس األربعاء )22 فبراير/ شباط 2017(، في مقر وزارة الخارجية، 
الدوري  االستعراض  آلية  إطار  في  الثالث  الوطني  البحرين  تقرير  عن  لإلعالن 

الشامل، نفى وجود حاالت اختفاء قسري في البحرين.
حقوق  مجلس  أمام  مناقشته  تتم  أن  المقرر  من  الذي  البحرين،  تقرير  ويقع 
اإلنسان التابع لألمم المتحدة بجنيف مطلع مايو/ أيار المقبل، في ثالثين صفحة، 
وأشارت الحكومة خالله إلى عدد من التحديات والمعوقات منها؛ محاوالت البعض 
استغالل قضايا حقوق اإلنسان، ظلماً وعدواناً، لكي تكون واجهة لتحقيق أهداف 
سياسية ضّيقة.        )التفاصيل ص11(

§جنيف - أ ف ب
سورية  إلى  المتحدة  األمم  مبعوث  قال   [
»ال  إنه  )األربعاء(  أمس  ميستورا،  دي  ستيفان 
السورية  السالم  محادثات  في  انفراجة«  يتوقع 
األسبوع الجاري في جنيف، مؤكداً في الوقت ذاته 
أن موسكو طلبت من دمشق وقف الغارات خالل 

فترة المفاوضات.
العليا  الهيئة  باسم  المتحدث  أكد  جانبه،  من 
للمفاوضات السورية سالم المسلط أن المعارضة 
تطالب »بمفاوضات مباشرة« مع النظام السوري 

على أن تبدأ بمناقشة »هيئة حكم انتقالي«. 
                    )التفاصيل ص٢٤(

§واشنطن - أ ف ب
 ،)2017 فبراير/ شباط   21( الثلثاء  األول  األميركي دونالد ترامب، أمس  الرئيس  إدارة  ] أصدرت 
تعليمات جديدة تهدد 11 مليون مهاجر مقيمين بصورة غير شرعية في الواليات المتحدة، بعدما كانت 

إدارة سلفه باراك أوباما تبدي تساهاًل حيال هذه الفئة من المهاجرين.
وأجازت وزارة األمن الداخلي أمس األول لعناصر الهجرة والجمارك توقيف غالبية األشخاص ذوي 
األوضاع غير القانونية الذين يعثرون عليهم في سياق ممارسة مهماتهم، مع استثناء ضمني واحد 
يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين الذين أتوا أطفاالً إلى األراضي األميركية.          )التفاصيل ص23(
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ولي العهد يستقبل رواد مجلسه األسبوعي
§المنامة - بنا

] في إطار االهتمام الذي 
يوليه ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس 
صاحب  الــوزراء  مجلس 
السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة بالتواصل 
كافة،  البحرين  أبناء  مع 
استقبل سموه في مجلسه 
الرفاع  بقصر  األسبوعي 
 22( األربعاء  أمس  مساء 
 ،)2017 شباط  فبراير/ 
الشيخ  سمو  بحضور 
محمد بن سلمان بن حمد آل 
خليفة، أفراد العائلة المالكة 
والوزراء وأعضاء مجلسي 

الشورى والنواب والبلديات 
الدين  ــال  رج من  وعــدداً 
االقتصادية  والفعاليات 
واالجتماعية وأعضاء السلك 
المملكة  في  الدبلوماسي 
األكاديمية  والشخصيات 
والفكرية واإلعالمية وعدداً 

من أفراد المجتمع.

رواد  بكل  سموه  ورحب 
الذي  األسبوعي  مجلسه 
يجسد صوراً من التواصل 
الذي يحرص عليه المجتمع 
ــاء  اآلب لسنة  تكريساً 
واألجداد ونهج عاهل البالد 
الجاللة  صاحب  حضرة 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك 

للروح  وترجمًة  خليفة، 
األصيلة للمجتمع البحريني 

ونسيجه وهويته الجامعة.

رئيس مجلس إدارة »الوسط« في مجلس سمو ولي العهد

سمو ولي العهد مرحبًا بضيوف مجلسه األسبوعي

 ولي العهد يستعرض مع السفير البريطاني 
التطورات اإلقليمية والجهود لمكافحة اإلرهاب

األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  أكد   [
األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  مجلس  لرئيس 
سلمان بن حمد آل خليفة على عمق العالقات البحرينية 
أسس  على  المبنية  االستراتيجية  وأبعادها  البريطانية 
والمملكة  البحرين  مملكة  بين  يربط  الذي  التاريخ  من 

المتحدة الصديقة الثري بمنجزات التعاون والتنسيق.
ونوه لدى لقائه بقصر الرفاع أمس األربعاء بحضور 
سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة مع سفير 
بتطلع  مارتن  سايمون  المملكة  لدى  المتحدة  المملكة 
البلدين الصديقين نحو كل ما يدعم تعاونهما في مختلف 
من  جديدة  آفاق  نحو  التعاون  بهذا  والمضي  القطاعات 
به  تقوم  الذي  الدور  سموه  مثمناً  واالزدهار،  التطور 
المملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في 

تعزيز االستقرار واألمن في المنطقة ومكافحة اإلرهاب.
نائب  العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب  واستعرض 

مع  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
السفير البريطاني التطورات اإلقليمية والدولية والجهود 
والتطرف  اإلرهــاب  أشكال  جميع  لمكافحة  الجارية 
التي  المستدامة  التنمية  أهداف  على  الضارة  وآثارها 

تنشدها الدول المحبة للسالم.

اتصال هاتفي بين ولي العهد وأمير قطر
جرى اتصال هاتفي ، أمس،  بين ولي العهد نائب القائد 
صاحب  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى 
وأمير  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 

دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
بين  األخوية  العالقات  استعراض  االتصال  خالل  تم 
مناقشة  إلى  إضافة  وتعزيزها،  دعمها  وُسبل  البلدين 
اإلقليمية والدولية موضع اهتمام  الموضوعات  عدد من 

البلدين.
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ز توجه المملكة   خالد بن عبداهلل: »تصاريح« سُيعزِّ
في تأمين بنية تحتية داعمة للنمو االقتصادي المستدام

§المنامة - بنا
] أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس 
التحتية،  والبنية  لإلعمار  الوزارية  اللجنة 
الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة أن الحكومة 
ماضية في تحسين أنظمتها على نحو يواكب 
التطور الكبير الذي تشهده المملكة في مجال 
وفق  توفيرها  لضمان  وذلك  التحتية،  البنية 
معايير عالية الجودة لتلبي في الوقت نفسه 

االحتياجات الحالية والمستقبلية.
األربعاء  أمس  قيامه صباح  لدى  ذلك  جاء 
المرحلة  بتدشين   )2017 شباط  فبراير/   22(
الثانية من نظام »تصاريح« في مكتبه بقصر 
اللجنة  أعضاء  الوزراء  بحضور  القضيبية 
وكبار  التحتية  والبنية  لإلعمار  الوزارية 
المسئولين في الوزارات والجهات الحكومية 

ذات العالقة.
ويعتبر »تصاريح« بمثابة نظام إلكتروني 
مشاريع  طلبات  إلدارة  وموحد  مركزي 

وأعمال البنية التحتية في البحرين.
محدثة  نسخة  منه  الثانية  المرحلة  وتعد 
المعلومات  هيئة  أطلقته  الذي  النظام  من 
العام  في  مرة  ألول  اإللكترونية  والحكومة 
الوزارات  بين  داخلياً  به  والمعمول   2013
تتلقى  التي  والخاصة  الحكومية  والجهات 
الطرق  ترخيص  طلبات  وموحد  آلي  بشكل 
والكبيرة،  المتوسطة  للمشاريع  والحفر 
التراخيص  تلك  إصدار  عملية  تيسير  بهدف 
وإنجازها في أسرع وقت ممكن وخالل فترة 

قياسية.
خلق  »إن  عبداهلل:  بن  خالد  الشيخ  وقال 
صيغة حكومية تكاملية ومتناغمة، والتوجه 
مقار  إلى  والزيارات  المراجعات  تقليل  نحو 
قبل  من   - الحكومية  والجهات  ــوزارات  ال
حد  على  المراجعين  أو  أنفسهم  الموظفين 
سواء - وتكثيف االعتماد على ما تتيحه لنا 
إجراءات  من  والتكنولوجية  الرقمية  الحلول 
في  الشاغل  شغلنا  هو  رة،  وميسَّ مبسطة 
التحول  على  فيها  نركز  التي  المرحلة  هذه 
من  ممكن  عدد  أكبر  وتقديم  اإللكتروني 
لتوجيهات  تنفيذاً  وذلك  إلكترونياً،  الخدمات 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

من  وانطالقاً  خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة 
القائد  نائب  العهد  ولي  ومتابعة  اهتمام 
الوزراء  لرئيس مجلس  األول  النائب  األعلى 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة«.
المرحلة  تدشين  خطوة  أن  ــح  وأوض
فيها  يمتاز  والتي  »تصاريح«  من  الثانية 
النظام بسرعته والتركيز فيها على مؤشرات 
التراخيص  بمنح  المعنيين  الموظفين  أداء 
في الجهات المختلفة ضمن الوقت المستهدف 
التي  والشفافية  الحوكمة  لنهج  تكريساً 
سيضع  تعامالتها،  في  الحكومة  تتبعها 
لتوجهها  الصحيح  الخط  على  المملكة 
للنمو  داعمة  تحتية  بنية  تأمين  على  القائم 
االقتصادي المستدام، وذلك من خالل تطوير 
تحقيق  إلى  الهادفة  واألنظمة  السياسات 

الجودة ذات الكفاءة العالية.
المعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  وحيَّا 
بن  خالد  الشيخ  اإللكترونية  والحكومة 
منتسبي  جميع  بذلها  التي  الجهود  عبداهلل 
والشركاء  الجغرافية،  المعلومات  نظم  إدارة 
الرئيسيين من الوزارات والجهات الحكومية 

تطوير  في  جميعاً  لمساهمتهم  والخاصة؛ 
وتحسين نظام »تصاريح«، مثمناً في الوقت 
المشروع  هذا  بتطوير  الهيئة  قيام  ذاته 
الموارد  على  باالعتماد  تكلفة  أي  دون  من 
التي  المؤهلة  البحرينية  والكوادر  البشرية 
التقنية  التحتية  البنية  وعلى  الهيئة  تضمها 

القوية المتوافرة لديها.
والحكومة  المعلومات  هيئة  ه  ووجَّ هذا، 
النسخة  إطالق  عند  تراعي  ألْن  اإللكترونية 
إضافة  مستقباًل  النظام  هذا  من  المحدثة 
برسوم  الخاصة  اإللكتروني  الدفع  خدمات 
عن  فضاًل  المرور،  وتصاريح  البلدية 
العامة،  بالخدمات  اإلخطار  خاصية  تفعيل 
لتحديد  التجريبية  الحفر  بيانات  وتسجيل 
تخطيط  إجازة  خدمتي  وإضافة  الخدمات، 
البناء وتراخيص البناء وإتاحة تقديم جميع 
هذه الخدمات للجمهور الخارجي عبر شبكة 
اإلمكانيات  من  االستفادة  لتعظيم  اإلنترنت 

المتطورة لهذا النظام المتقدم.
العام  في  »تصاريح«  نظام  إطالق  وقبل 
2013 كانت آلية تقديم طلبات الطرق والحفر 
كانت  التي  اليدوية  الطريقة  على  تعتمد 

تتطلب مضي شهور عدة إلصدار التصريح 
إلى  الطلب  مقدم  الضطرار  نظراً  المطلوب، 
حكومية  وجهة  وزارة  لكل  طلبه  تقديم 
ما  وهو  مستقل،  وبشكل  حدة  على  وخاصة 

يؤدي إلى صعوبة إدارة عملية اإلصدار.
التنفيذي  الرئيس  قال  المناسبة،  وبهذه 
اإللكترونية،  والحكومة  المعلومات  لهيئة 
نظام  ربط  تم  »لقد  القائد:  علي  محمد 
الجغرافية  البيانات  بقاعدة  »تصاريح« 
دقيقة  مكانية  معلومات  لتوفير  الوطنية 
هذا  وسيساهم  القرار،  اتخاذ  في  تساعد 
الطلبات  لتقديم  الوقت  اختصار  في  النظام 
في  المطلوبة  التراخيص  على  والحصول 
الحاجة  يلغي  مما  وجيزة،  زمنية  فترة 
المعامالت،  إلنجاز  المعنية  الجهات  لزيارة 
وخصوصاً أن النظام يقدم خدماته حالياً إلى 

أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة«.
وأشار القائد إلى أنه قد روعي عند تصميم 
التراخيص  إصدار  عملية  تسهيل  النظام 
فترة  خالل  إنجازها  وتيرة  من  والتسريع 
كانت  أن  بعد  أيام   10 إلى  تصل  قياسية 
تتطلب شهوراً عدة، وهو ما وفَّر أكثر من 90 

في المئة من الوقت الالزم لإلنجاز.
وأضاف: »لقد شهدنا إثر إطالق هذا النظام 
مطرداً وملحوظاً على صعيد  2013 نمواً  في 
طلبات التصريح المقدمة بنسبة يقدر بنحو 
هذه  لتقديم  التوجه  بفضل  المئة،  في   40
عدد  عن  النظر  وبغض  إلكترونياً.  الخدمة 
كان  فقد  المرفوضة،  أو  المقبولة  الطلبات 
بشكل  المقدمة  التصاريح  طلبات  معدل 
نهاية  وحتى   2011 من  الفترة  خالل  يدوي 
سبتمبر/ أيلول 2013 نحو سبعة آالف طلب 
كان معدل طلبات  في حين  تصريح سنوياً، 
الخدمة  هذه  بتقديم  البدء  منذ  التصريح 
ولغاية   2013 أكتوبر  أكتوبر/  في  إلكترونياً 
ديسمبر/ كانون األول 2016 أكثر من 11 ألفاً 
من  أكثر  في  االنتهاء  تم  سنوياً  طلب  و500 
65 في المئة منها في أو أقل من 10 أيام، األمر 
خالل  الموظفين  أداء  تحسن  يعكس  الذي 
فترة تطبيق هذا النظام مقارنة بالفترة التي 

سبقت ذلك«.
نظام  من  المطورة  النسخة  وتأتي 
التحسينات  من  عدد  إدخال  بعد  »تصاريح« 
تتبع  بينها  من  السابقة  النسخة  على 
الجهة  لدى  وتبادلها  وتداولها  التصاريح 
المقدمة للخدمة أو الجهات المساندة األخرى 
وشئون  األشغال  وزارة  في  والمتمثلة 
وهيئة  العمراني  والتخطيط  البلديات 
االتصاالت  تنظيم  وهيئة  والماء  الكهرباء 
وتطوير  و«بابكو«  »بتلكو«  وشركات 
من  عدد  استحداث  جانب  إلى  للبترول، 
اآلليات لتنسيق وتسهيل تنظيم االجتماعات 
المستخدمين  بين  الميدانية  والزيارات 

والمسئولين.
تقديم  بسهولة  المطور  النظام  ويمتاز 
ويتيح  وتقييمها،  ومتابعتها  الطلبات 
تلقائية  إشعارات  استالم  خدمة  للمتعاملين 
عبر البريد اإللكتروني حول مسار المعاملة، 
وتقديم  الخدمات  جميع  توافر  على  عالوة 
أيام  طــوال  الساعة  مــدار  على  الطلبات 
معنية  مؤشرات  على  التركيز  مع  األسبوع، 
تحقيق  لضمان  الموظف  وأداء  النظام  بأداء 

االستفادة القصوى.

الشيخ خالد بن عبداهلل مفتتحًا المرحلة الثانية من نظام »تصاريح« أمس
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§الرفاع - المجلس األعلى للمرأة 
] تحت الرعاية السامية لعاهل البالد حضرة صاحب 
قرينة  تفضلت  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
للمبادرة  االستشاري  المجلس  رئيسة  البالد  عاهل 
الملكي  السمو  صاحبة  الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية 
أمس  عصر  خليفة،  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 
معرض  بافتتاح   )2017 فبراير/شباط   22( األربعاء 
الدولي  البحرين  بمركز  للحدائق  الدولي  البحرين 

للمعارض والمؤتمرات.
عاهل  ومساندة  دعم  عالياً  ثمنت  المناسبة،  وبهذه 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد 
األولى،  بداياته  تعود  والذي  المعرض،  ألعمال  خليفة 
كحدث وطني، إلى الخمسينيات من القرن الماضي حيث 
اهلل  طيب  البحرين،  حكام  ورعاية  بمتابعة  يحظى  كان 

ثراهم.
بالنظر  للمعرض  الرفيع  باألداء  فخرها  عن  وأعربت 
وتنوع  مواضيعه،  وتخصص  السنوية،  دوريته  إلى 
مشاركاته ليحتل وبكل جدارة موقعاً متميزاً على ساحة 

الفعاليات الدولية التي تستضيفها مملكة البحرين.
وأكدت قدرة المعرض في المساهمة في تحقيق الكثير 
من أهداف المبادرة الوطنية والمتمثلة في؛ رفع مستوى 
تنمية  كان على صعيد  الزراعي سواء  بالقطاع  االهتمام 
اإلنتاج  نسبة  ورفع  الخضراء،  المساحات  وتطوير 
أهمية  وبيان  غذائي،  اكتفاء  وتحقيق  المحلي  الزراعي 
الزراعة ودورها في تطوير الحياة البيئية، ورفع مستوى 
المناهج  وتطوير  عام،  بشكل  الزراعية  والثقافة  الوعي 

العاملين  قدرات  لرفع  التعليمي  والمحتوى  المتخصصة 
في القطاع الزراعي، ومراجعة القوانين أو تطوير القرارات 

الالزمة لتنمية القطاع وتحسين ظروف العاملين فيه.
الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية  المبادرة  أن  وبينت 
تعمل من خالل مهماتها على التخطيط لهذا الحدث السنوي 
مدروس،  بشكل  السنوي  موضوعه  تحديد  ويتم  المهم 
النشاطات  من  للعديد  العام  مدار  المبادرة على  وتباشر 
الرسمية  المؤسسات  مع  المباشر  بالتعاون  والمشاريع 
والمدنية ومؤسسات القطاع الخاص لتقديم أوجه الدعم 
والمساندة لتطوير ما يلزم في المجال، وخصوصاً على 
الحاضنات  التوعية والتثقيف والتدريب وإنشاء  صعيد 
كاألسواق  النموذجية،  المشاريع  وإقامة  المتخصصة 

الموسمية أو الدائمة للمزارعين.
منصات  على  المعرض  في  جولتها  خالل  واطلعت 
الجهات المشاركة سواء المحلية أو الدولية التي اعتمدت 
التي  الزراعية  واالبتكارات  واألساليب  التجارب  أحدث 
الزراعة،  في  المحدودة  المساحات  استغالل  في  تسهم 
والتي تتيح للجمهور فرصة التعرف على الطرق واألفكار 
المثلى التي تساعدهم على تصميم المساحات الصغيرة 
في  فائدتها  وبيان  الزراعة  في  المستغلة  وغير  المهملة 
تجميل  الى  باإلضافة  التلوث،  من  والحد  األجواء،  تنقية 
المساحات بنباتات الزينة أو النباتات المنتجة التي توفر 

بعضاً من االحتياجات الغذائية ألصحابها.
هذا، وقامت صاحبة السمو الملكي بتكريم الفائزين في 
مسابقة نادي البحرين للحدائق حيث فازت آمال المؤيد 
بكأس صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 
فئة الحدائق، فيما توجت نجاح الخضر بكأس المغفور له 

الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة عن  بإذن اهلل تعالى 
فئة الزهور، وطارق جابري عن فئة الخضراوات، ودينا 
سارة  وفازت  هذا  الزراعية،  التجارب  فئة  عن  كازروني 
بنت  سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  بكأس  مدن 
التصوير  في  عرض  أفضل  فئة  عن  خليفة  آل  إبراهيم 
المصغرة، وعبدالنور عبداهلل عن  للحدائق  الفوتوغرافي 
كما  الحدائق،  من  نفسه  للنوع  مقربة  صورة  أفضل  فئة 
الشيخ  سمو  بكأس  التخصصي  البحرين  مستشفى  فاز 
بيئية،  حديقة  أفضل  فئة  عن  خليفة  آل  حمد  بن  عبداهلل 
آل  محمد  بنت  هيا  الشيخة  سمو  بكأس  الشهابي  ودانة 

خليفة ألفضل عرض للنباتات النادرة والغريبة.
»الحدائق  شعار  تحت  العام  هذا  المعرض  ويقام 
العام  هذا  البحرين  جامعة  تولت  حيث  المصغرة«، 
الزراعي،  القطاع  لتنمية  الوطنية  المبادرة  مع  بالتعاون 
وضع تصورات المنصة الرئيسية للمعرض والمجسدة 
بتنفيذ  جانبها  من  الجامعة  قامت  كما  العام.  هذا  لشعار 
المعروضات  أبرز  أحد  لتكون  الموضوعة،  التصاميم 
تقديم  خالل  من  وذلك  المعرض،  ضيوف  أمام  المتاحة 
استغالل  في  تساهم  التي  واألساليب  األنظمة  أفضل 
وإنشاء  تصميم  في  والمحدودة  الصغيرة  المساحات 
الحدائق المصغرة بطرق علمية مدروسة سهلة التطبيق، 
من  ومباٍن  لبيوت  حية  صــوراً  العرض  وسيتضمن 
البيئة المحلية وكيفية اتباع الطرق واألساليب والحلول 
الصحيحة عبر توظيف أنواع معينة من النباتات والزهور 
التي تتناسب مع صغر المساحة وتتحمل حرارة المناخ، 

وذلك بهدف زيادة المسطحات الخضراء وتلطيف الجو.
بتصاميمهم  عارض   200 من  أكثر  العام  هذا  ويشارك 
تبلغ  مساحة  على  وابتكاراتهم  وتقنياتهم  ومنتجاتهم 
التجاري  الركن  تخصيص  تم  حيث  مربع،  متر   7000
والمشاتل  الشركات  من  العديد  ويضم   1 رقم  قاعة  في 
الزهور  مثل  المختلفة  المنتجات  لتسويق  الزراعية 
ومعدات  الحدائق،  وأثاث  الزراعية  واألدوات  والشتالت 
القاعة  أما  الزراعية،  والخدمات  المنتجات  وكل  اإلضاءة 
المؤسسات  ويتضمن  التوعوي  كركن  2 فخصصت  رقم 
المدني،  المجتمع  ومؤسسات  والتعليمية  الرسمية 
لعرض برامج التوعية والتثقيف والخدمات التي تقدمها 
هذه الجهات، باإلضافة إلى عرض االبتكارات واإلبداعات 
والمشاريع الزراعية. أما ركن التصميم في القاعة نفسها 
الخاص  القطاعين  من  للمشاركين  تخصيصه  تم  فقد 
المبتكرة  والعروض  المتطورة  الحدائق  لعرض  والعام 

في مجال تنسيق وتصميم الحدائق.

الشركات  من  عدداً  العام  هذا  المعرض  واستقطب 
وإيطاليا،  وألمانيا،  فرنسا،  مثل  العالم  دول  مختلف  من 
والصين،  وتايلند،  وكندا،  واليابان،  واليونان،  وهولندا، 
وإندونيسيا، وتركيا، وروسيا، لعرض أحدث االبتكارات 
وتجاربهم  وتطبيقاتها  الزراعية  والتقنيات  والتصاميم 
الشركات  من  عدد  جانب  إلى  المجال،  هذا  في  الناجحة 
العربية  المملكة  مثل  إقليمية وعربية  دول  من  الزراعية 
وسلطنة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة  السعودية، 
عمان، والجمهورية العربية السورية، والمملكة المغربية.

صممت  حسية  حديقة  مرة  وألول  احتضان  وتم  هذا، 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  المعرض  لزوار  خصيصاً 
حيث يتم من خاللها تقديم نماذج لنباتات وأعشاب عطرية 
صالحة لألكل ومنصات لمس ومنحوتات وعروض المياه 
التي تعتمد في تصميمها على الصوت والموسيقى، إلى 
جانب تخصيص جناح لألطفال في »حديقة خالصي« عن 
طريق تقديم العديد من األنشطة الهادفة واأللعاب وورش 
والتي  لألطفال،  والتعليمية  التوعوية  الزراعية  العمل 
بالثقافة  التوعية  نشر  إلى  خالله  من  المبادرة  تهدف 
مهارات  إلكسابهم  االطفال  فئة  بين  وخصوصاً  الزراعية 

حيوية جديدة.
كما يحتضن المعرض جرياً على عادته السنوية جناح 
للحدائق  الدولي  البحرين  معرض  في  المزارعين  سوق 
ويحتوي أربعة عشر مزارعاً بحرينياً لعرض منتوجاتهم 
التسويق  بهدف  وذلك  والمتميزة  المتنوعة  المحلية 
البحرينية، ويفتتح المعرض أبوابه للجمهور  للمنتجات 
بدءاً من صباح اليوم )الخميس( ولغاية األحد  المقبل من 

الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة لياًل.
يذكر أن معرض البحرين الدولي للحدائق الذي تنظمه 
المعارض  من  الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية  المبادرة 
الحدث  وهو  والزراعة  البستنة  مجال  في  المتخصصة 
يقدم  إذ  الزراعة،  محبي  من  الكثير  ينتظره  الذي  المهم 
الكثير من الخدمات والتقنيات والمعلومات الزراعية التي 
القطاع  بهذا  المهتمين  ومعارف  مهارات  تنمية  في  تسهم 
الحيوي من زوار المعرض، وعادة ما يستقطب المعرض 

كبار الشخصيات والمهندسين 
والمهندسين  المعماريين 
والمستثمرين  االستشاريين 
من  والمهنيين  والمطورين 
باإلضافة  القطاعات،  مختلف 
الزراعة  ومحبي  الهواة  إلى 

وطلبة المدارس والجامعات.
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لدى افتتاح سموها »البحرين الدولي للحدائق 2017«... قرينة العـاهل: االمتداد التاريخي للمعرض جزء أصيل من مسيرة تطوره
قرينة عاهل البالد لدى تدشينها معرض البحرين الدولي للحدائق ٢٠١٧ أمس

ال نغفل أي مشروع ونتعامل مع الكل سواسية لتحقيق الرخاء االقتصادي للمملكة

»تمكين« لـ »}«: دعم المزارعين 
مستمر... ونساند أي مؤسسة مسجلة رسميًا

§المنامة - صادق الحلواجي
والشئون  العالقات  مدير  أكد   [
العمل  صندوق  في  الحكومية 
»دعم  أن  السادة،  عبداهلل  )تمكين(، 
البحرينيين  للمزارعين  تمكين 
»مساندتنا  بأن  مفيداً  مستمر«، 
متوافرة ألي فرد ومؤسسة مسجلة 

رسمياً«.
توفر  »تمكين  إن  السادة  وقال 
للمزراعين  االحترافية  الشهادات 
الجهات  المشتركة مع  ضمن أهدافها 
القطاع  لتنمية  األخرى  الحكومية 
ذاته  الوقت  في  نافياً  الزراعي«، 

»وقف الدعم عن المزارعين«.
افتتاح  هامش  على  ذلــك  جــاء 
للحدائق  الدولي  البحرين  معرض 
فبراير/   22( األربعاء  أمس   2017
2017(، بحضور قرينة عاهل  شباط 
االستشاري  المجلس  رئيسة  البالد 
القطاع  لتنمية  الوطنية  للمبادرة 
الملكي  السمو  صاحبة  الزراعي 
آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 
حضرة  البالد  عاهل  برعاية  خليفة، 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 

عيسى آل خليفة.
»تمكين  أن  السادة  وأوضح  هذا 
2006 ضخت  ومنذ بدايتها في العام 
دينار بحريني  مليون   800 من  أكثر 
مع  بالتعاون  المحلي  السوق  في 
وقد  البنوك،  وخصوصاً  شركائها، 

في  مبادرة   200 من  أكثر  أطلقت 
والموظفين  الشباب  لدعم  السوق 
كما  األعمال،  وأصحاب  والعمال 
أحجامها  بجميع  المؤسسات  دعمنا 
هذه  طورنا  وقد  القطاعات،  كل  في 
بحيث  وأفضل  أكبر  بشكل  البرامج 

نصرف منح بقيمة أكبر«.
والشئون  العالقات  مدير  وبين 
»لدينا  »تمكين«:  في  الحكومية 
بها،  ونعمل  نراها  التي  معطياتنا 
األعمال  أصحاب  خطط  ونــدرس 
أي  بين  نفرق  وال  أعمالها،  لتطوير 
توفير  عند  قطاع  أي  في  مؤسسة 
الدعم  أن  إلــى  مشيراً  الــدعــم«، 
التمويلية  المنح  جانب  إلى  موجود 
التي  التسعة  البنوك  مع  بالتعاون 
للمشروعات  وبنكين  معها،  نعمل 
شهادات  نوفر  كما  الصغر،  متناهية 
ونغطي  الزراعي،  للقطاع  احترافية 
في  يرغبون  أعمال  أصحاب  أي 

الدعم«.
»دعم  مــؤكــداً:  السادة  ــاود  وع
أو  فرد  وأي  موجود،  المزراعين 
تقديم  باستطاعتنا  قائمة  مؤسسة 
مؤسسة  أي  وببساطة  لهم،  الدعم 
في  الحق  لها  رسمياً  مسجلة  قائمة 
الدعم، ونحن نتعامل مع كل الجهات 

الحكومية لتوفير طرق الدعم«.
والشئون  العالقات  مدير  ونوه 
تمكين  »جهود  أن  إلى  الحكومية 
ولديها  المحلي،  السوق  في  ضخمة 

استراتيجية واضحة ومتكاملة تسير 
وتقدم  المقبلة،  األعوام  خالل  عليها 
والمستويات  األشكال  بكل  دعمها 
متناهية  المشروعات  من  اعتباراً 
الصغر، وحتى المشروعات الضخمة 
الكبرى، وذلك وفقاً لمعايير وأنظمة 
الدعم  دراسة صورة  ويتم  معتمدة، 
تطور  مع  بالتزامن  دورياً  وهيئته 
السوق«،  في  والمشروعات  األعمال 
القيادة  من  بدعم  »نحظى  مستدركاً 
عاهل  من  اعتباراً  العليا  السياسية 
الجاللة  صاحب  حضرة  البالد 
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
المستمرة  والمتابعة  والمساندة 
السمو  صاحب  الوزراء  رئيس  من 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
النائب  العهد  ولي  ودعم  خليفة، 
ــوزراء  ال مجلس  لرئيس  األول 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة«.
وقال السادة: »وجدت تمكين لدعم 
البحرين  مملكة  في  الجميع  وتحفيز 
نحو نمو االقتصاد والتنمية البشرية 
واالستثمارية، وال يمكنها أن تتغافل 
تحقيق  بإمكانه  عنصر  أي  عن 
واالستثماري  االقتصادي  الرخاء 
الناتج  في  والمساهمة  المملكة  في 
محدودة،  بنسبة  ولــو  المحلي 
دعمنا  وطالما  لآلخر،  مكمل  فالكل 
اآلن  أصبحت  صغيرة  مشروعات 

من األعمال الرائدة محلياً«.
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لدى افتتاح سموها »البحرين الدولي للحدائق 2017«... قرينة العـاهل: االمتداد التاريخي للمعرض جزء أصيل من مسيرة تطوره
األميرة سبيكة أعربت عن فخرها باألداء الرفيع للمعرض بالنظر إلى دوريته السنوية وتخصص مواضيعه

وكيل »الزراعة«: »البحرين الدولي للحدائق« 
وجهة عالمية للقطاعات العاملة في المجال الزراعي

§المنامة - مكتب وكيل الوزارة للزراعة 
والثروة البحرية  

والثروة  الــزراعــة  وكيل  ــاد  أش  [
آل  عيسى  بن  خليفة  الشيخ  البحرية 
لمعرض  الرسمي  باالفتتاح  خليفة 
البحرين الدولي للحدائق بمركز البحرين 
برعاية  والمؤتمرات  للمعارض  الدولي 
عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك 
شعار  تحت  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
المعرض  أن  المصغرة«، مؤكداً  »الحدائق 
قرينة  رعاية  تحت  سنوياً  يقام  الذى 
عاهل البالد رئيسة المجلس االستشاري 
للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 
سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
وجهة  أصبح  خليفة  آل  إبراهيم  بنت 
العاملة  الشركات والقطاعات  عالمية لكل 
من  به  يحظى  لما  الزراعي  المجال  في 
دعم  في  وعربي  دولي  إعالمي  اهتمام 

المعرض.
معرض  أن  إلى  الزراعة  وكيل  وأشار 
العام  لهذا  للحدائق  الدولي  البحرين 
البيوت  تحاكى  لنماذج  عرضاً  يتضمن 
والمنشآت الحكومية في البيئة الطبيعية 
تعكس كيفية استغالل األماكن في عرض 
مبتكرة  بأساليب  والزهور  النباتات 
أيه  تسبب  وال  الجمالي  التناسق  تحقق 
مالمح للتلوث البصرى وتضيف لمسات 
جمالية للمكان، باإلضافة لتلطيف درجات 

الحرارة وتنقيه البيئة المحيطة.
المعرض  أن  الزراعة  وكيل  وأوضح 
من  عــدداً  يستقطب  للحدائق  الدولي 
التي  الــدول  مختلف  من  الشركات 
تقنيات  من  لديها  ما  أفضل  تستعرض 
والزهور  النباتات  لعرض  وتصميمات 

وفقاً لتجارب حققت نجاحاً في تلك الدول 
وهولندا  وإيطاليا  وفرنسا  الصين  ومنها 
وروسيا  وتركيا  واليونان  وتايلند 
باإلضافة  وإندونيسيا،  وكندا  واليابان 
إلى عدد من الدول العربية ومنها المملكة 
اإلمــارات  ودولــة  السعودية،  العربية 
عمان،  وسلطنة  المتحدة،  العربية 
والمملكة  السورية،  العربية  والجمهورية 
المعرض  في  تشارك  والتي  المغربية 
وتصميمات  نماذج  من  لديها  ما  بأفضل 

لعرض الزهور والنباتات.
دائماً  تسعى  الزراعة  وكالة  أن  وأكد 
التطور  يواكب  بما  قطاعاتها  تطوير  إلى 
أن هناك  إلى  والعلمي، الفتاً  التكنولوجي 
تحقيقها  الوكالة  استطاعت  عديدة  نماذج 
جاءت  والتي  الماضية  السنوات  خالل 
البالد  عاهل  قرينة  توجيهات  على  بناًء 
سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
إبراهيم آل خليفة ومنها مشروعات  بنت 
الزراعية  والحاضنات  المزارعين  سوق 
القطاع  في  االستثمار  وتعزيز جهود دعم 

الزراعي.

الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة
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1817 عدد الشحنات المزالة من مياه أمطار »العاصمة« خالل 9 أيام

»العاصمة« يوافق على مقترح تغيير آليه بيع الزوايا واستحداثها بنظام إلكتروني

من  أكثر  هناك  »إن  النشيط:  مجدي  العضو  وقال 
2017 حتى اآلن،  العام  70 طلب شراء زوايا منذ مطلع 
وهناك العديد من الطلبات المتعطلة بسبب رفضها، في 

حين ال يعلم أصحابها أسباب الرفض«.
وجاء خالل الجلسة االعتيادية لمجلس أمانة العاصمة 
والتي عقدت أمس األربعاء )22  فبراير/ شباط 2017(.

هيكلة  إعــادة  بمقترح  األعضاء  غالبية  ورحــب 
إلكترونية جديدة،  آلية  الزوايا من خالل  إجراءات بيع 
على  واالقتصار  الحالية  الزوايا  بيع  لجنة  إلغاء  مع 
دراسة الطلبات من خالل الجهات المختصة عبر النظام 

اإللكتروني الموحد.
إلغاء لجنة بيع  ووافق غالبية األعضاء على مقترح 
بحسب  متكامل  الكتروني  نظام  واستحداث  الزوايا 
وعرضها  التنفيذ  آلية  توضع  أن  على  الوزير  مقترح 

على مجلس األمانة لإلقرار.

مضى  طلبات  »هناك  النشيط:  مجدي  العضو  وقال 
عليه عام ومازالت متعطلة؛ وذلك لكونها طلبات يدوية، 
طلباتهم  المراجعين  من  العديد  يراجع  الذي  الوقت  في 
لمعرفة أسباب تعطلها، وإنشاء نظام إلكتروني سيحل 

المشكلة«.
 وشدد النشيط على ضرورة أن يكون هناك دور إلى 
أمانة العاصمة في طلبات بيع الزوايا، مع ضرورة أن 
تبث لجنة التظلمات في األمانة في الطلبات المرفوضة 

لمعرفة أسباب رفضها. 
توقع  النكال  عبدالواحد  العضو  توقع  جهته،  من 
الطلبات،  من  العديد  يعطل  قد  اإللكتروني  النظام  أن 
وخصوصاً أن بعض الطلبات ترفض وطلبات مشابهه 

تتم الموافقة عليها.
الخزاعي  محمد  العاصمة  أمانة  مجلس  رئيس  وأكد 
ستحدد  والتي  للوزارة  مالحظته  سيرفع  المجلس  أن 

بدورها اآلليات.
باإلجماع على مقترح تسمية إحدى  األعضاء  ووافق 
شوارع العاصمة باسم خادم الحرمين الشريفيين الملك 

سلمان بن عبدالعزير آل سعود.
العقارات  إحدى  استثمار  على  األعضاء  وافق  كما 
التنمية  بهدف  ــك  وذل العاصمة؛  ألمانة  التابعة 
العاصمة،  أمانة  وزيادة دخل  واالجتماعية  االقتصادية 
مع زيادة الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى توفير 

احتياجات المنطقة.
النكال  عبدالواحد  العضو  تطرق  آخر،  وعلى صعيد 
األمطار  فترة  خالل  العاصمة    أمانة  به  قامت  ما  إلى 
التي شهدتها مملكة البحرين خالل األسبوع الماضي، إذ 
منطقة،   161 لتغطية  16 صهريجا  بـ  االستعانة  تم  إنه 
تجمع  أزمة  واجهت  العاصمة  أمانة  أن  إلى  مشيراً 

األمطار، ما أدى لتشكيل فريق عمل طوارئ.
وذكر النكال أن األمانة تلقت أكثر من 223 بالغا حتى 
يوم الجمعة الماضي، مبيناً أنه تم تولي هذه البالغات 

واالستجابة لها.
مياه  من  المزالة  الشحنات  أن عدد  إلى  النكال  ونوه 
فبراير/   12( بين  من  للفترة  العاصمة  في  األمطار 
1817، وكانت  بلغ  فبراير2017(   20( شباط2017( حتى 
أكثر الشحنات المزالة من مياه األمطار في يوم الجمعة 

مجدي النشيطالماضي، إذ بلغت عدد الشحنات في ذلك اليوم 480.

§المنامة - فاطمة عبداهلل 

وشئون  األشغال  وزير  مقترح  على  العاصمة  أمانة  مجلس  أعضاء  غالبية  وافق   [
البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بشأن تغيير آلية بيع الزوايا واستحداثها بنظام 
الكتروني متكامل مع الجهات الخدمية األخرى، وذلك بغرض تسهيل اإلجراءات واآلليات 

المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

البحرين تستقبل اليوم موجة أمطار ثانية... و»بلدي الجنوبية« يلهب 
جلسته: مطالبات باستقالة وزير األشغال... وخطة طوارئ مشتركة

األقوى في جلسة بلدي الجنوبية، ما ذهب 
البلوشي،  البلدي محمد موسى  العضو  إليه 
البلديات  حين طالب وزير األشغال وشئون 
بتقديم  خلف  عصام  العمراني  والتخطيط 
استقالته فوراً، معتبراً أن أداء الوزارة خالل 
موجة األمطار الفائتة يؤشر لـ«فشل ذريع«، 
مياه  ومشكلة  سنة   20 من  »ألكثر  وقال: 
تصرف  الدنانير  ماليين  تتغير.  لم  االمطار 
التحتية وال تغيير. قرى تغيرت  البنية  على 
وتحدثت ومازالت مياه االمطار تتجمع فيها«.
أن االستعانة بالصهاريج  اعتبر  أن  وبعد 
بدائي«،  األمطار، يعبر عن »حل  مياه  لشفط 
ومادية  نفسية  أضرار  عن  البلوشي  تحدث 
المحافظة  في  مواطنين  طالت  وجسدية 
البحرين،  محافظات  ومختلف  الجنوبية 
واستشهد على ذلك بأمثلة من بينها قوله إن 
أحد كبار السن )يستخدم الكرسي المتحرك( 
للحاق  منزله  من  الخروج  من  يتمكن  لم 
بموعده في المستشفى إلجراء غسيل الكلى، 
وسيدة بحرينية تعيش بمفردها في منزلها 
أن  بعد  الخروج  من  األخرى  هي  تتمكن  لم 
منزلها  واقتحمت  األمطار  مياه  حاصرتها 

الكائن في منطقة الرفاع.
عطفاً على كل ذلك، وجه البلوشي أصابع 
بالشكل  التحتية  البنية  تهيئة  لعدم  االتهام 
الصحيح، وعقب مختتماً مداخلته »إذا ضمن 

أي وزير الكرسي، فلن نضمن أي تقدم«.

عدوى البلوشي
انتقلت  الحامية  البلوشي  نبرة  عدوى 

قاله  ما  ذلك  بين  من  بلدي،  عضو  من  ألكثر 
العضو محمد الخال في تعبير عن ما عاشته 

مدينة عيسى في »ليلة األمطار«.
يقول الخال محتداً: »ما حصل مخجل حقاً، 
فنحن في العام 2017 ومازلنا نعاني من هذا 
النوع من المشاكل«، منتقداً مستوى التنسيق 
والفتاً إلى غياب الحلول والميزانيات من قبل 
قناعتها  عدم  »أظهرت  التي  األشغال  وزارة 
لكلفاتها  نتيجة  األرضية  الخزانات  بإنشاء 
الكبيرة وعدم تأديتها الغرض من إنشائها«. 
وأضاف »نعلم أن كمية المياه كانت فوق 
المتوقع، لكن من غير المقبول أن نصل لهذه 
أفضل  هو  بما  القيام  ينبغي  كان  الدرجة. 
والموضوع ليس بحاجة لذكاء«، وفقاً لتعبير 
األشغال  وزارة  على  اقترح  الذي  الخال 
الجوية وإنشاء فريق  التنسيق مع األرصاد 
صهريجا  لدينا  ان  نفاجأ  ان  »بدل  للطوارئ، 
الوزارة بشفط  تكتفي  أن  وبدل  فقط،  واحدا 

مياه الشوارع الرئيسية دون المساكن«.

غضب مدينة عيسى
حتى  يهدأ  لم  الخال  محمد  العضو  غضب 
عاناه  عما  بالتعبير  مداخلته  يختتم  وهو 
في  المدفع«،  فوهة  في  »القابعون  البلديون 
كاملة  المسئولية  الناس  لتحميل  إشارة 
الجهات  عن  عوضاً  البلديين  لألعضاء 
الرسمية. يقول الخال معبراً عن ذلك: »تعبنا 
ونحن نتحمل ضغط الناس لمدة 5 أيام، فال 
تعمل،  مجاري  طوارئ  وال  كهرباء  طوارئ 
»الناس  وأضاف  انت(«،  عليك  كلها  و)العالم 

توفير  بلدي  كعضو  مسئوليتك  ان  )فاهمة( 
المسألة  أن  توضيحه  ينبغي  وما  صهاريج، 
من  بل  كمجلس  اختصاصنا  من  ليست 

اختصاص الوزارة«.
األهالي  معاناة  عن  للحديث  واستمراراً 
المناطق  أبرز  إحدى  عيسى،  مدينة  في 
العضو  قال  األمطار،  مياه  من  المتضررة 
عبداهلل القبيسي وهو يستعرض فيلماً لبعض 
كيف  يوضح  فيلم  »هنا  المتضررة:  البيوت 
)المجاري(  الصحي  الصرف  مياه  اقتحمت 
بسبب  أصابتها  امرأة  وهنا  األهالي،  بيوت 

ذلك حالة هستيرية...«.  
الشعبي  للسوق  الغرق  »امتد  وأضاف 
)القسم الجديد(، وفي استاد خليفة الرياضي 
مياه  لوصول  نتيجة  المباراة  تأجلت 
المياه  نقل  كان  فيما  داخله،  إلى  )المجاري( 
زايد  مدينة  وفي  البدائية،  الدالء  بطريقة 
طالت  التي  المأساة  كانت  الحديثة  المنطقة 
لوزارة  نلجأ  كنا  وحين  المنازل،  من  عددا 
اإلسكان كانت تلقي بالكرة في ملعب وزارة 

األشغال... فما الحل؟«.
هي  »ما  القبيسي  تساءل  ذلك،  على  عطفاً 
هذا  مع  للتعامل  الحكومية  الجهات  خطط 
الحدث، ومن غير المعقول االعتماد على نحو 
مناطق  لجميع  الصهاريج  من  معين  عدد 
خطة  وجود  ضرورة  على  مشدداً  المملكة«، 

مسبقة للتعامل مع الحدث حال تكراره.

وادي السيل... ثناء وعتب 
محمد  عبداللطيف  العضو  كان  بدوره، 
وجه  على   912 مجمع  معاناة  يحكي 
هذا  على  »صرف  قال:  حيث  الخصوص، 
ليظل  دينار،  ألف  و368  مليونان  المجمع 
أيام  تحت معاناة تجمع مياه األمطار لثالثة 
وزارة  قبل  من  تجاوب  على  الحصول  دون 
عدد  جهود  على  ذلك  رغم  مثنياً  األشغال«، 
الجنوبية  بلدية  عام  ومدير  المسئولين  من 
الالتي  والمهندسات  عبداللطيف  عاصم 
راحوا  و)ما  السيل،  وداي  منطقة  في  »بقين 

يرقدون في بيوتهم(«.
تكررت  مرة  »كم  عبداللطيف  وتساءل 
األشغال  وزير  وجود  ظل  في  المشكلة  هذه 

الحالي، فأين الحلول؟«.

الزالق... معلقة
بدر  العضو  ممثلها  اختار  الزالق،  وفي 
الدوسري، استعراض صور تنقل ما عاشته 
يقول:  وهو  الممطرة،  الليالي  في  المنطقة 
عن  المحلية  الصحافة  نشرت  أعوام   3 »قبل 
للتحديث  الزالق  في  التحتية  البنية  حاجة 
من  االستجابة  كانت  ووقتها  ــالح،  واإلص
وكانت  األهالي  لنداء  الوزراء  رئيس  سمو 
توجيهاته التي التزال حتى اليوم لم تنفذ من 

قبل وزارة األشغال«.
مختلفا.  الحال  يكن  لم  سند  هورة  وفي 
يقول ذلك العضو يوسف الصباغ، ويضيف 
»ما نأمله أن يكون هناك تنسيق بين وزاتي 
االشغال واالسكان، فهورة سند غرقت بسبب 
عدم وجود منفذ للماء، وهو ما يدفعنا للقول 
بيوت  تنشئ  حين  اإلسكان  وزارة  على  إن 
االسكان أن تنشئ معها شبكة تصريف مياه 
الصرف  شبكة  عن  تختلف  وهذه  االمطار، 
الميزانية  الذريعة هي  كانت  الصحي. سابقاً 

واليوم يتوافر الدعم الخليجي«.

صهاريج من جيب الرئيس
األنصاري،  أحمد  بلدي  مجلس  رئيس  أما 
الخاص الستئجار عدد  الذي تبرع من جيبه 
على  الستار  اسدال  فاختار  الصهاريج،  من 
حزمة  باقتراح  األمطار،  مشكلة  عن  الحديث 
تنبؤات  ظل  في  تجددها،  لمواجهة  حلول 
بموجة أخرى محتملة نهاية األسبوع الجاري.
عمليات  بغرفة  »نطالب  األنصاري:  يقول 
وتوزع  االتصاالت  تتلقى  لألمطار  واحدة 
وخطة  المناطق،  مختلف  على  الصهاريح 

مشتركة مع المجالس البلدية«. 
في اإلطار ذاته، نوه األنصاري في تصريح 

تعويضات  موضوع  بشأن  لـ«الوسط«، 
تعويضات  لجنة  »هناك  فقال:  المتضررين، 
أي  مع  للتعامل  األشغال  وزارة  في  دائمة 
أي شخص  فإن  التعليمات  أضرار، وبحسب 
للمجلس  التقدم  يمكنه  االمطار  من  متضرر 
بدورنا  ونحن  الخاصة،  االستمارة  وملء 
والتي  للوزارة،  نرفعها  البلدي  المجلس  في 
بدورها تنظر فيها ومدى تطابق الحاالت مع 

االشتراطات المنظمة للعمل«. 
احتمالية  عن  االخبار  حديث  إلى  ونوه 
يدفعنا  ما  وهذا  وغدا،  اليوم  االمطار  سقوط 
لسؤال الوزارة عن جاهزيتها وتوفر االعداد 

الكافية من الصهاريج.
طالت  فقد  األنصاري،  لحديث  ووفقاً 
التي تحولت بفعل  الحنينية  األضرار مقبرة 
والمناطق  الشوارع  مياه  تصريف  شبكات 
أدى  ما  للمياه،  مكب  الى  بها  المحيطة 
حرمة  وانتهاك  القبور  بعشرات  لإلضرار 

الموتى وإظهار بعض الجثث منها. 

توصيات مرفوضة
وناقش المجلس في جلسته، ردود الوزارة 
رفض  منها  األبرز  التوصيات،  من  عدد  على 
طلب إنشاء بوابة لمدينة الرفاع بسبب »عدم 
مالءمة الموقع المقترح«، والمتمثل في تقاطع 
إلى  االستقالل،  شارع  مع  المحزورة  شارع 
توصية  بشأن  جديد  أي  وجود  عدم  جانب 
الجنوبية  بالمحافظة  السواحل  على  الحفاظ 
قول  ظل  في  الجزائر،  بالج  وخصوصاَ 
لموافاتها  إدامة  شركة  خاطبت  إنها  الوزارة 
وأن  الساحل  بمشروع  الخاص  بالمخطط 
حماية  بشأن   2006 لسنة   )20( رقم  القانون 

السواحل والمنافذ البحرية مفعل.
اللجنة  مقترح  باإلجماع،  المجلس  وأقر 
في  الموجودة  المصانع  نقل  بشأن  الفنية 
واالزدحام،  لإلزعاج  نتيجة   ،)941( مجمع 
أماكن  المجلس على مقترح إنشاء  كما وافق 
مخصصة للتدخين في المؤسسات الحكومية 

والمجمعات التجارية.

§الرفاع - محمد العلوي

] ألهب موضوع األمطار وما أفرز من مشاكل طالت البنية التحتية مؤخراً، 
جلسة مجلس بلدي الجنوبية أمس األربعاء )22 فبراير/ شباط2017(.

المواصالت  بــوزارة  الجوية  األرصــاد  وتحذيرات  لتوقعات  ووفقًا 
الباكر  )الخميس(  اليوم  صباح  بعد  ستشهد  البحرين  فإن  واالتصاالت، 

أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة. 

»بلدي الجنوبية«: االستعانة بالصهاريج لشفط مياه األمطار يعبر عن »حل بدائي«
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§المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
المرباطي  أحمد  المحامي  قال   [
في  ستنظر  اإلدارية  المحكمة  أن  
دعوى   ٢٠١٧ آذار  ــارس/  م  23
تجارة  بغرفة  عضوين  قبل  من 
مرشحان  وهما  البحرين  وصناعة 
فيها بصفة مستعجلة  طلبا  سابقان 
غرفة  إدارة  مجلس  انعقاد  وقف 
الموضوع  وفي  الحالي  التجارة 
وإلغاء  الغرفة  انتخابات  ببطالن 
الغرفة  لقانون  التنفيذية  الالئحة 

والدستور. القانون  لمخالفتها 
المدعيين  إن  المرباطي  وأضاف 
المحكمة  ــام  أم بالئحة  تقدما 
تجارة  غرفة  رئيس  من  كل  ضد 
ووزير  بصفته،  البحرين  وصناعة 
والسياحة  والصناعة  التجارة 
التشريع  هيئة  ورئيس  بصفته، 
بصفته،  القانوني  ــاء  ــت واإلف
أعضاء  أنهما  إلى  فيها  ــارا  وأش
البحرين،  وصناعة  تجارة  بغرفة 
العضوية  حقوق  بكامل  ويتمتعان 
االنتخاب  فــي  الحق  فيها  بما 
إدارة  مجلس  لعضوية  والترشح 
والضوابط  للشروط  وفقاً  الغرفة 
بقانون  المرسوم  بموجب  المحددة 
لسنة   )48( رقم  بقانون  مرسوم 
تجارة وصناعة  بشأن غرفة   2012
وقد  التنفيذية،  والئحته  البحرين، 
الغرفة  أعضاء  الغرفة،  رئيس  دعا 
االنتخاب،  في  حقهم  لممارسة 
في  ترشحه  أوراق  المدعي  وقدم 
موعد  قبل  لكن  المحددة،  المواعيد 
قام  فقط،  بيومين  االنتخاب  إجراء 
رئيس الغرفة بتغيير مفاجئ لمكان 
بالمخالفة  وذلك  االنتخاب  عقد 
بموجب  له،  المعطاة  للصالحيات 
الالئحة  وأحكام  القانون  أحكام 
المادة  لنص  وبالمخالفة  التنفيذية 
والتي  التنفيذية  الالئحة  من   53
الرئيس  »يدعو  أن  على  نصت 
الحق  لهم  الذين  الغرفة  أعضاء 
حق  ممارسة  إلى  االنتخاب  في 
والمكان  الزمان  في  االنتخاب 
الدعوة  وتعلن  يحددهما  اللذين 
للغرفة  اإللكتروني  الموقع  في 
محليتين  يوميتين  جريدتين  وفي 

باللغة  إحداهما  تصدر  األقل  على 
أن يتم اإلعالن قبل  العربية ويجب 
بخمسة  لالنتخاب  المحدد  الموعد 

اآلقل«. على  يوماً  عشر 
المدعيين  أن  المرباطي  وتابع 
على  الطعون  لجنة  إلى  تقدما 
للسبب  االنتخاب  وإجراءات  نتيجة 
اللجنة  وأصدرت  أعاله،  المذكور 
بنظر  االختصاص  بعدم  قرارها 
القرارات  أن  إلى  وأشارا  التظلم، 
إدارة  مجلس  رئيس  عن  الصادرة 
عقد  مكان  بتغيير  سواء  الغرفة، 
لجنة  بتشكيل  أو  االنتخابات 
خالفت  قد  والطعون  االنتخابات 
أحكام قانون غرفة تجارة وصناعة 
التنفيذية،  والئحته  البحرين 
أوجبها  التي  الشروط  وخالفت 

اإلداري. القرار  في  المشرع 
المرباطي  المحامي  ودفــع 
رئيس  عن  الصادر  القرار  بافتقار 
مكان  بتغيير  الغرفة  إدارة  مجلس 
الغرفة  إدارة  انتخابات مجلس  عقد 
لنص  المخالفة  االختصاص،  لركن 
التنفيذية  الالئحة  من   53 المادة 
نصاً  بها  ورد  التي  الغرفة  لقانون 
المحدد  الموعد  »قبل  بجملة  ملزماً 
على  يوماً  عشر  بخمسة  لالنتخاب 
بطالن  عليه  يترتب  مما  األقــل«، 
الغرفة  رئيس  عن  الصادر  القرار 
مطلقاً،  بطالناً  لالنتخاب  بالدعوة 
حدده  ــذي  ال للشكل  لمخالفته 

التنفيذية. والالئحة  المشرع 
القرار  أن  المرباطي  أوضح  كما 
بتغيير  الغرفة  رئيس  عن  الصادر 
افتقر  قد  االنتخابات،  عقد  مكان 
السبب  إن  وقال  السبب  لعنصر 
العنصر  هو  اإلداري  القرار  في 
يحدو  الذي  الواقعي  أو  القانوني 
حالة  فهو  إصداره،  إلى  باإلدارة 
اإلدارة  تحمل  قانونية  أو  واقعية 
أثر  إحــداث  بقصد  التدخل  على 
القرار،  محل  هو  معين  قانوني 
العام  الصالح  تحقيق  ابتغاء 
أن  إلى  وأشار  القرار،  هدف  وهو 
عدد  لجأ  أن  وبعد  ادعت  الغرفة 
القرارات  للطعن في  المرشحين  من 
الصادرة عنها إلى أن سبب قرارها 
دلياًل  تقدم  أن  دون  األمنية،  الحالة 

واحداً أو مبرراً واحداً، كما لم يذكر 
أن  تصريحاته  في  الغرفة  رئيس 

األمنية. الحالة  السبب 
التنفيذية  الالئحة  بطالن  وحول 
عن  الصادرة  القرارات  وبطالن 
الغرفة  إدارة  ومجلس  رئيس 
ولجنة  االنتخابات  لجنة  بتعيين 
المرباطي  المحامي  لفت  الطعون، 
من  العاشرة  ــمــادة  ال أن  ــى  إل
لسنة   )34( رقم  بقانون  المرسوم 
2010، بتعديل بعض أحكام القانون 
2006، بشأن إعادة  رقم )60( لسنة 
القانونية  الشئون  دائرة  تنظيم 
القوانين  مشروعات  عرض  تطلبت 
واللوائح  بقوانين  والمراسيم 
والتشريع  الفتوى  لجنة  على 
مجلس  قضاء  واستقر  للمراجعة، 
قسم  مراجعة  اعتبار  على  الدولة 
ذات  والقرارات  للوائح  التشريع 
يبطل  شرطاً  التشريعية  الصفة 
ببطالن  ودفع  القرار،  أو  الالئحة 

وإنعدامها. الالئحة 
ختام  في  المرباطي  وطلب 
مستعجلة  بصفة  أوالً  الالئحة، 
إدارة  مجلس  اجتماعات  بوقف 
البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة 
ثانياً:  الدعوى،  في  الفصل  حتى 
ببطالن  الحكم  أصلية:  وبصفة 
غرفة  إدارة  مجلس  انتخابات 
وإلغاء  البحرين،  وصناعة  تجارة 
إدارة  مجلس  انتخابات  نتيجة 
كلياً  والحكم   ،28 للدورة  الغرفة 
لسنة   156 رقــم  القرار  بإلغاء 
التنفيذية  الالئحة  بإصدار   2013
لسنة   48 رقم  بقانون  للمرسوم 
تجارة وصناعة  بشأن غرفة   2012
احتياطية:  وبصفة  ثالثاً:  البحرين، 
 48 المادة  نص  بإلغاء  الحكم 
قانون  من  التنفيذية  الالئحة  من 
البحرين،  وصناعة  تجارة  غرفة 
سبيل  وعلى  المشروعية.  لعدم 
االعتداد  عــدم  الكلي  االحتياط 
لقانون  التنفيذية  بالالئحة 
البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة 

للقانون. لمخالفتها 
عليهم  المدعى  تحميل  رابعاً: 
مقابل  والمصاريف شاملة  الرسوم 

المحاماة. أتعاب 

دعوى أمام القضاء اإلداري لوقف انعقاد 
مجلس إدارة الغرفة وبطالن االنتخابات السابقة

األمطار تكشف المستور: مسجد أثري في سترة... 
و»الجعفرية«: من »التالل« وعمره يمتد لـ 7 قرون

§الوسط - محمد العلوي
أساسات  عن  الفائتة،  األيام  أمطار  كشفت   [

مسجد أثري في قرية القرية الكائنة في سترة.
على  بدورها  علقت  الجعفرية،  األوقاف  إدارة 
قبل  عملت  أنها  لـ«الوسط«،  وأوضحت  المشهد، 
أحد  يعد  والذي  المسجد  توثيق  على  عام  نحو 
الزاهر ويتراوح  أما اسمه فمسجد  التالل،  مساجد 
عمره بين السبعة والثمانية قرون وفق التقديرات 

االولية«.
تناقلت  قد  االجتماعي  التواصل  وسائل  وكانت 
صور أساسات المسجد بعد هطول أمطار غزيرة، 
وبالقرب منه مقبرة، مصحوباً ذلك بعتاب لألوقاف 

الجعفرية فيما يخص تسجيل الموقع.
على ذلك علق ممثل وحدة البحث والتوثيق في 
ادارة االوقاف جاسم حسين آل عباس: »منذ شهر 
المعنية باالثار  الوحدة  2016، عملت  آذار  مارس/ 
المسجد  توثيق  الجعفرية على  األوقاف  إدارة  في 
جدرانه  واستخراج  مساحته  بتحديد  قامت  حيث 
المندرسة وتصويرها وجمع المعلومات الميدانية 
حول المسجد والمقبرة المحاذية له، وقد تم إنجاز 
تقرير شامل حول الموقع«، مضيفاً »تسلم رئيس 
العصفور  محسن  الشيخ  االوقاف  ادارة  مجلس 
قسم  أن  إلى  ونوه  الموقع«،  حول  شامال  تقريرا 
المسجد  حول  تقريرا  تسلم  االدارة  في  التسجيل 

من أجل تسجيله في الجهات الرسمية المعنية.
المسجد  تسجيل  تأخر  عباس  آل  ــع  وأرج
والمقبرة إلى »بعض االجراءات الرسمية المعقدة 
المسجد على  والطويلة«. وأضاف »تدل أساسات 
اختفى مع  اروقة ومحراب علوي   3 انه مكون من 
تماما  فمطابقة  هندسته  أما  عقود،  قبل  الجدران 
لهندسة مسجد العذار والسعادات في قرية كرانة 

ومسجد الخيس في قرية باربار«.
القرى  احدى  القرية،  قرية  في  المسجد  ويقع 
الزراعية القديمة التابعة لجزيرة سترة وهي تقع 
بالقرب من الطرف الشمالي الغربي للجزيرة، أما 
عدد مساجدها فـ)14(، ثالثة منها مصنفة ضمن ما 
لتوضيحات  وفقاً  االثرية  التالل  بمساجد  يعرف 
ومسجد  الزاهر  مسجد  تشمل  الجعفرية،  األوقاف 
قبل  تجريفه  تم  تل  عن  عبارة  ومسجد  الحناية 
سنوات، جميعها اليوم أكمات من التراب بأساسات 

مندرسة.
أهل  من  السن  كبار  فإن  األوقــاف،  عن  ونقاًل 
جداً،  قديم  المسجد  عمر  ان  إلى  يشيرون  القرية، 

دون القدرة على تحديد عمره.
من  الزاهر  مسجد  »يعتبر  األوقــاف  تضيف 
مناطق  في  المنتشرة  األثرية  التالل  مساجد 
الميدانية  الزيارة  خالل  ومن  القدم،  منذ  البحرين 
التي قمنا بها وجدنا أن أساسات المسجد تقع على 
أكمة أثرية مرتفعة عن سطح األرض بعشرة أقدام 

تقريبا. ومازالت التلة تحتفظ بآثارها رغم العبث 
واإلهمال الذي نالها من الشركات المجاورة«.  

وتابعت »بتاريخ 22 مايو/ أيار2015 قمنا بزيارة 
للكشف  للتراب  ازالة  عملية  أجرينا  وقد  للمسجد 
والتي  المتبقية  واألساسات  الجدران  بقايا  عن 
بمجموعة  استعنا  وقد  واألتربة،  األنقاض  غطتها 
عملية  في  معنا  تعاونوا  الذين  القرية  أهالي  من 
بتصوير  قمنا  وقد  الشاق،  والعمل  التراب  نقل 
األتربة  وازالة  التنقيب  وبعد  الموقع،  وتوثيق 
بالحجارة  مبنية  المسجد  أساسات  أن  لنا  تبين 
التي  القديمة  المواد  البحرية والجص، وهي نفس 
البحرين،  في  القديمة  العمارة  في  تستخدم  كانت 
من  نسخة  هي  المسجد  وشكل  مساحة  أن  كما 
السعادات  كمسجد  األثرية  التالل  مساجد  بعض 
في قرية كرانة، أما المسجد فتبلغ مساحته 36 قدم 

طوالً و22 عرضاً، والمسجد يتكون من 3 أقسام«.
وبشأن مقبرة المسجد، قالت األوقاف الجعفرية: 
»توجد بجانب أكمة المسجد مقبرة قديمة مندثرة 
أو  القبور  كشواهد  الظاهرة  المعالم  من  وخالية 
طريق  عن  اكتشافها  تم  وقد  الواضحة،  القبور 
الصدفة حيث اقتربت احدى الشاحنات من االكمة 
بجوف  مفتوحة  حفرة  في  عجالتها  احدى  فهبطت 
األرض، وتبين فيما بعد بأن الحفرة تعود الى قبر 
لمقبرة  تعود  وكلها  عديدة  قبور  وبجانبه  قديم 

قديمة اندثرت واختفت معالمها منذ عقود«.

بلدية »الجنوبية«: إصالح خلل في 
توصيالت المياه األرضية بالسوق الشعبي

§المنامة - بلدية الجنوبية
المياه  توصيالت  في  حصل  تسرب  إن  الجنوبية  المنطقة  بلدية  قالت   [
في  عطب  لحدوث  وأدى  السوق  في  الماء  فيضان  إلى  أدى  ما  األرضية، 
العدادات، مضيفة أن القسم المختص في البلدية قام بالسيطرة على الوضع 

وإصالح الخلل.
المنشور  »الوسط«  تعقيبًا على خبر  والمقيمين،  المواطنين  البلدية  ودعت 
18 فبراير بشأن »قنوات التصريف تغرق السوق الشعبي بالمياه«، إلى  في 
ليتم  والمالحظات  الشكاوى  لنقل  واإلعالم  العامة  العالقات  مكتب  مراجعة 

التعامل معها على الفور من قبل المختصين.
مضيفة »يمكن االتصال على الخط الثابت رقم: )17761327( أو على الخط 

الساخن رقم: )39641880( أو بدالة البلدية رقم )17986000(«.

شباب القرية يعملون مع ممثل األوقاف لتحديد مساحة المسجدبداية العمل بعد تنظيف الموقع

أحد القبور المنهارة
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حاجي  مرتضى  عباس  الشاب  تعالى  اهلل  رحمة  إلى  انتقل   [
علي حاجي، شقيق ُكلٍّ من: إحسان وعلي وسيما وفاطمة، ووالد 
)الجمعة(  غداً  الثرى  جثمانه  وسُيوارى  وزينب،  علي  من:  ُكلٍّ 
)ابتداًء  التعازي  تقبل  المنامة.  بمقبرة  صباحاً  التاسعة  الساعة 
العدلية  مأتم  في  للرجال  التاليين(  واليومين  السبت  يوم  من 

بالمنامة، وللنساء في مأتم خديجة الكبرى بمنطقة سار.

انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الشيخ علي عبدالعزيز عبداهلل علي   [ 
عبدالكريم  من:  ُكلٍّ  وأخ  ومحمد،  عبدالعزيز  من:  ُكلٍّ  والد  الخوخي، 
بمنطقة  الجنوبي  المأتم  في  للرجال  التعازي  تقبل  ومحمد.  وأحمد 

الدير، وللنساء في مأتم أم علوي بمدينة عيسى.

الغديري،  أحمد  إبراهيم حسن  تعالى  اهلل  إلى رحمة  انتقل   [ 
ُكلٍّ من: شوقي وحسن وأنور وأيمن وعبداهلل وحسين، من  والد 
الشباب  مأتم  في  للرجال  التعازي  تقبل  بسترة.  مهّزة  منطقة 

بمنطقة سفالة في سترة، وللنساء في مأتم السادة بمهّزة.

 ] انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى شّمة مبارك وليد، عن عمر ناهز 81 
عامًا. تقبل التعازي للرجال في صالة جمعان بالمحرق، وللنساء في 
منزل المرحوم جاسم محمد بن سند رقم 13 طريق 27 مجمع 214.

 ] انتقل إلى رحمة اهلل تعالى عبدالجليل أحمد محمد عبدالحسين 
الكبير بمنطقة  للرجال في مأتم سار  التعازي  تقبل  )أبوصالح(. 

سار، وللنساء في مأتم جرداب بمنطقة جرداب.

] انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى )في سلطنة ُعمان( الشابة نور علي 
منطقة  )من  المّحاري،  جاسم  علي  األستاذ  ابنة  المّحاري،  جاسم 

المقشع(.

»إّنا لله وإّنا إليه راجعون«

وزير الداخلية يزور »المباحث الجنائية« 
ويشيد بعملية إحباط تهريب مطلوبين عبر البحر

§المنامة - وزارة الداخلية
الشيخ  الركن  الفريق  الداخلية  وزير  قام   [
راشد بن عبداهلل آل خليفة، صباح أمس  األربعاء 
اإلدارة  إلى  بزيارة   ،)2017 شباط  فبراير/   22(
في  كان  حيث  الجنائية،  واألدلة  للمباحث  العامة 
االستقبال، رئيس األمن العام اللواء طارق حسن 

الحسن، ومدير عام اإلدارة.
كافة  للعاملين  شكره  عن  الوزير  وأعــرب 
للجهود  تقديراً  وأفراد،  ضباط  من  اإلدارة  في 
الساعة  مدار  على  المتفاني  واألداء  المخلصة 
مجدداً  الوطن،  أمن  وحفظ  الجريمة  لمكافحة 
اعتزازه وفخره بالتزام رجال األمن بأداء الواجب 

وحفظ أمن الوطن.
وأشاد باألداء األمني الناجح والمتميز والتحرك 
والتنسيق الفاعل، والذي تحقق في عملية إحباط 
البحر،  طريق  عن  وهاربين،  مطلوبين  تهريب 
أن هذا  9 فبراير/ شباط الجاري، مضيفاً  بتاريخ 
النجاح األمني، جاء نتيجة عمل مشترك وتنسيق 

فاعل بين األجهزة األمنية المعنية.
تشكيل  في  المادية  األدلة  أهمية  إلى  وأشار 
المجال،  هذا  في  الجنائي  المختبر  ودور  القضايا 
مشدداً في الوقت ذاته على أهمية العمل المستمر 

يشعر  أن  وضرورة  األمنية  التحديات  لمواجهة 
المجتمع باألمان واالستقرار.

العامة  اإلدارة  عام  مدير  ألقى  جهته،  من 
في  أشاد  كلمة،  الجنائية،  ــة  واألدل للمباحث 
مستهلها بدعم الوزير للجهود المبذولة في حفظ 
األمن واالستقرار، مشيراً إلى أن ما حققته األجهزة 
توجيهاته  بفضل  جاء  مشهود؛  نجاح  من  األمنية 
المثل في  األمن مضرب  السديدة، وأصبح رجال 

العطاء والتضحية.
وأضاف أنه مهما عظمت التحديات، فلن تزيدنا 

إال إصراراً وثباتاً على الحق وتلبية نداء الوطن، 
وسنبقى على عهد الوفاء والقسم، ونظل األوفياء 

لهذا الوطن والمخلصين لقيادته.
وقد قام الوزير بمنح عدد من منسوبي اإلدارة 
العامة للمباحث واألدلة الجنائية واإلدارة العامة 
لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي وااللكتروني، 
األولى،  الدرجة  من  المميز  للعمل  األمن  نوط 
ونوط األمن للخدمة الممتازة من الدرجة األولى، 

ونوط العمل المميز من الدرجة الثانية.

وزير الداخلية يشيد باألداء األمني المتميز في عملية إحباط تهريب المطلوبين والهاربين

الكبرى  المحكمة  عاقبت   [
الشيخ  برئاسة  األولى  الجنائية 
حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية 
ومحمد  هريدي  ضياء  القاضيين 
عبداهلل  سر  وأمانة  عوض  جمال 
محمد حسن، بالحبس سنة لبحريني 
بالسجن  محكوم  إلخفاء  وزوجته، 
10 سنوات بتهمة حرق مركز شرطة 

الحكم  بصدور  العلم  مع  الخميس 
عليه.

أخذت  إنها  المحكمة  وقالت 
بما  الرأفة  من  بقسط  المتهمين 
قانون  من   72 المادة  لها  تخوله 
تفيد  حيث  البحريني،  العقوبات 
األوراق أن المحكوم الهارب هو ابن 

شقيق الزوجة )المتهمة الثانية(.

إلى  العامة  النيابة  أسندت 
من  الفترة  في  أنهما  المتهَمين 
نوفمبر/  وحتى  آب  أغسطس/ 
بإخفاء  قاما   :2016 الثاني  تشرين 
سنوات   10 بالسجن  المحكوم 
الكائن  منزلهما  في  علمهما  مع 

بالسنابس.
أن  إلى  الواقعة  تفاصيل  وتشير 

أحد  بأن  أكدت  قد  سرية  تحريات 
سنوات،   10 بالسجن  المحكومين 
بالسنابس،  بيت  في  إخفاؤه  تم 
العامة  النيابة  من  إذن  وبموجب 
على  والقبض  المنزل،  تفتيش  تم 
بإخفائه  المتهمان  واعترف  المتهم، 
المحكوم  إن  الثانية  المتهمة  وقالت 

هو ابن شقيقها.

سنة لزوجين أخفيا محكومًا بالسجن ١٠ سنوات بواقعة حرق مركز شرطة

§ المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
] قررت المحكمة الكبرى الجنائية 
األولى برئاسة القاضي الشيخ حمد 
وعضوية  خليفة،  آل  سلمان  بن 
وجمال  هريدي  ضياء  القاضيين 
محمد  عبداهلل  سر  وأمانة  عوض، 
)23سنة(  شاب  محاكمة  في  حسن، 
داعش  تنظيم  الى  باالنضمام  متهم 
ونشر  سالح،  وحيازة  اإلرهابي، 
حلقة  بأنه  ومتهم  كاذبة،  أخبار 
في  للتنظيم  المنتمين  بين  الوصل 
استدعاء  الخارج،  ومقاتلي  الداخل 
شهود اإلثبات في جلسة ٢٢مارس/
اذار2017، مع استمرار حبس المتهم 
إلى  العامة  النيابة  أسندت  وقد 

المتهم أنه منذ عام 2013:
أعمال  في  وشــارك  انضم  أوال: 
الدعوة  منه  الغرض  لمنظمة،  فرع 
الدستور  أحــكــام  تعطيل  ــى  إل
الدولة  مؤسسات  ومنع  والقانون، 
ممارسة  من  العامة  وسلطاتها 
الحريات  على  واالعتداء  أعمالها، 
التي  العامة  والحقوق  الشخصية 
كفلها الدستور والقانون، واإلضرار 

بالوحدة الوطنية، وكان اإلرهاب من 
تحقيق  في  تستخدم  التي  الوسائل 
انخرط  بأن  األغراض،  هذه  وتنفيذ 
عليهم،  الحكم  سبق  آخرين  مع 
صفوف  في  مجهولين  وآخرين 
داخل  اإلرهابي  الدولة«  »تنظيم 
مملكة البحرين، وتولى أنشطة حلقة 
التنظيم  فرع  أعضاء  بين  االتصال 
التنظيم  وأعضاء  الــداخــل،  في 
واستخدم  بالخارج،  المقاتلين 
في  االجتماعي  التواصل  وسائل 
المتعلقة  المعلومات  وتبادل  نشر 

بالتنظيم.
من  ترخيص  بغير  حاز  ثانيا: 
سالح  من  أجزاء  المعنية  الجهات 
بقصد  خرطوش(  )بندقية  ناري 
باألمن  يخل  نشاط  في  استعمالها 

والنظام العام.
وسائل  عبر  عمدا  أذاع  ثالثا: 
تبث  التي  والتواصل  االتصال 
وإشاعات  وبيانات  أخبارا  للخارج، 
األوضاع  حول  ومغلوطة  كاذبة 
مع  التعامل  عن  للدولة،  الداخلية 
المقبوض عليهم واألحكام الصادرة 
ذلك  وكان  القضائية،  السلطة  من 

الدولة  سلطة  من  النيل  بهدف 
وهيبتها واعتبارها.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم 
له شقيقان ينتميان لنفس التنظيم، 
 15 بالسجن  عليه  حكم  أحدهما 
باإلضافة  الجنسية،  وإسقاط  سنة 
أكبر منظري  ابن عمه وهو من  إلى 
جنسيته  أسقطت  وقد  التنظيم، 
شخصا   72 ضمت  قائمة  ضمن 

أسقطت عنهم الجنسية.
وقد أفاد الشاهد األول أمام النيابة 
العامة، وهو نقيب بوزارة الداخلية، 
أن التحريات دلت على أن المتهم هو 
والمنتمية  التكفيرية  العناصر  من 
والمؤيدة لتنظيم داعش، وأنه يمثل 
حلقة الوصل بين العناصر المنتمية 
الداخل  في  اإلرهابي  التنظيم  إلى 
الخارج،  في  المقاتلة  والعناصر 
تكليفه  يتم  معلومات  بأي  ويمدهم 
أنه  حيث  التنظيم،  لصالح  بجمعها 
وبيانات  بأسماء  بتزويدهم  قام 
الداخلية، الستهدافهم  ضباط وزارة 
أشد  من  وأنه  إرهابية،  بعمليات 
لحكومة  وكرها  خطرا  العناصر 
حيث  األمنية،  واألجهزة  البحرين 

البحرين  صــورة  بتشويه  يقوم 
واألجهزة  القضائية  والسلطة 
التواصل  وسائل  عبر  األمنية، 
يتعلق  فيما  وخاصة  االجتماعي، 
السجناء،  ومعاملة  اإلنسان  بحقوق 
أغسطس/   20 في  عليه  قبض  وقد 

آب 2015.
من  إذن  بموجب  بيته  وبتفتيش 
النيابة العامة، تم العثور في غرفته 
ببيته الذي يقيم فيه مع أفراد أسرته، 
على تجهيزات عسكرية، عبارة عن 
لمخازن  وحماالت  للجسم  حماالت 
اللون،  جيشي  وجاكيت  األسلحة 
للركبة  وواق  صغيرة  وحقيبة 
على  عثر  كما  بالمداهمات،  خاص 
وفانيلة  ملم،   9 عيار  رش  بندقية 
سوداء عليها صورة المدعو أسامة 

بن الدن، وحذاء عسكري.
بالتهم  المتهم  اعــتــرف  ــد  وق
انضم  بأنه  وقرر  إليه،  المنسوبة 
 3 منذ  اإلرهــابــي  التنظيم  ــى  إل
والقتال  للسفر  سنوات، وأنه سعى 
في صفوف التنظيم ولكن محاولته 
السفر  منع  بسبب  بالفشل؛  باءت 

في حقه.

] أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة 
22مارس/ لجلسة  رجب،  نبيل  الناشط  قضية 
التحريات،  لضابط  لالستماع  اذار٢٠١٧؛ 
المقابالت  والتصريح لمحامي رجب بنسخة من 
فالش  خالل  من  التحريات  ضابط  قدمها  التي 
مؤمري، بقضية إذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة 

أجنبية وإهانة وزارة الداخلية.
فيديوات  تشغيل  تم  أمس  يوم  جلسة  خالل 
طلب  بعدها  ومن  بحضوره،  لرجب  لمقابالت 
مما  نسخة  الجشي  محمد  الحاضر  المحامي 
المسلمة  للتغريدات  وترجمة  بالجلسة  عرض 

لهم بجلسة أمس االول. 
وقدمت النيابة العامة الجلسة السابقة تقريراً 
رجب  نبيل  لدى  ضبطت  أنها  فيه  جاء  فنياً 
وأنه   ،»6 »آيفون  وهاتفي  آلي  حاسوب  جهاز 
الحسابات  من  مجموعة  تضمنت  تفريغها  خالل 
رجب  نبيل  حساب  بينها  من  التي  االلكترونية 
هيئة  تدفع  حيث  الدعوى،  محل  »تويتر«  على 

الدفاع بعدم صلة المتهم بهذا الحساب.
على  بناًء  القضية  هذه  في  رجب  ويحاكم 
على  الخاص،  حسابه  خالل  من  بالقيام  اتهامه 
بنشر  »تويتر«،  االجتماعي  التواصل  موقع 

وإعادة نشر عدد من التغريدات، والتي تضمنت 
الهيئات  إلى  خاللها  من  أساء  وأكاذيب  ادعاءات 
والمؤسسات  الداخلية  بوزارة  ممثلة  النظامية 

بتعذيب  اتهمها  بأن  وذلك  لها،  التابعة  األمنية 
التعليم،  من  وحرمانهم  وإذاللهم  السجناء 
إذ  كرامتهم،  من  والحط  معاملتهم،  وإســاءة 
لفض  الوزارة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  صّور 
أعضاء  على  واالعتداء  والتمرد  الشغب  أحداث 
بمركز  النزالء  جانب  من  وقع  الذي  العام  األمن 
وكذلك  تعذيب؛  بأنها  بجو،  والتأهيل  اإلصالح 
باعتقاالت  الداخلية  وزارة  بقيام  ــاء  االدع
على  قانوني  غير  بشكل  للبيوت  واقتحامات 
إثارة  شأنه  من  الذي  األمر  الحقيقة،  خالف 
والمساس  بالوزارة  والتعريض  العام  الرأي 
رجب  نبيل  قيام  عن  فضاًل  المملكة،  بسمعة 
وبيانات  أخبار  بث  تضّمنت  تغريدات  بنشر 
العسكرية  بالعمليات  تتعلق  ومغرضة،  كاذبة 
التحالف  ضمن  البحرين  مملكة  بها  تقوم  التي 
تثبيت  أجل  من  الشقيقة،  الدول  من  العسكري 
االستقرار  وإعادة  اليمن  جمهورية  في  الشرعية 
بالعمليات  الضرر  إلحاق  شأنه  من  ما  إليها، 
العام، وذلك  الرأي  في  والتأثير سلباً  العسكرية 
وخرقها  العمليات  هذه  شرعية  بعدم  باالدعاء 
بوصف  التحالف  دول  وإهانة  الدولي،  القانون 

تحركها في اليمن بأنه عدوان.

ر »داعش«  استدعاء الشهود بقضية ابن عم ُمنظِّ
المتهم بحيازة سالح والتواصل مع »التنظيم« بحرينّيًا

٢٢ مارس استدعاء ضابط التحريات بقضية الناشط نبيل رجب

نبيل رجب

 إدانة ٣ متهمين بتعاطي 
ءة آخرين المخدرات وببرا

 إدانة المتهمين بقضية عصابة 
ماما لبيع المؤثرات العقلية

 اإلدانة واإلبعاد آلسيوي تجاوز
١٢ مرة إشارة حمراء خالل عام

بن  حمد  الشيخ  برئاسة  األولى  الجنائية  الكبرى  المحكمة  قضت   [
سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي و محمد جمال عوض 
دينار  آالف   ٣ وتغريم  سنتين  بالحبس  حسن،  محمد  عبداهلل  سر  وأمانة 
بتهمة  )روسية(  الرابعة  والمتهمة  )بحرينيين(  والثاني  األول  للمتهمين 

تعاطي المواد المخدرة وأمرت بإبعاد الروسية نهائياً عن البالد.
في  االتجار  تهمة  من  )بحرينيين(  والثاني  األول  المتهمين  وببراءة 
)أميركي  والخامس  الثالث  المتهمين  وبراءة  والحشيش،  الماريجوانا 
وقالت  المضبوطات.  بمصادرة  وأمرت  إليهما،  نسب  مما  وبحريني( 
تهمة  من  والثاني  األول  المتهمين  براءة  عن  حكمها  حيثيات  في  المحكمة 
االتجار، الختالف الحرز الذي تم ضبطه معهما، وتحليله في اإلدارة العامة 
لألدلة المادية، فالثابت أن هناك فرق بين وزن الكيس األول والذي سلمه 
 9,3 فوزنه  العامة،  النيابة  حرزته  والذي  السري  للمصدر  األول  المتهم 
غرامات في حين أن الثابت من تقرير مختبر إدارة األدلة المادية أن وزنه 
1,390 غراماً قائماً، ومن ثم فإن هناك فرق بين الوزنين بلغ 7,503 غرامات.
 7,2 يزنان  األول  للمتهم  الثاني  المتهم  سلمهما  اللذين  الكيسين  وأن 
أن  المادية  األدلة  إدارة  مختبر  تقرير  من  الثابت  أن  حين  في  غرامات، 
وزنهما 3,621 غرامات صافياً. وأن الكيس الذي ضبط أسفل المتهم الثاني 
بالسيارة والذي حرزته النيابة العامة وزنه 35 غراماً، في حين أن الثابت 
من تقرير مختبر إدارة األدلة المادية أن وزنه 24,323 غراماً صافياً، ومن 
ثم فالفرق بين وزن المخدر المضبوط والمخدر الذي تم تحليله ملحوظاً 
في الحالتين، مما ينبئ على أن المادة التي تم تحليلها ليست هي التي تم 
والخامس  )األميركي(  الثالث  المتهمين  إن  أيضاً  المحكمة  وقالت  ضبطها. 
)بحريني( فقد تم القبض عليهما بدون إذن من النيابة رغم أنهما ليسا في 
حالة تلبس وال توجد دالئل كافية تكفي للقيام بضبطهما، وبناء على ذلك 

فإن بطالن اإلجراءات يبطل األدلة التي سيقت على اتهامهما.

] حكمت المحكمة الكبرى الجنائية األولى برئاسة الشيخ حمد بن سلمان 
آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي و محمد جمال عوض وأمانة سر 
عبداهلل محمد حسن، بالحبس 3 سنوات للمتهم األول في قضية عصابة تبيع 
الشبو )بحريني 28 سنة( بتهمة التعاطي، وأعفته من تهمة الحيازة واالتجار، 
3000 دينار  5 سنوات وغرامة  بالسجن  الثالثة والرابعة  المتهمتين  وبمعاقبة 
من  وبراءتها  االتجار  بغرض  الحيازة  من  الثانية  المتهمة  وبإعفاء  لالتجار، 
وبراءة  إليهما  نسب  مما  والسادسة  الخامسة  المتهمتين  وببراءة  التعاطي، 
الثالثة والرابعة من التعاطي. وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات واإلبعاد 

نهائيًا للمتهمتين الثالثة والرابعة بعد االنتهاء من تنفيذ العقوبة.

برئاسة  »المرورية«  السادسة  الجنائية  الصغرى  المحكمة  قضت   [
لمدة  السائق  الرفاعي، بحبس  الشيخ، وأمانة سر سيد  القاضي حسين 
رخصة  سريان  ووقف  دينار،   500 بتغريمه  وأمرت  النفاذ،  مع  أشهر   3
سياقته لمدة سنة، وبإبعاده عن البالد بعد نفاذ العقوبة لسائق شاحنة 
الحمراء  اإلشارات  تجاوز  في  قياسيا  رقما  السيارات ضرب  لنقل  كبيرة 

حيث  تجاوز 12 إشارة في سنة واحدة بمختلف شوارع البحرين.
السائق المتهم آسيوي الجنسية ويبلغ من العمر 31 عاما، ويعمل لدى 
إحدى شركات النقل، ويقود شاحنة لنقل السيارات ذات طابقين، وخالل 
سنة واحدة قام المتهم بتجاوز 12 إشارة مرورية حمراء بشاحنته، فتم 
اإلشارة  تجاوز  تهمة  إليه  أسندت  التي  المرور  لنيابة  وإحالته  ضبطه 

الضوئية الحمراء.
بذلك،  النيابة  أمام  أقر  كما  إليه  نسب  بما  المتهم  أقر  المحكمة  وفي 
وقضت المحكمة بحبسه 3 أشهر مع النفاذ، وأمرت بوقف سريان رخصته 
لمدة سنة وتغريمه مبلغ 500 دينار، وأمرت بإبعاده عن البالد بعد نفاذ 

العقوبة.
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مساعد الوزير نفى وجود حاالت اختفاء قسري... خالل اإلعالن عن تقرير البحرين لـ »االستعراض الشامل«

»الخارجية«: اتهامات »المفوض الحقوقي« للبحرين تفتقد 
للمصداقية... ولم نلَق التجاوب التام من مكتبه في »التعاون الفني«

§المنامة - أماني المسقطي
عبداهلل  الخارجية  وزير  مساعد  وصف   [
السامي  المفوض  اتهامات  الــدوســري، 
السابقة  الحسين  رعد  زيد  اإلنسان  لحقوق 
المصداقية،  إلى  تفتقد  بأنها  البحرين  إلى 
التام  التجاوب  تلَق  لم  البحرين  أن  مؤكداً 
تنفيذ  بشان  السامية  المفوضية  مكتب  من 
برنامج التعاون الفني المشترك بين البحرين 

والمفوضية.
الذي  الصحافي،  المؤتمر  خالل  ذلك  جاء 
عقده الدوسري يوم أمس األربعاء )22 فبراير/ 
الخارجية،  وزارة  مقر  في   ،)2017 شباط 
الثالث  الوطني  البحرين  تقرير  عن  لإلعالن 
الشامل،  الدوري  االستعراض  آلية  إطار  في 
والذي من المقرر أن تتم مناقشته أمام مجلس 
حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بجنيف، 

في مطلع شهر مايو/ أيار 2017.
المؤتمر  ــالل  خ ــري  ــدوس ال وأوضـــح 
الصحافي، آلية االستعراض الدوري الشامل، 
إلى  تقريرها  قدمت  البحرين  أن  إلى  الفتاً 

مجلس حقوق اإلنسان بتاريخ 2 الجاري.
توجيهها  يتم  التي  التوصيات  أن  وأكد 
للدولة في إطار آلية االستعراض الشامل هي 
آلية فنية حقوقية بحتة، وال عالقة لها باألمور 
على  الضوء  تسليط  هي  وإنما  السياسية، 
جوانب يجب أن تنتبه إليها الدولة في مجال 

تطوير حقوق اإلنسان.
توجيه  خالل  أنه  المالحظ  »من  واستدرك 
السابقة،  الدورة  في  للبحرين  التوصيات 
أنها كانت متكررة وفي كثير منها تصب في 
الجانب نفسه، فعلى سبيل المثال، تم توجيه 
12 توصية إلى وزارة الصحة، بينما هي في 
األمر عبارة عن توصية واحدة قدمتها  واقع 
عدة جهات مختلفة، واألمر ذاته ينطبق على 
التوصيات التي وجهت إلى وزارات الداخلية 
والعدل والشئون اإلسالمية األوقاف والعمل 

والتنمية االجتماعية«.
وأضاف »ال يهم عدد التوصيات أو يضير، 
وما  ذاتها،  التوصية  ماهية  هو  يهم  ما  وإنما 
إذا كانت حقيقية ويمكن تطويرها، أو أن يتم 

التحفظ عليها«.
وجدد الدوسري تأكيد حكومة البحرين، أن 
التوصيات حين تتعارض مع الدين اإلسالمي 
البحريني  المجتمع  في  الراسخة  والقيم 
تم  حين  تم  ما  وهذا  بها،  القبول  يمكن  ال 
التحفظ في العام 2012 على التوصيات التي 
بعض  إلى  باإلضافة  المرأة،  بحقوق  تتعلق 
االتفاقيات التي ال يمكن القبول بها وتتعارض 
وفقاً  مباشر،  بشكل  اإلسالمية  الشريعة  مع 

له.
عدد  بتزايد  تفخر  البحرين  أن  وذكــر 
حتى  وصلت  والتي  فيها،  األهلية  الجمعيات 
 607 إلى   2016 الثاني  نوفمبر/ تشرين  شهر 
الحقوقية  الجمعيات  في  وتتمثل  منظمات، 
النقابات  إلى  باإلضافة  والفنية،  والقانونية 

والجمعيات المعنية باالحتياجات الخاصة.
كان  التي  االنتقادات  على  تعليقه  وفي 
رعد  زيد  اإلنسان  لحقوق  السامي  المفوض 
الحسين وجهها إلى البحرين، قال الدوسري: 
»متابعة قضايا حقوق اإلنسان على المستوى 
الدولي هي عملية مستمرة ومتواصلة، وهي 
عملية  في  أخرى  عن  سنة  تتكامل  قضايا 
إلى  دولــة  أية  تتعرض  وحين  التطوير، 
انتقادات، فإنه يجب النظر في االنتقاد نفسه، 
وأحياناً يؤخذ االنتقاد في أكبر مما يتضمنه«.

وتابع »حين يتم انتقاد أمر حقوقي بشكل 
المصداقية،  إلى  يرتقي  وال  ومعمم  انتقائي 
في  التطورات  ألن  الحزن،  على  يبعث  فهذا 
مملكة البحرين يراها القاصي والداني. ونحن 
السياقي  بشكلها  االنتقادات  هذه  على  نرد 
منها  الكثير  ألن  ضعفها،  ونبرز  الحقوقي، 
البحرين  تعَط  ولم  البحرين،  إلى  توجه  لم 
بيانات  أية  على  والرد  لمناقشتها  مساحة 

إعالمية أو صحافية قبل إصدارها«.
ووصف الدوسري هذه االتهامات بـ »غير 

أيضاً:  وقال  للمصداقية«،  وتفتقر  الحقيقية 
»بيننا في ردودنا أن هذه االتهامات ال تستند 
إلى واقع حقيقي، وأن اإلنجازات في البحرين 
تدحض هذه االدعاءات، ونحن ندعو أية جهة 
لديها أية تساؤالت أو استفسارات أن توجهها 
عليها  وسنرد  الرسمية  القنوات  عبر  إلينا 

بشكل قانوني«.
العمل  تشجع  البحرين  أن  كذلك  وأكد 
القنوات  عبر  معها  والتواصل  المؤسسي 
الرسمية، معتبراً أن التصريحات التي تصدر 
بين حين واآلخر، تهدف لإلساءة والتشويش 
حققتها  التي  االنجازات  من  الكثير  على 
عليها  الرد  يتوجب  أنه  أكد  والتي  البحرين، 
دون  من  ويرتقي  ومهني  موضوعي  بشكل 
أو تعليقات تضر  اتهامات  أية  إلى  االنسياق 

بعملية التواصل مع هذه الجهات.
على  البحرين  بجهود  يتعلق  فيما  أما 
فقال  باألشخاص،  االتجار  مكافحة  صعيد 
البحرين  »قطعت  الخارجية:  وزير  مساعد 
العمالة  كبيراً في مجال حماية حقوق  شوطاً 
في  متقدمة  مرحلة  إلى  وانتقلت  األجنبية، 
االهتمام بالعمالة المنزلية كعمالة متفرعة عن 
التي صدرت  األجنبية، والتشريعات  العمالة 
في البحرين متطورة ومبتكرة، وحرية انتقال 

العامل هي تجربة مبتكرة في البحرين«.
البحرين  في  األجنبية  »العمالة  أن  وتابع 
تتمتع بكل الحقوق المساوية لتلك التي تتمتع 
المتطورة،  الدول  في  األجنبية  العمالة  بها 
في  الحياة  من  المواطن  به  ينعم  بما  وتنعم 
أمن واستقرار، وتعيش في ظروف اقتصادية 
البحرين،  إلى  عائالتها  بجلب  تسمح  جيدة 
الجاليات  لهذه  أجنبية  ــدارس  م وهناك 
الذي  الحياة  بأسلوب  تتمتع  التي  األجنبية، 

يعيشه البحرينيون«.
عقوبة  تنفيذ  باستمرار  يتعلق  فيما  أما 
التوصيات  إحدى  أن  رغم  على  ــدام،  اإلع
السابقة،  الدورة  في  البحرين  إلى  الموجهة 
أن  الدوسري  ذكر  إللغائها،  تدعو  كانت 
للحقوق  الدولي  للعهد  انضمت  البحرين 
تطبيق  يجوز  الذي  والسياسية  المدنية 
مؤكداً  البشعة،  الجرائم  في  اإلعدام  عقوبة 
إطار  في  العقوبة  هذه  تطبق  البحرين  أن 
قضاء نزيه، وعلى الجرائم المتمثلة في قتل 
تنضم  لم  البحرين  أن  إلى  مشيراً  النفس، 
الذي  الدولي  بالعهد  الملحق  للبروتوكول 
اإلعدام،  عقوبة  إلغاء  على  الدول  يشجع 
منوهاً في الوقت نفسه إلى أن عقوبة اإلعدام 

مرتبطة بالشريعة اإلسالمية.
التفاقية  االنضمام  بعدم  يتعلق  وفيما 
التزال  البحرين  أن  ذكر  القسري،  االختفاء 
تدرس االنضمام لالتفاقية، مؤكداً عدم وجود 
حاالت اختفاء قسري في البحرين، وقال: »هذا 
من  الكثير  على  ينطبق  أن  يمكن  المسمى 
لدينا  البحرين  في  ولكننا  األجنبية،  الدول 
وضمانات  وتشريعية  قانونية  ضوابط 
وفق  عليه  القبض  يتم  شخص  لكل  حقوقية 
مملكة  في  القضائية  القانونية  اإلجــراءات 

تشهد  التي  الحاالت  بعض  وهناك  البحرين، 
مكان  لبيان  االتصال  في  التأخير  مجرد 

الشخص فقط«.
اتفاقية  على  التحفظات  استمرار  وبشأن 
وقف كل أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، 
أشار الدوسري إلى أن هذه التحفظات شهدت 
وكان  البحرين،  في  واسع  بشكل  مناقشات 
البحريني  المشرع  وأن  بشأنها،  جدل  هناك 
بإعادة صياغة بعض  الكافي  للنضج  وصل 
التحفظات، مشيراً إلى أن التحفظات السابقة 
كان فيها تقييد مطلق، بينما تم إطالق التقييد 

في الصيغة الجديدة.
صدور  في  البطء  بأسباب  يتعلق  وفيما 
أشار  األســرة،  قانون  من  الجعفري  الشق 
األسرة  قانون  إلى وجود مشروع  الدوسري 
المتعلقة  التشريعات  أن  مبيناً  الموحد، 
الحساسيات  بعض  تشوبها  الدينية  بالقيم 
الصدر  سعة  وتتطلب  والــتــجــاذبــات، 
لمراجعتها والتشاور بشكل أوسع للوصول 
األسرة  لحماية  المالئمة  التشريعات  إلى 

البحرينية.
وبشأن ما إذا كانت البحرين تعمل مع دول 
معينة لتنسيق المواقف قبل مناقشة تقريرها 
دول  مع  »سنجتمع  الدوسري:  قال  الوطني، 
الترويكا بعد تسلمها األسئلة واالستفسارات 
البحرين  مملكة  فإن  وعموماً  إلينا،  الموجهة 
والسفراء  الدول  مع  التواصل  في  منفتحة 
الجلسة  يحضرون  الذين  المسئولين  وكبار 
التواصل  وهذا  ــرأي،  ال وتبادل  للتشاور 
باالستعراض  عالقة  لها  وليست  مستمر 

الدوري فقط«.
بين  مسبق  تنسيق  هناك  كان  إذا  وما 
المدني  المجتمع  ومنظمات  البحرين  حكومة 
االستعراض  جلسة  في  ستشارك  التي 
أي  وجود  الدوسري  نفى  للبحرين،  الدوري 
لترتيب  الجهات  وهذه  الوزارة  بين  اتصال 
نفسه  الوقت  في  نافياً  جنيف،  إلى  سفرها 
مؤسسات  من  سيحضر  بمن  الوزارة  علم 
المجتمع المدني جلسة نقاش تقرير البحرين، 
واسعة  مشاركة  في  أمله  عن  أعرب  ولكنه 
الجلسة  في  المدني  المجتمع  مؤسسات  من 
في  اإلنسان  حقوق  أوضاع  تطور  لمناقشة 

البحرين والتحديات التي تواجهها.
بشأن  »الوسط«  لـ  سؤال  على  رده  وفي 
إلى  الخاصين  المقررين  بزيارات  السماح 
البحرين، وخصوصاً أن الحكومة أكدت خالل 
أصحاب  زيارة  طلبات  تبحث  أنها  تقريرها 
الواليات إلى البحرين، ، قال الدوسري: »وفق 
والية المقررين الخاصين، فإنه يجب أن يقدم 
يرغب  التي  للدولة  الخاص  المقرر  من  طلب 
بقبول  الحرية  مطلق  وللدولة  بزيارتها، 
مملكة  وفي  تأجيلها،  أو  رفضها  أو  الزيارة 
المنظمات  لكل  مفتوحة  أبوابنا  البحرين 
الدولية وآليات األمم المتحدة، ونتعامل معها 
مغلقة،  أبواب  لدينا  توجد  وال  جدية،  بكل 
هذا  ونشجع  معها  ونتفاعل  نتعاون  إننا  بل 

التواصل والتعاون«.

الزيارات  »بعض  ليقول:  عاد  ولكنه 
المقترحة قد ال تتناسب مع برنامج العمل في 
مملكة البحرين. فبعد اعتماد توصيات تقرير 
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، 
طلب المقرر الخاص المعني بالتعذيب زيارة 
تقرير  في  نوقشت  القضايا  وهذه  البحرين، 
تقصي  لجنة  بتوصيات  األخذ  وتم  اللجنة، 
الحقائق في هذا األمر وتشكيل لجنة وطنية 
لمن  المادية  التعويضات  ودفعت  لتنفيذها، 
تعرض لهذه االدعاءات بعد التأكد من جديتها، 
فهل يمكن القبول بمقرر ليأتي لعملية اجتثاث 
األخذ  تم  تدوير موضوعات وقضايا  وإعادة 
الحكمة  من  ليس  وتنفيذها؟  ودراستها  فيها 

في ذلك«.
الوقت  انتظار  األفضل  من  »كان  وواصل 
ولذلك  التعذيب،  مقرر  لزيارة  المناسب 
لهذه  المناسب  الوقت  نبحث  مازلنا  فإننا 
مباشرة  واتصاالت  لقاءات  ولدينا  الزيارة، 
االلتقاء  تم  المقررين  وكل  المقررين،  مع 
وتم  جنيف،  في  البحرين  وفد  قبل  من  بهم 
ووزارة  معهم،  والبيانات  المعلومات  تبادل 
ترد  البحرين،  حكومة  عن  نيابة  الخارجية 
من  يصدر  ما  كل  على  قانونية  بمذكرات 

المقررين بشأن واليتهم«.
مع  نلتقي  أن  المهم  من  »ليس  وتابع 
جنيف،  أو  البحرين  في  الخاصين  المقررين 
مع  التواصل  سهولة  هو  المهم  وإنما 
المقررين، وهي تغني في الوقت الحاضر عن 
الوقت  الزيارات حتى نتمكن من تحديد  هذه 

المناسب لها«.
وفي سؤال لـ »الوسط« بشأن ما تردد عن 
البحرين  بين  الفني  التعاون  برنامج  إلغاء 
المفوضية السامية لحقوق اإلنسان،  ومكتب 
السامي  المفوض  تصريحات  إثر  على  وذلك 
»وقعنا  الدوسري:  أجاب  البحرين،  بشأن 
لعمل  السامي  المفوض  مع  تفاهم  مذكرة 
 ،2016 برنامج دعم فني انتهى بانتهاء العام 
وكانت  أيار،  مايو/  شهر  في  فعالية  وعقدت 
فعالية ناجحة وفاعلة وقوية، وكنا نطمح أن 
تتعاون المفوضية معنا بشكل أكثر في عقد 
الفعاليات األخرى، في األشهر الالحقة، ولكننا 
المفوضية  قبل  من  التام  التجاوب  نلَق  لم 
شجعنا  أننا  رغم  على  وذلك  الوقت،  ذلك  في 
وتواصلنا معهم عبر القنوات المختلفة لعقد 

فعاليات أخرى ضمن هذا البرنامج«.
تقطع  لم  البحرين  »مملكة  أن  وأردف 
الفترة  وفي  أممية،  جهة  أية  مع  تواصل  أي 
للمصداقية  تفتقد  جهات  رددت  الماضية 
وهي  إلغاؤه،  تم  الدعم  برنامج  أن  والدقة، 
لم  الجهات  وهذه  صحيحة،  غير  معلومات 
تتواصل مع حكومة البحرين للتأكد من هذه 
جهات  من  معلوماتها  بنت  وإنما  المعلومات، 
أحادية من جانب فهمها القاصر، ونحن نترفع 
نرى  ال  التي  المعلومات  هذه  على  الرد  عن 
مع  التعاون  ندعم  فنحن  مصداقية.  أية  لها 
المفوض السامي ونؤيد عمله، ونؤيد مجلس 
حقوق اإلنسان واآلليات المنبثقة عنه، ونأمل 

2017 أن نعمل على دراسة تعاون  العام  في 
واتصال أكثر إيجابية مما تم في العام 2016«.
مساعي  ــاءات  ــ ادع ــري  ــدوس ال وفند 
آلية  بموجب  للبحرين  خاص  مقرر  فرض 
االستعراض الدوري الشامل، وقال: »هذا األمر 
تحققها  التي  واإلنجازات  غير مطروح حالياً، 
مملكة البحرين، ال يمكن أن ُتقابل بهذه األفكار، 
وإنما تستحق اإلشادة بها وتشجيعها، وربما 
مجهولة  إثارات  مجرد  االدعاءات  هذه  تكون 

المصدر«.
توجهها  التي  االنتقادات  على  تعليقه  وفي 
أشار  البحرين،  إلى  الدولية  المنظمات 
الدوسري إلى أن عدداً من المنظمات الدولية 
الدولية  العفو  ومنظمة  البحرين،  زارت 
و2015،   2014 العامين  في  البحرين  زارت 
المنظمات  هذه  تزور  أن  »ليس شرطاً  وقال: 
أية  هناك  كانت  وإذا  عام،  كل  في  البحرين 
زيارات الهدف منها التشويش على منجزات 

البحرين، فننظر إليها بشكل مختلف«.
الدورية  التقارير  على  تعليقه  في  أما 
والبريطانية  األميركية  الخارجية  لوزارتي 
الدوسري:  فقال  البحرين،  بشأن  السلبية 
تقارير من وجهة نظرها  الدول تصدر  »هذه 
ألوضاع حقوق اإلنسان في دول العالم، ونحن 
نرى من منظور وطني التطوير الذي تشهده 
التقارير  هذه  على  نعلق  ولكننا  البحرين، 
ونرسل رأينا إلى القائمين عليها، وخصوصاً 

إذا احتوت على المغالطات«.
وفي سياق آخر، أكد مساعد وزير الخارجية 
إن تسييس قضايا حقوق اإلنسان لن ينتهي، 
هي  اإلنسان  حقوق  قضايا  أن  إلى  مشيراً 
والحرص  وثقافية،  وأخالقية  دينية  قضايا 
على متابعتها في إطارها الحقوقي والقانوني 
يضر  تسييسها  ولكن  تطويرها،  على  يعمل 
بعض  ومصداقية  اإلنسان  حقوق  بتطور 

المنظمات، وفقا له.
على  تعمل  قليلة  أصوات  »هناك  وقال: 
الحقوقية،  البحرين  إنجازات  من  التقليل 
نترفع  ولكن  المنظمات،  هذه  نعرف  ونحن 
الهابط  للمستوى  ننزل  أن  يمكن  وال  عنها، 
هناك  تكون  قد  المسيسة.  المنظمات  لهذه 
مالية  موارد  تستقي  التي  المنظمات  بعض 
تأسيس  على  وتعمل  مجهولة  مصادر  من 
مكاتب لها في أوروبا، فكيف يمكن لمؤسسات 
في  مؤسسة  البحريني  الشأن  عن  تتحدث 
ضخمة  مالية  إمكانات  ولديها  أوروبية  دول 
في  ونحن  كبيرة؟  وسلطة  بنفوذ  وتتمتع 
البحرين لدينا منظمات مجتمع مدني ولديها 
مالية  إمكانات  إال  تملك  ال  ولكنها  مصداقية، 

متواضعة«.
وختم حديثه قائال: »التسييس ضد البحرين 
إلعادة  والتحالف  التعاون  مجلس  ودول 
الشرعية في اليمن، لن يمس مصداقيتنا ولن 

يؤثر على مسيرتنا اإلصالحية«.

التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  إلى  المرفوع  الوطني  البحرين  تقرير  يقع   [
لألمم المتحدة بجنيف في إطار آلية االستعراض الدوري الشامل، في ثالثين 
منها،  والمعوقات  التحديات  من  عدد  إلى  خالله  الحكومة  وأشارت  صفحة، 
تكون  لكي  وعدوانًا،  ظلمًا  اإلنسان،  قضايا حقوق  استغالل  البعض  محاوالت 

واجهة لتحقيق أهداف سياسية ضّيقة.
كما أشار التقرير إلى التحديات المتمثلة في الوضع اإلقليمي المتوتر وتزايد 
مخاطر التطرف واإلرهاب وتأثر البحرين بهذا الوضع، األمر الذي يلقي أعباء 
متزايدة على الجهات المعنية لمواجهة انعكاسات ذلك، ناهيك عن لجوء البعض 
ألعمال العنف واإلرهاب التي تهدد الحق في الحياة وتعوق االستقرار وجهود 
إطار  القانونية وفي  الوسائل  لذلك بجميع  البحرين  الشاملة، وتتصدى  التنمية 

من احترام حقوق اإلنسان. 
البحرين  تقرير  اعتمد  قد  كان  اإلنسان  حقوق  مجلس  أن  التقرير  وأوضح 

الدوري الثاني في شهر مايو/ أيار من العام 2012، وفي شهر سبتمبر/ أيلول 
من العام نفسه، دعمت البحرين كاماًل 145 توصية، في حين تحظى 13 توصية 

بدعم جزئي، وال تحظى 18 توصية بالقبول من البحرين.
الوطني  للتشاور  اجتماعات  الخارجية عقدت  أن وزارة  إلى  التقرير  وأشار 
أثناء إعداد التقرير، شملت الجهات الحكومية والسلطتين التشريعية والقضائية 
إلى عقد  باإلضافة  الجهات،  لمناقشة مرئيات هذه  المدني،  المجتمع  ومنظمات 
اجتماع للتشاور مع 13 منظمة أهلية. وأكدت البحرين في تقريرها، أنها تحرص 
على التعاون التام مع جميع حاملي الواليات، وأنها التزال تبحث دعوة بعضهم 
وبناء  الفني  التعاون  برنامج  تفعيل  بدأت  أنها  إلى  مشيرة  البحرين،  لزيارة 
القدرات في مجال حقوق اإلنسان، مع مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان 

في العام 2016.
وذكر التقرير أيضًا أن مملكة البحرين تعمل على إصدار قانون موحد بشأن 

أحكام األسرة، وإنشاء محاكم لألسرة تضم كل المرافق والخدمات القضائية 
األسرية،  المنازعات  وطبيعة  خصوصية  يراعي  بما  باألسرة  العالقة  ذات 
وإصدار قانون جديد للصحافة واإلعالم اإللكتروني، والنظر في تعديل قانون 
أجنبي  من  المتزوجة  البحرينية  المرأة  أبناء  منح  بشأن  البحرينية  الجنسية 
الجنسية وفق قواعد تضبط منح الجنسية.  كما لفت التقرير إلى االستمرار في 
تطبيق السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية الشاملة والمستدامة، وأن مملكة 
البحرين ستقدم تقريرها األول بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 
إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة والذي سيعقد 
في نيويورك في يوليو/ تموز 2018، باإلضافة إلى زيادة الوعي في كل مجاالت 

حقوق اإلنسان من خالل الوسائل المتاحة بما في ذلك التعليم واألعالم.
وأكد التقرير أن البحرين ستقدم تقريراً طوعيًا خالل عامين من اعتماد تقرير 

االستعراض الدوري الشامل لمتابعة ما تم من إنجازه.

تقرير البحرين إلى جنيف: محاوالت الستغالل القضايا الحقوقية ظلمًا وعدوانًا ألهداف سياسية

الدوسري: التوصيات التي يتم توجيهها للدولة في إطار االستعراض الشامل فنية حقوقية بحتة وال عالقة لها باألمور السياسية
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»الشفافية« تدعو لدعم حكومي لـ »مؤسسات 
المجتمع المدني« وفتح التمويل األجنبي بضوابط

لمناقشة  الجمعية،  عقدتها  عمل  ورشة  في  ذلك  جاء   
تقرير تنفيذ مبادئ إسطنبول في تنمية منظمات المجتمع 
ضاحية  في  بل  سويس  فندق  في  البحرين،  في  المدني 

السيف، مساء الثلثاء )21 فبراير/ شباط 2017(. 
وقدم رئيس الجمعية شرف الموسوي دراسة قامت بها 
الجمعية، أظهرت أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع 
بشكل  المساهمة  شأنها  من  التي  العمل  ووزارة  المدني 
فعال في المجتمع تطبيقاً لمبادئ إسطنبول، وركزت على 
بيئة عمل مؤسسات المجتمع المدني في البحرين والتي 
كشفت بأنها صعبة جداً مما يؤثر على أداء وإنتاجية هذه 
االنخراط في  الشباب  العديد من  الجمعيات، وعدم رغبة 

العمل التطوعي بسبب عدم توفر التشجيع أو التقدير«.
وأظهر استبيان الدراسة عدم احتواء األنظمة األساسية 
اإلنسان  لحقوق  العامة  المبادئ  على  الجمعيات  ألغلب 
تكون  ال  وأن  التخصص  تفرض  العمل  وزارة  ألن  نظراً 
الجمعيات  من  العديد  ولكن  متداخلة،  الجمعيات  أهداف 
مثل  اإلنسان  حقوق  تعزز  وأنشطة  برامج  بتنفيذ  تقوم 
أغلب  أن  يتضح  كما  والشبابية،  النسائية  الجمعيات 
توثيقي  بشكل  تهتم  ال  آراؤها  المستطلعة  المؤسسات 
بإشراك المستهدفين في تقييم برامجها التي تقوم بتنفيذها 
لصالح الفئات االجتماعية المتنوعة، وعدم اهتمام العديد 
تلك  وخاصة  والنزاهة  الشفافية  بقيم  المؤسسات  من 
البعض  بل  الجمعيات،  وإجــراءات  بمشاريع  المتعلقة 
العمومية حسب  يعقد جمعيته  لم  األهلية  الجمعيات  من 
األنظمة مما حدا بالوزارة لحل بعض هذه الجمعيات لهذا 
السبب، وعدم توفر هيكل تنظيمي للعديد من الجمعيات 
والمسئوليات،  المهام  فيه  توضح  استبيانها  تم  التي 
المجتمع  من مؤسسات  للعديد  مالية  لوائح  توفر  وعدم 
حرية  على  والتضييق  المسائلة،  من  يحد  مما  المدني 
االنخراط  من  البعض متخوفاً  الرأي والتعبير مما يجعل 
في عمل هذه الجمعيات التي قد تفسرها الجهات الرسمية 
أنها عمل سياسي مما يعرضهم للمسائلة، وبذلك يمتنع 
هؤالء وخاصة الشباب من االنخراط في العمل التطوعي 

عبر الجمعيات األهلية«.
إعادة  أهمها  التوصيات  من  عدداً  الجمعية  وقدمت 
الحريات  من  مزيداً  بما يضمن  الجمعيات  قانون  صياغة 
لتأسيس مؤسسات المجتمع المدني والتحقق من فاعلية 
تنفيذ  في  العمل  حرية  تمنح  أن  على  المؤسسات  هذه 
التزاماتها حسب القانون وحسب متطلبات الوضع المحلي، 
قبل  من  تفرض  التي  والعراقيل  القيود  من  والتخفيف 
وزارة العمل على مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام 
وعلى األخص التي تعمل في مجال دعم أسس الديمقراطية 
والتنمية المستدامة، وعدم التعامل مع مؤسسات المجتمع 
وتخفيف  للحكومة  معارضة  أنها  افتراض  على  المدني 
مؤسسات  ومشاركة  أنشطتها،  على  المفروضة  القيود 
اللوائح  أو  التنفيذية  الالئحة  المدني في وضع  المجتمع 
التنفيذية للقانون الجديد، وضرورة اإلعداد لورش عمل 
تخصصية تركز حول مبادئ إسطنبول وكيفية االستفادة 
منها في تنمية وتطوير وإعداد خطط ومشاريع وبرامج 

مؤسسات المجتمع المدني في البحرين«.
بين  والتشبيك  التحالفات  بإقامة  السماح  وكذلك 
بدون  والخارجي  الوطني  المستوى  على  الجمعيات 
مضايقات ويكفي إبالغ وزارة العمل بقيام أو المشاركات 
الحلول  إليجاد  بالتأكيد  يؤدي  سوف  ذلك  ألن  الخارجية 
للمشاكل المشتركة والتخفيف من بعض األعباء اإلدارية، 
مجلس  أعضاء  أحد  أو  رئيس  تفرغ  بدراسة  وأوصت 
عضوية  تتضمن  وأن  الفاعلة،  الجمعيات  لبعض  اإلدارة 
عن  ممثلين  المدني  المجتمع  مؤسسات  دعم  صندوق 
هذه المؤسسات، ودراسة إضافة بند في الميزانية العامة 
للدولة يخصص لدعم مشاريع مؤسسات المجتمع المدني 
بأنشطة  للقيام  البحرينية  للجمعيات  الدعم  هذا  ويمنح 
البحرينية،  البيئة  ولخدمة  األساسية  وأنظمتها  تتناسب 

على  بالحصول  المدني  المجتمع  لمؤسسات  والسماح 
قبل  من  ومراقبة  معروفة  ضوابط  ضمن  أجنبي  تمويل 
المجتمع  مؤسسات  تشارك  أن  على  الرسمية  الجهات 
فاعليتها  لضمان  الضوابط  هذه  وضع  في  المدني 
بصورة  المجتمعية  المسئولية  وتفعيل  بها،  وااللتزام 
رجال  وكبار  الكبيرة  المؤسسات  مشاركة جميع  تضمن 
الجمعيات  هذه  تدعم  نيابية  تشريعات  وسن  األعمال، 
وتزيل أية عقبات تعترضها ضمن قوانين ال تحد من عملها 

بعض الشيء«. 
وفي التفاصيل، فقد ذكر الموسوي أن »عدد السكان في 
البحرينيون  نسمة،  مليون   1.332 حوالي  يبلغ  البحرين 
 52 األجانب  نسبة  تبلغ  فيما  المئة  في   48 حوالي  منهم 
في المئة، ويبلغ الناتج المحلي اإلجمالي السنوي حوالي 

32.22 مليار دوالر أميركي كما في العام«. 
وأضاف »فيما يخص البيئة التشريعية والواقع الفعلي، 
للحقوق  الدولي  العهد  من   22 رقم  المادة  تنص  فإنه 
المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين على أنه 
»ال يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة ذا الحق اال 
تلك التي ينص على القانون وتشكل تدابير ضرورية في 
مجتمع ديمقراطي لصيانة األمن القومي او السالمة العامة 
او النظام العام او حماية الصحة العامة او اآلداب العامة 
العهد  من   22 رقم  المادة  وحرياتهم«،  اآلخرين  حقوق  او 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية«.
وتابع »كما ينص الدستور البحريني، في المادة )27(، 
أسس  على  والنقابات  الجمعيات  تكوين  »حرية  على 
وطنية وألهداف مشروعة وبوسائل سلمية، والمادة )31(، 
العامة  الحقوق والحريات  أنه »ال يكون تنظيم  أوضحت 
المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إال بقانون 
التحديد من  التنظيم أو  أو بناء عليه، وال يجوز أن ينال 

جوهر الحق أو الحرية«. 
لها  األهلية واالنتساب  الجمعيات  وأكمل »وينظم عمل 
االجتماعية  الجمعيات واألندية  قانون  بأنشطتها  والقيام 
الشباب  ميدان  في  العاملة  الخاصة  والهيئات  والثقافية 
 )٢١( رقم  بقانون  بمرسوم  الصادر  القانون  والرياضة، 
لسنة ١٩٨٩ والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم )٤٤( 
لعام ٢٠٠٢ والقرارات الوزارية المتعلقة به والتي تتمتع 
جميعها بقوة القانون نفسه وهذا ما يعطي الوزارة الحق 
في الحد من الحق في تشكيل الجمعيات المستقلة ووضع 
هو  كما  الجمعيات  تكوين  في  التسهيل  من  تحد  شروط 

الحال اآلن«. 
وواصل »بعام 2013م تقدمت وزارة التنمية االجتماعية 
دمج  بعد  اآلن  االجتماعية  والتنمية  العمل  )وزارة  آنذاك 
الوزارتين( بمقترح قانون للجمعيات األهلية في البحرين، 
رئيس  خاطب  البحريني  للبرلمان  تحسب  خطوة  وفي 

األهلية  الجمعيات  من  مجموعة  السابق،  النواب  مجلس 
لذلك  ونتيجة  القانون،  مقترح  بشأن  مرئياتها  يطلب 
الشفافية  مجموعة  سميت  األولى  مجموعتان  تشكلت 

ومجموعة أخرى سميت المجموعة البيضاء«. 
والتنمية  العمل  وزارة  »أنشأت  الموسوي  وأفــاد 
لمؤسسات  المالي  للدعم  خاصاً  صندوقاً  االجتماعية 
بلغت  اختصاصاتها حيث  مختلف  على  المدني  المجتمع 
مليون   1,2 حوالي  2015م  بعام  الصندوق  هذا  ميزانية 
لتغطية  سنوي  بشكل  الدعم  هذا  ويوزع  أميركي،  دوالر 
تكاليف إقامة بعض المشاريع التي تتولى تنفيذها هذه 

المؤسسات«.
وأشار إلى أنه »في المنتدى العالمي المفتوح لمنظمات 
في  إسطنبول،  في  عقد  الذي  الدولية  المدني  المجتمع 
الفترة 28-30 سبتمبر/ أيلول 2010، اعتبرت هذه المبادئ 
فعالية  بشأن  المفتوح  المنتدى  من  مقترح  أساس  هي 
النحو  على  المدني  المجتمع  بمنظمات  الخاصة  التنمية 
إسطنبول  في  إقرارها  وتم  المنتدى  في  عليه  المتفق 
ليعطي فرصة حقيقة لمؤسسات المجتمع المدني لتطوير 
أدواتها الداخلية وخلق أدوار حقيقية لها للمساهمة الفاعلة 

في التنمية«. 
وختم الموسوي »وتدعو مبادئ إسطنبول إلى احترام 
تضمين  وتعزيزها،  االجتماعية  والعدالة  اإلنسان  حقوق 
حقوق  وتعزيز  الجنسين  بين  واإلنصاف  المساواة 
النساء والفتيات، والتركيز على تمكين الشعب والملكية 
البيئية،  االستدامة  تعزيز  والمشاركة،  الديمقراطية 
وممارسة الشفافية والمساءلة، وعقد الشراكات المنصفة 
وااللتزام  ومشاركتها  المعرفة  وتكوين  التضامن،  وبناء 
مستدام  تغيير  بتحقيق  وااللتزام  المتبادل،  بالتعّلم 

إيجابي«.
الشفافية  لجمعية  المالي  األمين  عرض  جانبه،  ومن 
أن  إلى  مشيراً  المعدة،  الدراسة  لنتائج  الربيعي  حسين 
»بيئة عمل مؤسسات المجتمع المدني في البحرين تعتبر 
صعبة جداً مما يؤثر على أداء وإنتاجية هذه الجمعيات، 
العمل  في  االنخراط  الشباب  من  العديد  رغبة  وعدم 

التطوعي بسبب عدم توفر التشجيع أو التقدير«.
وأضاف الربيعي »يظهر االستبيان عدم احتواء األنظمة 
لحقوق  العامة  بالمبادئ  الجمعيات  ألغلب  األساسية 
اإلنسان، وهذه نعتقد أنها مسألة طبيعية نظراً ألن وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية تفرض التخصص وأال تكون 
الجمعيات  من  العديد  ولكن  متداخلة،  الجمعيات  أهداف 
مثل  اإلنسان  حقوق  تعزز  وأنشطة  برامج  بتنفيذ  تقوم 

الجمعيات النسائية والشبابة«.
المستطلعة  المؤسسات  أغلب  إن  »يتضح  وأردف 
المستهدفين  بإشراك  توثيقي  بشكل  تهتم  ال  آراؤهــا 

الفئات  لصالح  بتنفيذها  تقوم  التي  برامجها  تقييم  في 
من  العديد  اهتمام  عدم  يظهر  كما  المتنوعة،  االجتماعية 
المؤسسات بقيم الشفافية والنزاهة وخاصة تلك المتعلقة 

بمشاريع وإجراءات الجمعيات«. 
الجمعيات  بعض  أن  إلى  التقرير  يشير  »كما  وتابع 
مما  األنظمة  حسب  العمومية  جمعيته  يعقد  لم  األهلية 
حدا بالوزارة إلى حل بعض هذه الجمعيات لهذا السبب، 
وعدم توفر هيكل تنظيمي للعديد من الجمعيات التي تم 
المهام والمسئوليات، وعدم توفر  فيه  استبيانها توضح 
مما  المدني  المجتمع  مؤسسات  من  للعديد  مالية  لوائح 
يحد من المسائلة، والتضييق على حرية الرأي والتعبير 
هذه  عمل  في  االنخراط  من  متخوفاً  البعض  يجعل  مما 
عمل  أنها  الرسمية  الجهات  تفسرها  قد  التي  الجمعيات 
هؤالء  يمتنع  وبذلك  للمسائلة،  يعرضهم  مما  سياسي 
عبر  التطوعي  العمل  في  االنخراط  من  الشباب  وخاصة 

الجمعيات األهلية«. 
وفي التوصيات، أفاد الربيعي »يرى ما نسبته 59 في 
المئة إعادة صياغة قانون الجمعيات بما يضمن مزيداً من 
والتحقق  المدني  المجتمع  مؤسسات  لتأسيس  الحريات 
من فاعلية هذه المؤسسات على أن تمنح حرية العمل في 
تنفيذ التزاماتها حسب القانون وحسب متطلبات الوضع 

المحلي«.
المستطلعة  من  المئة  في   50 من  أكثر  »إن  وأوضح 
التي  والعراقيل  القيود  من  بالتخفيف  يطالبون  آراؤهم 
على  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  قبل  من  تفرض 
األخص  وعلى  عام،  بشكل  المدني  المجتمع  مؤسسات 
والتنمية  الديمقراطية  أسس  دعم  مجال  في  تعمل  التي 
المستدامة، أال يتم التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني 
القيود  وتخفيف  للحكومة  معارضة  أنها  افتراض  على 
المجتمع  المفروضة على أنشطتها، ومشاركة مؤسسات 
المدني في وضع الالئحة التنفيذية أو اللوائح التنفيذية 

للقانون الجديد«.
تخصصية  عمل  لورش  اإلعداد  »ضرورة  إلى  ودعا 
في  منها  االستفادة  وكيفية  إسطنبول  مبادئ  حول  تركز 
تنمية وتطوير وإعداد خطط ومشاريع وبرامج مؤسسات 
المجتمع المدني في البحرين حيث أن أكثر من 73 في المئة 

من المستطلعة آراؤهم ال يعلمون بمبادئ إسطنبول«. 
بين  والتشبيك  التحالفات  بإقامة  »السماح  على  وحث 
بدون  والخارجي  الوطني  المستوى  على  الجمعيات 
مضايقات ويكفي إبالغ وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
بقيام أو المشاركات الخارجية، إن التشبيك بين الجمعيات 
سوف يؤدي بالتأكيد إليجاد الحلول للمشاكل المشتركة 

والتخفيف من بعض األعباء اإلدارية«. 
أعضاء  أحد  أو  رئيس  تفرغ  »دراسة  الربيعي  واقترح 
تضع  أن  على  الفاعلة،  الجمعيات  لبعض  اإلدارة  مجلس 
الوزارة بالتشارك مع الجمعيات األهلية معايير وشروط 
التفرغ والمهام التي يجب أن يضطلع بها أثناء تفرغه، أن 
تتضمن عضوية صندوق دعم مؤسسات المجتمع المدني 

ممثلين عن هذه المؤسسات«.
العامة  الميزانية  في  بند  إضافة  »بدراسة  طالب  كما 
للدولة يخصص لدعم مشاريع مؤسسات المجتمع المدني 
بأنشطة  للقيام  البحرينية  للجمعيات  الدعم  هذا  ويمنح 
البحرينية،  البيئة  ولخدمة  األساسية  وأنظمتها  تتناسب 
السماح لمؤسسات المجتمع المدني الحصول على تمويل 
الجهات  قبل  من  ومراقبة  معروفة  أجنبي ضمن ضوابط 
المدني في  المجتمع  الرسمية على أن تشارك مؤسسات 

وضع هذه الضوابط لضمان فاعليتها وااللتزام بها«.
المسئولية  »تفعيل  على  الربيعي  حث  وأخيراً 
المؤسسات  جميع  مشاركة  تضمن  بصورة  المجتمعية 
نيابية  تشريعات  وسن  األعمال،  رجال  وكبار  الكبيرة 
أية عقبات تعترضها ضمن  الجمعيات وتزيل  تدعم هذه 

قوانين ال تحد من عملها بعض الشيء«.

جدول يوضح عدد مؤسسات المجتمع المدني لغاية شهر أغسطس 2016م حسب تصنيفات وزارة العمل والتنمية االجتماعية

§ضاحية السيف - حسن المدحوب 

كذلك  مطالبة  المدني،  المجتمع  مؤسسات  مشاريع  لدعم  يخصص  للدولة  العامة  الميزانية  في  بند  إضافة  »لدراسة  للشفافية  البحرينية  الجمعية  دعت   [
»بالسماح لمؤسسات المجتمع المدني الحصول على تمويل أجنبي ضمن ضوابط معروفة ومراقبة من قبل الجهات الرسمية على أن تشارك مؤسسات المجتمع 

المدني في وضع هذه الضوابط لضمان فاعليتها وااللتزام بها«.

حسين الربيعي شرف الموسوي
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»بتلكو« تربح 37 مليون دينار... 
وتوزع 25 % أرباحًا نقدية عن 2016

والضرائب  التمويل  تكاليف  قبل  ــاح  األرب بلغت 
واالستهالك واالستقطاعات )EBITDA( خالل العام 135.2 
مقارنة  المئة  في   2 نسبته  بانخفاض  دينار،  مليون 
بالعام الماضي. كما شهدت األرباح قبل تكاليف التمويل 
 )EBITDA( واالستقطاعات  واالستهالك  والضرائب 
العام  من  األخير  الربع  في  المئة  في   3 بنسبة  انخفاضاً 
2016 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2015 وبنسبة 
تواصل   .2016 العام  من  الثالث  الربع  منذ  المئة  في   12
النفقات،  تقليص  برامج  على  تركيزها  المجموعة 
قبل  األرباح  من  قوي  ربحي  هامش  على  حافظت  حيث 
واالستقطاعات  واالستهالك  والضرائب  التمويل  تكاليف 

)EBITDA( بلغت نسبته 37 في المئة.
 65.4 العام  خالل  التشغيلية  األرباح  نتائج  بلغت 
مليون دينار، بانخفاض نسبته 7 في المئة مقارنة بالعام 
8 في المئة على أساس  السابق، ونسبة انخفاض بلغت 
ربع سنوي مقارنة بالربع األخير من العام 2015. يعزى 
للنفقات  االستهالك  تكاليف  ارتفاع  إلى  االنخفاض  هذا 
الرأسمالية المرتفعة نتيجة للتحسينات التي تم تنفيذها 

للشبكة في جميع أنحاء المجموعة.
 37.6 العام بأرباح صافية بلغت  المجموعة  أنهت  وقد 
مليون   49.5 بلغت  صافية  بأرباح  مقارنة  دينار  مليون 
في   24 بلغت  انخفاض  بنسبة  الماضي،  العام  في  دينار 
من  األخير  الربع  شهد  كما  سنوي.  أساس  على  المئة 
في   40 نسبته  األرباح  صافي  في  انخفاضا   2016 العام 
المئة مقارنة بالربع االخير من العام 2015 و47 في المئة 
االنخفاض  هذا  يرجع   .2016 العام  من  الثالث  بالربع 
قيمة  تناقص  عن  الناتجة  الخسارة  إلى  أساسي  بشكل 

الشهرة التجارية المتعلقة بعمل المجموعة في األردن.
وقد أنهت المجموعة العام بميزانية متينة على الرغم 
 31 من  واعتبارا  فيها.  تعمل  التي  البيئة  صعوبة  من 
ديسمبر 2016 بلغت قيمة األصول الصافية 537.0 مليون 
دينار إلى جانب ميزانية نقدية بلغت 172.4 مليون دينار. 
 ،2016 العام  خالل  الواحد  السهم  على  العائدات  عن  أما 
في  فلسا   29.8 بـ  بالمقارنة  فلساً،   22.6 عند  توقفت  فقد 

العام 2015.
سيقدم  اإلدارة  مجلس  بأن  المجموعة  أعلنت  كما 
توصيته الجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين 
دينار  مليون   41.6 تبلغ  العام  عن  نقدية  أرباح  لتقديم 
بقيمة 25 فلسا لكل سهم، والتي دفع منها 10 فلوس عن 
دفع  وسيتم   2016 عام  من  الثالث  الربع  خالل  سهم  كل 
العمومية  الجمعية  اجتماع  بعد  نقدا  المتبقية  فلسا   15

السنوي في مارس/ آذار.
مجموعة  إدارة  لمجلس  الجديد  الرئيس  أعلن  وقد 
عين  الذي  خليفة،  آل  خليفة  بن  محمد  الشيخ  بتلكو، 
بعد  للمجموعة  المالية  النتائج  عن   ،2016 ديسمبر  في 
فبراير/   22 األربعاء  يوم  عقد  اإلدارة  لمجلس  اجتماع 

شباط بالمقر الرئيسي للمجموعة.
خالص  عن  بالتعبير  االجتماع  محمد  الشيخ  استهل 
االمتنان والتقدير إلى الشيخ حمد بن عبداهلل آل خليفة، 
إلى   2006 عام  منذ  بتلكو  لمجموعة  السابق  الرئيس 
ديسمبر 2016، مشيرا إلى أن رؤية الشيخ حمد وقيادته 
المخلصة كانت فريدة من نوعها، وأن جميع العاملين في 

مجموعة بتلكو مدينون له.
حمد  للشيخ  الخالص  بالشكر  »نتقدم  قائاًل  وأضاف 
اإلقليم  خارج  إلى  المجموعة  نقلت  التي  جهوده  على 
جعل  ما  عديدة،  دولية  مواقع  في  موثوقا  اسماً  لتصبح 
منها منظمة رائدة في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت 

في مملكة البحرين«.
رئيسا  بتعيينه  تشرفه  عن  محمد  الشيخ  عبر  كما 
العمل  إلى  بحماس  يتطلع  وأنه  بتلكو،  إدارة  لمجلس 
بشكل وثيق مع كل من مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية 
للمضي قدما مع وجود خطط استراتيجية متينة صممت 
المجموعة،  عمليات  بكافة  الخاصة  االحتياجات  لتلبية 
المجموعة  تشمل  بعناية  مدروسة  خطط  إلى  باإلضافة 

ككل.
في  السوق  ظروف  »تشكل  محمد  الشيخ  وأضاف 
البحرين وعبر عدد من عمليات المجموعة تحدياً  مملكة 
وللطبيعة  عام،  بشكل  العالمي  االقتصادي  للمناخ  نظراً 
إذ  كبيراً،  تحوالً  يشهد  الذي  االتصاالت  لقطاع  الحيوية 
تسعى جميع األطراف الفاعلة للحصول على موطئ قدم 

لها في عالم التحوالت الرقمية«.
وأوضح »رغم انخفاض األرباح، يسعدنا اإلشارة إلى 
المئة  في   4 بنسبة  ارتفاعا  المشتركين شهدت  أعداد  أن 
بالعام  ومقارنة   2016 عام  من  الثالث  بالربع  مقارنة 
المشتركين  أعداد  في  الملحوظ  التحسن  إن  الماضي. 
كاأللياف،  جديدة  شبكات  في  استثماراتنا  إلى  يعزى 
الرقمية.  الحلول  مجموعة  لتعزيز  الرامية  وجهودنا 
يساعدنا  ما  بيئتنا  في  الحاصلة  التغيرات  مع  نتجاوب 
واالستدامة،  بالمرونة  يتسم  تجاري  نموذج  رسم  على 
ومن هنا نحن متفائلون بأن قاعدة مشتركينا ستستمر 
لخططنا  كنتيجة  الربحية  تعزيز  إلى  وصوال  النمو  في 

المستقبلية«.

وأضاف الشيخ محمد »نحن في مجموعة بتلكو ككل، 
نتطلع إلى تحقيق التفوق التشغيلي. لدينا هدف أساسي 
يتمثل في الدفع بنمو العائدات المستدامة وتحقيق قيمة 

جيدة لمساهمينا«.
بتلكو،  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  قال  جهته،  من 
وتحّول  التنافسية  الضغوط  بأن  حناوي  إيهاب 
تحديا  يمثل  معززة  عائدات  إلى  المتزايدة  االحتياجات 

يوميا للمجموعة.
وأضاف قائاًل »ومع ذلك، فإن نتائج عمليات المجموعة 
لقدرتها  المالية  األرباح  على  تقتصر  وال  المدى  بعيدة 
القيام  أجل  من  السوق  اتجاهات  مع  التكيف  على 
والخدمات  المنتجات  وتقديم  الصحيحة  باالستثمارات 
خلق  على  نعمل  عمالئها.  قبل  من  المطلوبة  والحلول 
في  والحلول  الخدمات  أحدث  تقديم  خالل  من  اإلمكانات 
مستوى  أفضل  يتيح  مما  فيها،  نعمل  التي  األسواق 
القيمة األفضل لألفراد والشركات.  من االتصاالت ويقدم 
نريد من كل عمالئنا االستمتاع بخدمات ال تضاهى أينما 

كانوا«.
وتابع قائاًل »ومن أجل تحقيق أهدافنا ركزنا على عدد 
من الركائز األساسية مثل تطور حلولنا الرقمية ونموها 
الشركة  كفاءة  وتحسين  المجموعة،  أنحاء  كافة  في 
التشغيلية، إضافة لتدريب موظفينا وتطويرهم من أجل 
خالل  بسهولة.  بكل  الالزمة  المهارات  على  يتوفروا  أن 
عام 2016، واصلنا االستثمار في مشروعات استراتيجية 
النقال،  الهاتف  شبكة  كتوسيع  عملياتنا  مختلف  عبر 
الجيل  لشبكة  المطلوبة  التراخيص  على  والحصول 
الرابع )4G(، وطرح الحلول واالتصاالت الموحدة الخاصة 
نتائج استثماراتنا تعني  إن   .)4G( الرابع  الجيل  بشبكة 
يقدمون حلوال شاملة  الرئيسيين  المجموعة  أن مشغلي 

لالتصاالت لمختلف قطاعات العمالء«.
في   59 نسبة  أن  القول  يمكن   ،2016 عام  نهاية  مع 
قبل  األربــاح  من  المئة  في  و52  العائدات  من  المئة 
واالستقطاعات  واالستهالك  والضرائب  التمويل  تكاليف 
)EBITDA( تعزى إلى عمليات المجموعة خارج البحرين، 
مقارنة بالعام 2015 إذ بلغت نسبة العائدات 59 في المئة 
والضرائب  التمويل  تكاليف  قبل  األرباح  نسبة  وبلغت 
شهد  المئة.  في   EBITDA 55 واالستقطاعات  واالستهالك 
األداء العام عبر المجموعة دعما بزيادة عدد العمالء في 

معظم عمليات المجموعة.

األردن - أمنية 
في  الصعبة  التشغيلية  بالبيئة  تتأثر  أمنية  التزال 
الخدمات  وتكاليف  الضرائب  الرتفاع  نظًرا  األردن؛ 
شبكاتهم  الشركة  منافسي  إلطالق  باإلضافة  المتزايدة. 
انخفاض  إلى  أدى  أمنية؛ ما  الرابع4G قبل شركة  للجيل 
اختتمت  حيث   ،2016 للعام  النقال  الهاتف  مشتركي 
 2.8 من  تتألف  بقاعدة مشتركين  المالية  الشركة سنتها 
السنة  عن  المئة  في   12 بنسبة  أقل  أي  مشترك؛  مليون 
برودباند  مشتركي  قاعدة  شهدت  المقابل،  في  السابقة. 
الثابت ارتفاعا ملحوظا خالل العام بلغت نسبته 24 في 

المئة مقارنة بالعام الماضي.

الكويت - كواليتي نت
في  األسهم  من  المئة  في   90 بتلكو  مجموعة  تمتلك 
شركة كواليتي نت، التي التزال الشركة الرائدة في سوق 
الكويت لالتصاالت والبيانات الثابتة وخدمات اإلنترنت 
في الكويت. تمكنت الشركة من الحفاظ على حصتها في 
سوق البرودباند على الرغم من المنافسة الشديدة التي 
تواجهها الشركة من مزودي الخدمة الثابتة والالسلكية.

Dhiraagu - جزر المالديف
قوية  مالية  بنتائج   2016 عام   Dhiraagu شركة  أنهت 
وبيانات  الدولي،  التجوال  خدمات  في  النمو  بفضل 
الجوال وبيانات الشركات الكبرى. نجحت Dhiraagu في 
بأوسع  العام  منهية  تغطيتها،  وتعزيز  شبكتها  توسيع 
كما  المالديف.  في  والرابع  الثالث  الجيل  لشبكة  تغطية 

 )4G( الرابع  الجيل  شبكة  طرح  بدء  عن  الشركة  أعلنت 
أفضل  وتقديم  العمالء  تجربة  لتحسين  إطار سعيها  في 
الشركة تشغيل  كما واصلت  القيمة.  من حيث  العروض 
مقدمة  أخرى،  بإطالق خدماتها في جزر  األلياف  شبكات 
أكبر السرعات في البالد. وقد شهدت الشركة ارتفاعا في 
أعداد كل من مشتركي خدمة الهاتف النقال والبرودباند 
مقارنة  المئة  في   13 بنسبة  وزيادة  المئة  في   7 بنسبة 

بالعام الماضي على التوالي.

Channel Islands & Isle of Man – SURE
في شبكتي  متواصال  مهما  استثمارا   2016 العام  شهد 
في   SURE شركة  من  المقدمة  والرابع  الثالث  الجيل 
جزيرتي Channel Islands و Isle of Man ، حيث عززت 
لتحسين  إضافة  الداخلي،  والتغلغل  التغطية  مستوى 
تعزيز  تم  كما  للعمالء.  والهابطة  الصاعدة  السرعات 
شبكة البرودباند الثابتة في Guernsey مع تسجيل رقم 
قياسي في استخدام حلقات االتصال. أما بالنسبة ألعداد 
المئة  في  واحد  بنسبة  نموها  واصلت  فقد  المشتركين، 
وزيادة بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي في خدمات 

الهاتف النقال والبرودباند على التوالي. 
إيدي  SURE وبتلكو عن حزنهما برحيل  عبرت شركة 
توفي  الذي   SURE لشركة  التنفيذي  الرئيس  ساينتس 
مطلع يناير 2017. بدأ إيدي عمله كرئيس تنفيذي للشركة 
كبيرة  إسهامات  الفترة  هذه  خالل  من  قدم   ،2008 عام 
وواضحة للشركة. من الواضح أن الجميع سيفتقده في 
التجارية  لألوساط  إضافة  بتلكو  وشركة   SURE شركة 

 .Isle of Man و Channel Islands في جزيرتي

 South Atlantic & Diego Garcia – SURE
تحديا   2016 العام  خالل   Sure S&D شركة  شهدت 
جزر  في  النفط  عن  التنقيب  مرحلة  النتهاء  نظرا  كبيرا؛ 
فوكالند، إلى جانب التأخير في تدشين عمليات الطيران 
في  عام  وانخفاض  هيالنة  سانت  جزيرة  في  التجارية 
هذه  من  الرغم  وعلى  العمليات.  جميع  في  الزوار  عدد 
South Atlantic كانت  التحديات األخيرة، إال أن شركات 
الهاتف  خدمة  في  المشتركين  أعداد  زيادة  على  قادرة 
في   3 وبنسبة  المئة  في   26 بنسبة  والبرودباند  النقال 

المئة على أساس سنوي على التوالي.

مشاريع مشتركة أخرى 
تمتلك مجموعة  التي  اليمن،   - تمكنت شركة سبأفون 
زيادة  تحقيق  من  أسهمها،  من  المئة  في   26.94 بتلكو 
على  المئة  في   17 بنسبة  المشتركين  قاعدة  حجم  في 
بيئة  في  العمل  صعوبة  من  الرغم  على  سنوي،  أساس 
أما شركة عذيب،  تسودها تحديات سياسية متصاعدة. 
التي تمتلك مجموعة بتلكو 15 في المئة من أسهمها، فقد 
شهدت تحسنا مثيرا بنسبة 102 في المئة مقارنة بالعام 

الماضي في أعداد المشتركين.

بتلكو البحرين 
وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة إيهاب حناوي إلى 
أن البحرين ماتزال تتصدر مجال االتصاالت الرقمية في 
المنطقة في ظل اقتصاد حيوي لإلنترنت من خالل التقدم 

الذي تحرزه بتلكو في مجال التحول الرقمي. 
التشغيلية  الصعوبات  الرغم من  قائاًل »على  واضاف 
الناتجة عن اكتظاظ سوق االتصاالت في البحرين، إال أن 
ذلك لم يحل دون مضي بتلكو في تنفيذ خططها بإيصال 
في  واضعة  البحرين،  مناطق  جميع  إلى  األلياف  شبكة 
البحرين  ورؤية  المملكة  قيادة  تطلعات  دائما  اعتبارها 

2030 لضمان االتصال باإلنترنت لجميع السكان«.
شبكة  على  كبير  طلب  »هناك  قائال  حناوي  وتابع 
األلياف والخدمات المصاحبة، وفرقنا تعمل بكامل طاقتها 
للحصول  الطلبات  من  الهائل  العدد  لتلبية  االستيعابية 
على سرعات أعلى وسعة بيانات أكبر تواكب االستخدام 
استمر  اإلنترنت.  عبر  تعمل  التي  للتطبيقات  المتنامي 

التقنيات  أحدث  تقديم  في   2016 العام  خالل  استثمارنا 
ميغابت   500 برودباند  خدمة  مثل  موثوقية  وأكثرها 
لضمان  البحرين  في  نوعها  من  األولى  وهي  الثانية  في 
حصول العمالء على تجربة مميزة. تتميز خدمة شبكات 
في  للتحميل  فائقة  بتوفير سرعات  نقدمها  التي  األلياف 

البحرين«.
كان من أبرز اإلنجازات األخرى خالل عام 2016 إطالق 
خدمة بحرين واي فاي التي تتيح إمكانية الوصول إلى 
شبكة الواي فاي في جميع األماكن العامة الرئيسية في 
البحرين. إطالق هذه الخدمة يؤكد التزام بتلكو بتطوير 
أخرى  جهة  من  ويدعم  جهة،  من  الذكية  المدينة  حلول 

رؤية البحرين كمركز إقليمي رائد في مجال االتصاالت.
بطرح  السحابية  خدماتها  مجموعة  بتلكو  عززت  كما 
شراكات  وأنشأت  العام  خالل  الجديدة  الحلول  من  عدد 
لتلبية  األمنية  للحلول  معروفين  مزودين  مع  جديدة 
حلول  وتنفيذ  الشركات  بمختلف  الخاصة  االحتياجات 

أمنية مرنة قابلة للتطوير وفعالة من حيث الكلفة.
وأشار حناوي أيضا إلى أن بتلكو البحرين، وانطالقا 
من أهدافها العالمية في التشغيل، أكملت مشروعا كبيرا 
يتمثل في توسعة إحدى الشبكات العالمية والتي ستوفر 
الحرجة،  التوقف  نقاط  وتفادي  الشبكات،  تنوع  إمكانية 
وتزويد البلدان بالمرونة في مواجهة الصعوبات، إضافة 
هذه  أتاحت  لقد  بكفاءة.  الدولية  القدرات  الستخدام 
حضور  نقاط  نشر  لبتلكو  الطموحة  التوسعية  الخطط 

جديدة لها حول العالم.
الخدمات  كافة  توافر  أن  نعلم  »نحن  حناوي  وتابع 
مجموعة  ويقدم  للعمالء  مميزة  تجربة  سيتيح  الرقمية 
والمعدلة.  المبتكرة  والخدمات  الحلول  من  جديدة 
منتجات  تقديم  على  التركيز  سنواصل   2017 عام  خالل 
القطاعين  من  لكل  الجودة  عالية  وحلول  وخدمات 
من  تقديمه  يمكننا  ما  وبكل  واالستهالكي،  التجاري 
منتجات وخدمات موجهة لتحسين حياة الناس بأساليب 

مقبولة ومالئمة وبأسعار معقولة«.

عام من اإلنجازات
إنجازات  بتلكو  عمليات  حققت  ككل،  المجموعة  في 
كبيرة إلى جانب نجاحاتها السابقة، فضال عن االعتراف 
المرموقة  الجوائز  من  بجملة  الفوز  خالل  من  بجهودها 

دوليا.
مناقصة  على  األردن   - أمنية  شركة  حــازت  فقد 
أكبر  إحدى  والتعليم،  التربية  لوزارة  الوطني  المشروع 
المناقصات في األردن التابعة لوزارة التربية والتعليم، 
المدارس  جميع  بربط  بموجبها  أمنية  ستقوم  والذي 
التي  المنظمة  المعلومات  خدمات  خالل  من  الحكومية 

تشمل شبكة األلياف وخدمات الموجات الدقيقة. 
البحرين، وأمنية في  في  بتلكو  اختيار كل من  تم  كما 
ألدائهما   Speedtest by OOKLA شركة  قبل  من  األردن 
لإلنترنت  مزود  كأسرع  بتلكو  اختيار  تم  فقد  المتميز. 
نقال  هاتف  شبكة  كأسرع  أمنية  اختيرت  فيما  المتنقل، 
عالمًيا  الرائدة  الشركات  من   OOKLA وتعد  األردن.  في 
النطاق  عريض  اإلنترنت  سرعة  اختبارات  إجراء  في 
في  أيضا  والمتخصصة  المتنقلة،  اإلنترنت  لشبكات 

توفير تطبيقات اإلنترنت الخاصة بتحليل الشبكات.
وحازت كواليتي نت على جائزة أفضل تجربة رقمية 
في منطقة الشرق األوسط في المؤتمر السنوي الخامس 
عن  فضال  االتصاالت،  قطاع  في  العمالء  تجربة  إلدارة 
حصولها على جائزة أفضل مزود لإلنترنت في الكويت 

خالل حفل توزيع جوائز أريبيان بيزنس.
شركة  أول  بتلكو  أصبحت  فقد  البحرين،  في  أما 
آيزو  شهادة  منحها  يتم  األوسط  الشرق  في  اتصاالت 
هنا  ومن  للمعايير.  البريطاني  المعهد  من   9001:2015
شركة  أول  كونها  اإلنجاز  بهذا  تفخر  أن  لبتلكو  يحق 

تحقق هذا المعيار في كافة القطاعات في البحرين.
احتفلت شركة  فقد  األوسط،  الشرق  منطقة  خارج  أما 
إطالقها  على  الزمان  من  عقد  بمرور  جيرسي  في   SURE

أول محل لها في عام 2006.
عالوة على ذلك، تم تكريم بتلكو على التزامها بتطبيق 
مبادئ حوكمة المؤسسات المقدمة من المؤسسة المالية 
بتلكو  فوز  عن  أعلنت  التي   )World Finance( العالمية 
لعام  البحرين«  في  مؤسسات  حوكمة  »أفضل  بجائزة 

.2016

خدمة المجتمع
تابع الشيخ محمد قائاًل بأن بتلكو، إضافة الستثماراتها 
البحرين،  مملكة  في  والتنمية  االقتصادي  النمو  دعم  في 
فإنها تستثمر أيضا في المجمع المحلي من خالل برنامج 
مسئولية الشركة االجتماعية الذي يحظى بسمعة طيبة.

مليون   1.6 من  بأكثر  بتلكو  2016، ساهمت  عام  خالل 
الشركة  ببرنامج  التزامها  من  كجزء  بحريني  دينار 
حياة  في  إيجابي  تغيير  إحداث  إلى  الرامي  االجتماعية 

جميع المواطنين.

إيهاب حناوي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة

§الوسط - المحرر االقتصادي

] أعلنت أمس مجموعة بتلكو، شركة االتصاالت اإلقليمية التي تعمل في 14 بلدا، عن نتائجها المالية خالل اثني عشر شهرا تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون األول 2016، 
إذ حققت عائدات إجمالية بلغت367.1 مليون دينار، بانخفاض هامشي نسبته واحد في المئة مقارنة بالعام الماضي. 

وارتفعت العائدات اإلجمالية للربع األخير من العام 2016 بنسبة واحد في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، كما شهدت تحسنًا بنسبة 4 في المئة خالل الربع الثالث 
للعام 2016 على الرغم من الضغوط التنافسية التي تواجهها المجموعة.
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»البا« توقع مذكرة تفاهم مع بوليتكنك البحرين
§الوسط - المحرر االقتصادي

البحرين  ألمنيوم  شركة  قالت   [
)البا( في بيان أمس انها وقعت مذكرة 
جامعة  مع  المشترك  للتعاون  تفاهم 
بوليتكنك البحرين بتاريخ 16 فبراير/ 

شباط2017. 
قبل  من  التفاهم  مذكرة  توقيع  تم 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  من  كل 
التنفيذي  والرئيس  موري،  تيم  البا 
البحرين  بوليتكنك  لجامعة  بالوكالة 
حفل  حضر  كما  العسيري.  محمد 
للشئون  التنفيذي  الرئيس  التوقيع 
البقالي،  علي  ألبا  بشركة  المالية 
المدير اإلداري للشئون اإلدارية وليد 
روضة  التدريب  مديرة  التميمي، 
اإلداري  القسم  ورئيسة  العرادي، 
البنعلي، إلى  التدريب غدنانة  بدائرة 
جانب مديرة العالقات العامة بالوكالة 

فاطمة المهري.
تم  التي  التفاهم  لمذكرة  ووفقاً 
ببحث  الجانبان  سيقوم  توقيعها، 
فيها  بما  الطرفين،  بين  التعاون  سبل 
شركة  وموارد  مرافق  من  االستفادة 

البا لتنمية مهارات الطلبة والطالبات 
وتقديم فرص مالئمة للتدريب المهني 
مما  المختلفة  التدريبية  والبرامج 
مستقباًل  التوظيف  عملية  يسهل 
البحرين  بوليتكنك  جامعة  لخريجي 

بحسب الشواغر المتاحة. 
موري  صرح  المناسبة،  وبهذه 
جامعة  مع  التفاهم  مذكرة  »إن  قائاًل 
التزام  تؤكد  البحرين  بوليتكنك 
االقتصادية  الرؤية  بدعم  البا  شركة 
لمملكة البحرين 2030، وذلك من خالل 
وتزويدهم  البحريني  الشباب  إعداد 
فرص  لتعزيز  الالزمة  بالمهارات 
يمهد  مما  المستقبل،  في  توظيفهم 
الطريق لتحقيق أهداف بحرنة القوى 

العاملة بالبحرين«.
األلمنيوم  شركات  إحدى  وبصفتها 
ألبا  تحرص  العالم،  حول  الرائدة 
الجامعات  من  العديد  مع  العمل  على 
من  والدولية  المحلية  والمعاهد 
تحقق  تدريبية  برامج  وضع  أجل 
للمواطنين  المهني  التطوير  أهداف 

البحرينيين. تيم موري ومحمد العسيري خالل توقيع مذكرة التفاهم 

مجموعة البركة تربح 152 مليون دوالر في 2016
§الوسط - المحرر االقتصادي

] أعلنت مجموعة البركة المصرفية، عن تحقيق نمو 
ارتفع  كما  المئة،  في   7 التشغيلي بنسبة  الدخل  إجمالي 
والمخصصات  الضرائب  قبل  التشغيلي  الدخل  صافي 
بنسبة 9 في المئة خالل العام 2016 وذلك بالمقارنة مع 

العام 2015. 
دوالر  المليار  التشغيلي  الدخل  مجموع  تجاوز  وقد 
بالمقارنة   2016 العام  خالل  دوالر  مليار   1.08 ليبلغ 
في   7 قدرها  بزيادة   ،2015 العام  خالل  دوالر  مليار  مع 
المئة. ونسبة التحسن هذه سوف تقفز إلى 16 في المئة 
فيما لو تم استبعاد تأثير انخفاض عمالت بلدان بعض 
الوحدات أمام الدوالر. كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي 
في  المئة  في   18 إلى  ترتفع  )سوف  المئة  في   9 بنسبة 
حال استبعاد تأثيرات انخفاض العمالت( من 464 مليون 
507 ماليين دوالر خالل نفس الفترة، بالرغم  دوالر إلى 
من الزيادة الملحوظة في المصاريف التشغيلية بنسبة 
والتي  الفروع  في  التوسع  لسياسة  نتيجة  المئة؛  في   6
 536 من   2016 العام  خالل  دوالر  مليون   567 إلى  قفزت 

مليون دوالر خالل العام 2015. 
إلى  المجموعة  عمدت  التي  المخصصات  خصم  وبعد 
نظرا  اتخذت؛  التي  التحوط  إجراءات  بسبب  مضاعفتها 
الدول  بعض  في  العامة  والمالية  االقتصادية  لألوضاع 
دول  بقية  وكذلك  المجموعة  وحدات  فيها  تعمل  التي 
العالم، بلغ صافي الربح العائد لحقوق مساهمي الشركة 
األم 152 مليون دوالر، بانخفاض نسبته 7 في المئة عما 
كان عليه خالل العام 2015 والبالغ 163 مليون دوالر، في 
أرباح  المجموعة تحقيق مجموع صافي  حين استطاعت 
المئة  في   6 نسبته  بانخفاض  دوالر،  مليون   268 قدره 
بالمقارنة مع مجموع صافي األرباح المحقق خالل العام 
العائدة  األرباح  أن  إال  دوالر.  مليون   286 والبالغ   2015
ترتفع  سوف  اإلجمالية  واألرباح  المجموعة  لمساهمي 
بنسبة 2 في المئة و3 في المئة على التوالي فيما لو تم 
استبعاد تأثيرات انخفاض لعمالت المحلية لبلدان بعض 
على  العائد  يبلغ  كما  األميركي.  الدوالر  أمام  الوحدات 

حقوق المساهمين 13 في المئة عام 2016. 
وتقديرات  توقعات  مع  منسجمة  األرباح  هذه  وتأتي 
المجموعة  قدرة  وتعكس  العام  بداية  في  المجموعة 
من  المتأتية  اإليرادات  في  المتواصل  النمو  تحقيق  على 
أصول  محفظة  إلى  تستند  مستدامة  متنوعة  مصادر 
مدرة للعائد ذات جودة عالية وشبكة واسعة من العمالء 

والفروع والعالقات والمنتجات. 
 2016 العام  من  األخير  الربع  نتائج  يخص  وفيما 
فقد   ،2015 العام  من  األخير  الربع  نتائج  مع  بالمقارنة 
المئة  في   9 بنسبة  التشغيلي  الدخل  إجمالي  ارتفع 
دوالر  مليون   262 مع  مقارنة  دوالر  مليون   285 ليبلغ 
12 في  2015 وصافي الدخل التشغيلي بنسبة  في العام 
مليون   130 مع  مقارنة  دوالر  مليون   145 ليبلغ  المئة 
العائد  الربح  بلغ صافي  بينما   .2015 العام  دوالر خالل 
لحقوق مساهمي الشركة األم 35 مليون دوالر بانخفاض 
نسبته 16 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي والبالغ 
مليون   64 الدخل  صافي  ومجموع  دوالر  مليون   42
مع  بالمقارنة  المئة  في   12 نسبته  بانخفاض  دوالر 
72 مليون دوالر بسبب مضاعفة  العام الماضي والبالغ 

المخصصات في ضوء العوامل التي تم شرحها.   
وقد أظهرت بنود الميزانية المقومة بالدوالر األميركي 
المصرفية  البركة  مجموعة  موجودات  إجمالي  انخفاض 
 23.4 لتبلغ   2016 نهاية ديسمبر  في  المئة  في   5 بنسبة 
والبالغ   2015 ديسمبر  نهاية  مع  بالمقارنة  دوالر  مليار 
انخفاض  تأثير  استبعاد  تم  ما  وإذا  دوالر.  مليار   24.6
فيها  تعمل  التي  الدول  لبعض  المحلية  العمالت  قيمة 
األصول  إجمالي  فإن  الدوالر،  أمام  المجموعة  وحدات 
المئة في ديسمبر  18 في  سوف يحقق نموا كبيرا قدره 
وتحتفظ   .2015 ديسمبر  مع  بالمقارنة  وذلك   ،2016
شكل  في  الموجودات  هذه  من  كبيرة  بنسبة  المجموعة 
التمويل  فرص  الستثمار  لالستعداد  سائلة  موجودات 

ومواجهة التقلبات في األسواق.
كما تعتبر محفظة التمويالت واالستثمارات لمجموعة 
على  وتتوزع  عالية  جودة  ذات  المصرفية  البركة 
من  تعتبر  وهي  واسعة،  جغرافية  ومناطق  قطاعات 
تتجاوز  ال  اإلسالمية، حيث  البنوك  لدى  المحافظ  أفضل 
إلى  المخصصات  حسم  بعد  المتعثرة  الديون  نسبة 

مجموع التمويالت نسبة 0.5 في المئة عام 2016. 
المصرفية  البركة  إدارة مجموعة  وقال رئيس مجلس 
الشيخ صالح كامل: »استطاعت المجموعة مواصلة أداء 
دورها في إعمار األرض وخدمة المجتمعات المحلية التي 
مصرفية  وخدمات  منتجات  تقديم  خالل  من  فيها  تعمل 
المجتمعات،  لهذه  المستدامة  التنمية  احتياجات  تلبي 
وبنفس الوقت تحقق االستدامة المالية للمجموعة وتعزز 

دورها المصرفي في محيطيه اإلقليمي والعالمي«.
اهلل  عبد  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  قال  جهته،  من 
والوحدات  المصرفية  البركة  مجموعة  إن  السعودي 
القائم  المستدام  النمو  نهج  تكريس  تواصل  لها  التابعة 
ترتبط  متينة  واقتصادية  أخالقية  عمل  ركائز  على 
وهو  فيها،  تعمل  التي  للمجتمعات  الحقيقي  باالقتصاد 
التشغيلية  للنتائج  والنمو  االستقرار  عوامل  يوفر  ما 

والربحية للمجموعة.
التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  عضو  وقــال 
يوسف:  أحمد  عدنان  المصرفية  البركة  لمجموعة 
والظروف  التطورات   2016 العام  خالل  »تواصلت 
معدالت  تباطؤ  بينها  ومن  الصعبة،  واإلقليمية  العالمية 
على  عالوة  النفط،  أسعار  وتراجع  االقتصادي  النشاط 
الوحدات  من  للعديد  المحلية  العمالت  قيمة  انخفاض 
إعداد  عملة  األميركي،  الدوالر  مقابل  للمجموعة  التابعة 
تقارير المجموعة. لكننا بالرغم من كافة هذه التطورات 
القوية،  والتشغيلية  الربحية  مراكزنا  على  حافظنا 
السياسات  إطار  في  التحوطية  إجراءاتنا  وعززنا  بل 
المجموعة  وضعتها  التي  الحصيفة  واالستراتيجيات 
وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها وبنفس الوقت نفذنا 
القائمة  األسواق  في  بالتوسع  الخاصة  خططنا  كافة 
كافة  وحداتنا  أداء  إن  كما  جديدة.  أسواق  إلى  والدخول 
التكيف  على  قادرة  أنها  وأثبتت  للغاية  مرضي  كان 
والمالية  االقتصادية  التطورات  من  واالستفادة  بل 
ومداخيلها،  أنشطتها  تعزيز  في  بلدانها  في  المستجدة 
مما نتج عنه مشاركة جماعية في النتائج المتميزة التي 
العام  خالل  حققناها  التي  األرباح  وتنسجم  حققناها. 

2016 مع توقعاتنا وتقديراتنا في بداية العام«. 
شبكة  في  للتوسع  المجموعة  خطط  يخص  وفيما 
فروعا  افتتاحنا  »نتيجة  التنفيذي  الرئيس  قال  الفروع، 
بنك  قبل  من  البنوك  أحد  لتمللك  نتيجة  وكذلك  جديدة 

المجموعة  وحدات  فروع  عدد  ارتفع  باكستان،  البركة 
مجموع  ليبلغ    2016 العام  خالل  فروع   111 بمقدار 
يعكس  وهو  موظفا،   12,644 توظف  فرعا   697 الفروع 
في  للمواطنين  مجزية  وظائف  توفير  في  وحداتنا  دور 
المرتكزات  السياسة تشكل أحد  مجتمعاتها. كما إن هذه 

الرئيسية للنمو في األعمال والربحية للمجموعة«.
التي  االستراتيجية  مبادراتنا  أبرز  »من  عدنان:  وقال 
قمنا بها خالل العام 2016 هي نجاح بنك البركة باكستان 
ويعتبر  باكستان.  في  بنك  على  استحواذه  في  المحدود 
هذا البنك واحدا من أكبر البنوك اإلسالمية باكستان. وقد 
أدت عملية الدمج إلى خلق مؤسسة مالية قوية وكبيرة 
 1.2( باكستانية  روبية  مليار   120 أصولها  قوام  يبلغ 
مليار دوالر( وتمتلك  224 فرعا في أكثر في 100 مدينة 
وبلدة، بينما يبلغ عدد الموظفين أكثر من 2500 موظف. 
الخطوة  لهذه  اإليجابية  النتائج  تتضح  أن  ونتطلع 
العام  من  الثاني  النصف  خالل  المجموعة  نتائج  على 

الجاري«.
من  باالنتهاء  قمنا  استراتيجية  »مبادرة  وأضاف 
موافقة  صدور  هي  سابقتها  عن  أهمية  تقل  ال  تنفيذها 
المجموعة  منح  على  المغرب  في  المعنية  السلطات 
يتم  وسوف  المغرب.  في  جديد  بنك  لتأسيس  ترخيص 
المغربي  البنك  مع  بالشراكة  الجديد  البنك  تأسيس 
أعرق  من  يعتبر  وهو  إلفريقيا،  الخارجية  للتجارة 
وأكبر البنوك المغربية الخاصة الذي تأسس عام 1959، 
ويتواجد في 22 بلدا. كما سوف يكون البنك الجديد تحت 
شبكة  ضمن  ويعمل  المصرفية  البركة  مجموعة  إدارة 
وحداتها المصرفية المتواجدة حاليا في 15 بلدا. وسوف 
هام  إنجاز  المغربي  السوق  المجموعة  دخول  يكون 
المغرب  في  الرئيسية  األسواق  من  يعتبر  حيث  للغاية، 
في  أكبر  تنوعا  للمجموعة  ويحقق  وإفريقيا،  العربي 
أن  نأمل  كما  اإليرادات.  ومصادر  األصول  محافظ  بناء 
يكون ذلك مدخال للقيام بالمزيد من التوسع في األسواق 

اإلفريقية خالل المستقبل«.
البركة  مجموعة  حظيت  الماضي،  العام  أواخر  وفي 
المالي،  وضعها  متانة  على  أخرى  بشهادة  المصرفية 
المحدودة  العالمية   Dagong شركة  من  كل  أكدت  حيث 
التصنيف  على  للتصنيف  الدولية  اإلسالمية  والوكالة 
بدرجة  وهو  للمجموعة  الممنوح  المشترك  االئتماني 
استثمارية على النطاق الدولي »BBB + / A3. باإلضافة 
إلى ذلك، فقد أكدت الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف 
على  المصرفية  البركة  لمجموعة  الممنوح  تصنيفها 
النطاق الوطني وهو درجة A+ )bh( / A2 )bh(... وتعتبر 
السداد  لبيئة  الشامل  للتحليل  التصنيفات حصيلة  هذه 
السداد  ومصادر  الثروة  خلق  على  والقدرة  للمجموعة، 

والقدرة على السداد. 
المسئولية  وبرامج  لدور  الدولي  التقدير  إطار  وفي 
المصرفية،  البركة  لمجموعة  الريادية  االجتماعية 
للمسئولية  الدولي  عمان  لمؤتمر  العليا  اللجنة  قلدت 
الرئيس  يوسف  احمد  عدنان   ،2016 لعام  المجتمعية 
»مفوض  لقب  المصرفية  البركة  لمجموعة  التنفيذي 
سامي للتبشير بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 
2030«، كما كرمته بالجائزة الذهبية للتنمية المستدامة؛ 
وذلك تقديرا لدوره الكبير في برامج الخدمة والمسئولية 

االجتماعية وطنيا ودوليا.
2016 التركيز على  وقال عدنان: »واصلنا خالل العام 
لكافة  االنترنت  عبر  الحديثة  التدريب  برامج  تقديم 
والمرتبطة  لها  التابعة  والوحدات  المجموعة  موظفي 
بتشريعات االمتثال والعقوبات واعرف عميلك وغيرها. 
قيم  ترجمة  أجل  من  جهودنا  نواصل  ذلك  جانب  إلى 
الشراكة  مفهوم  على  القائمة  التجارية  العالمة  ومبادئ 
نقدمها  التي  والخدمات  المنتجات  كافة  في  العمالء  مع 
وإدارة  واالمتثال  الحوكمة  لوائح  تعزيز  ومواصلة 

المخاطر«.
يخص  »وفيما  للمجموعة:  التنفيذي  الرئيس  وقال 
التقلبات في األسواق  2017، نحن نتوقع استمرار  العام 
العالمية واإلقليمية وهي تخلق بيئة عمل صعبة للبنوك 
واستثمار  الحذر  نهجنا  نواصل  سوف  لكننا  العالمية، 
الشبكة  على  عالوة  الكبيرة  والفنية  المالية  الموارد 
في  للمجموعة  التابعة  للوحدات  الواسعة  الجغرافية 
مواصلة أدائنا القوي على مستوى المجموعة والوحدات 
التابعة لنا من أجل تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين 

والمستثمرين في المجموعة«.
وأشاد الرئيس التنفيذي للمجموعة في ختام تصريحه 
بالمركز  التنفيذية  اإلدارة  بذلتها  التي  الكبيرة  بالجهود 
المصرفية  الوحدات  في  التنفيذية  واإلدارات  الرئيسي 
إلى  وأدت  العالقة  ذات  واألطراف  للمجموعة  التابعة 

تحقيق النتائج الممتازة للمجموعة.
مرخصة  المصرفية  البركة  مجموعة  أن  ويذكر 
المركزي،  البحرين  مصرف  من  إسالمي  جملة  كمصرف 
دبي.  ونــاســداك  البحرين  بورصتي  في  ومدرجة 
وحدات  في  ممثاًل  واسعاً  جغرافياً  انتشاراً  وللمجموعة 
15 دولة، حيث تدير  تابعة ومكاتب تمثيل في  مصرفية 
مصر،  األردن،  تركيا،  من:  كل  في  فرعا   697 من  أكثر 
جنوب  باكستان،  البحرين،  السودان،  تونس،  الجزائر، 
العربية  والمملكة  العراق  سوريــة،  لبنان،  افريقيا، 
من  كل  في  تمثيل  مكتبي  إلى  باإلضافة  السعودية، 

إندونيسيا و ليبيا.

عبداهلل السعوديعدنان يوسفالشيخ صالح كامل
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مع نمو االستثمارات البحرينية في العواصم العربية والغربية

»غرناطة« تبدأ البحث عن عمليات استحواذ 
في الخليج ولندن والواليات المتحدة

§المنامة - المحرر االقتصادي
من نشاط فردي عائلي محدود بدأ 
غرناطة  مجموعة  بدأت   ،1982 في 
لنشاط  فشيئا  شيئا  تنمو  العقارية 
التسعينيات  نهاية  في  المقاوالت 
المقاوالت  نشاط  دخلت  حتى 
االنتعاش  مع  األلفية  بداية  في 
البحرين  شهدته  الذي  االقتصادي 
النمو  فرص  أن  إال  الخليج،  ودول 
العام  المدير  يقول  كما  مقيدة،  تبقى 

للمجموعة حسن مشيمع.
الــشــركــات  مشيمع  ــث  ــح وي
البحرينية إلى البحث عن موطئ قدم 
لها خارج البحرين، إذ يشير مشيمع 
الدوالرات  ماليين  عشرات  أن  إلى 
دبي  سوق  في  استثمارها  يجري 
عن  عدا  البحرينيين،  قبل  من  مثال 
في  تضخ  التي  األخــرى  الماليين 
مثل  واعدة  ودول  الخليج  أسواق 

لندن.
لمجموعة  العام  المدير  ويقول 
المجموعة بدأت بالفعل  أن  غرناطة، 
عبر  الفرص  هذه  القتناص  خطوات 
في  قائمة  شركات  على  االستحواذ 
الخليج وفي بريطانيا وفي الواليات 

المتحدة األميركية. 
وتجري المجموعة حالياً مناقشات 
مع لالستحواذ على شركة سعودية، 
هي  االستحواذ  أن  مشيمع  يرى  إذ 
األسواق  إلى  للدخول  طريقة  أسرع 

الخارجية ويسهل االستثمار في هذه 
األسواق.

والبيروقراطية  التعقيدات  ورغم 
في  حصص  تملك  فــي  اإلدارة 
الشركات، كما يشرح مشيمع، وحتى 
في العاصمة البريطانية لندن، إال أن 

الدخول المدروس هو مهم.
ويقول مشيمع أن على المؤسسات 
البحرين  في  العقاريين  والوسطاء 
تجربة  خــوض  من  الخوف  عــدم 
التوسع في دول أخرى، ويشير إلى 
هذه  تخطت  غرناطة  مجموعة  أن 

الحواجز، وهي واثقة بأنها ستتمكن 
خالل هذا العام من افتتاح أنشطة في 
الخارج قد تصل إلى 3 دول خارجية 
للمجموعة  األول  التوسع  ليكون 

خارج البحرين.
السوق  ــى  إل مشيمع  ويشير 
مازالت  أنها  إلى  بالقول،  المحلية، 
تفتقد إلى جهد أكبر من حيث التنظيم، 
إذ  المقاوالت،  بنشاط  مستشهداً 
الشركات  آالف  وجود  عن  تحدث 
القطاع  لممارسة هذا  المسجلة تحت 
إال أن بضع مئات فقط ممن يعملون 

منافسة  هناك  أصبحت  إذ  فيه،  فعال 
»السوق  مقاوالت  من  متكافئة  غير 
عن  األعمال  تدير  التي  السوداء« 
طريق عمالة غير نظامية أو مسجلة 
العمل  سوق  تراخيص  لوائح  في 

القانونية.
الممارسات،  هذه  أن  إلى  ويقول 
إصدار  في  التعقيدات  جانب  إلى 
مثال،  لألراضي  الجديدة  المخططات 
األفراد  وحتى  المستثمرين  تجعل 
العقار  عن  ظهروهم  إدارة  في 
وقفة  يسترعي  ما  وهو  المحلي، 
االستثمار  مناخ  دعم  ومحاولة  تأمل 

العقاري في البحرين.
المستثمر  أن  مشيمع  ــد  وأك
في  يرغب  قد  والبحريني  الخليجي 
من  شركات  أو  مكاتب  مع  التعامل 
بني جلدته عند االستثمار في العقار، 
تجربته  العقاري  المستثمر  ويروي 
من  الرغم  فعلى  لندن،  سوق  في 
أو  الفتتاح  البيروقراطية  التعقيدات 
إال  شراء حصص في شركات هناك، 
مكث  حيث  للغاية،  واعد  سوق  أنه 
مشيمع هناك عدة أشهر ورأى كيف 
يمكن جني األرباح من أعمال تطوير 
في  بيعه  إعادة  ثم  قديم  منزل  على 

السوق.
للشركات  دعوته  مشيمع  وكرر 
وإزالة  الخارج  في  الفرص  القتناص 
وفتح  االستثمار  من  الخوف  حواجز 

األنشطة في األسواق الخارجية.

حسن مشيمع 

بورصة البحرين تنظم ندوة حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة
§الوسط - المحرر االقتصادي

البحرين  بورصة  نظمت   [
إم جي  بي  بالتعاون مع شركة كي 
الجوانب  حول  ندوة  البحرين  في 
ضريبة  استحداث  على  المترتبة 
الموافق  األحد  يوم  المضافة  القيمة 
بحضور   2017 شباط  فبراير/   19
الشركات  يمثلون  مشاركا   65

المدرجة.
قدمها  التي  الندوة  تناولت  وقد 
الضرائب  قسم  ورئيس  الشريك 
كي  شركة  في  الشركات  وخدمات 
كريغ  البحرين  في  جي  إم  بي 
تفصيليا  شرحا  ريتشاردسون، 
القيمة  ضريبة  فرض  واقع  حول 
التعاون  مجلس  دول  في  المضافة 

البحرين. مملكة  فيها  بما  الخليجي 
ــار  اآلث ــدوة  ــن ال عرضت  كما 
المترتبة  المباشرة  المباشرة وغير 

القيمة  ضريبة  تطبيق  على 
القطاعات  مختلف  على  المضافة 
الشركات  وخصوصا  االقتصادية، 

البورصة. في  المدرجة  المساهمة 
االجراءات  الندوة  تناولت  كما 
على  ينبغي  التي  والخطوات 

اليوم  اتخاذها  المساهمة  الشركات 
الضريبة  فرض  واقع  مع  للتكيف 
العام  منتصف  بحلول  المضافة 

.2018
أن  ريتشاردسون  وأوضــح 
لدى  المضافة،  القيمة  ضريبة 
مبيعات  على  ستؤثر  تعميمها، 
في  البحرين  في  والخدمات  السلع 
الضريبي  اإلعفاء  محدودية  ظل 
االستهالك،  ضريبة  من  والتخفيف 
لها  سيكون  الشركات  أن  غير 
القيمة  ضريبة  استرداد  في  الحق 
فيما  مدخالتها،  على  المضافة 
بها. الخاصة  العمل  بأنشطة  يتعلق 
مجلس  دول  أن  اإلشارة  تجدر 
في  بأنها  أوضحت  قد  التعاون 
القيمة  ضريبة  تطبيق  ــدد  ص

في  المئة  في   5 بمعّدل  المضافة 
التي  االقتصادية  اإلصالحات  إطار 
وعقدت  هذا  المنطقة.  تشهدها 
جلسات  التعاون  مجلس  دول 
األشهر  مدى  على  منتظمة  نقاش 
المبادئ  واعتماد  لصوغ  األخيرة 
بموجبها  يتعّين  التي  الرئيسية 
المضافة؛  القيمة  ضريبة  استحداث 
معظم  تصادق  أن  المتوّقع  ومن 
العمل  إطار  اتفاقية  المجلس  دول 
المضافة  القيمة  بضريبة  الخاص 
الحالي.  العام  من  قريب  وقت  في 
يتعين  االتفاقية،  مصادقة  بمجّرد 
تشريعاتها  إصدار  دولة  كل  على 
نظام  الستحداث  الخاصة  المحلية 
الجديد،  المضافة  القيمة  ضريبة 

البحرين. مملكة  ضمنها  من 

حضور ندوة بورصة البحرين وشركة كي بي إم جي

»بابكو« تنجز 5 ماليين ساعة 
دون إصابة مضيعة للوقت

البحرين تدشن مشروع »رصد 
طائرات اإلقالع والهبوط للدوائر 

§الوسط - المحرر االقتصاديالتلفزيونية المغلقة«
] قالت شركة نفط البحرين )بابكو( في بيان أمس 
إن موظفيها والمقاولين حققوا إنجازا جديدا في مجال 
أي  دون  عمل  ساعة  ماليين   5 باستكمال  السالمة 
اصابة مضيعة للوقت، وذلك يوم 11 فبراير 2017، بما 
وهو  العام،  هذا  تحقيقه  يتم  الذي  األول  الهدف  يمثل 

يعادل حوالي 130 يوما من العمل اآلمن.
جميع  التزام  اإلنجاز  هذا  »يعكس  الشركة:  وقالت 
وممارسات  بسلوكيات  والمقاولين  بابكو  موظفي 
العمل اآلمن، ويؤكد على أن ثقافة السالمة المهنية تعد 
من المفاهيم الراسخة في بابكو والتي يجب أن تكون 

نهجاً أساسياً في الحياة«.
والتسويق  للتكرير  التنفيذي  الرئيس  نائب  وأشاد 
رئيس لجنة البيئة والصحة والسالمة إبراهيم عبداهلل 
طالب بالجهود المخلصة والدؤوبة التي قام بها موظفو 

بابكو والمقاولين في سبيل تحقيق هذا اإلنجاز. 
استمرار  على  أنفسنا  نهنئ  الذي  الوقت  »في  وقال: 
فإنه  السالمة،  أداء  في  والمتميز  الراقي  المستوى 
التزامنا بالحذر وبذل قصارى  يجب علينا أن نواصل 
جهدنا بغية منع وقوع االصابات.« وأضاف قائال »إن 
عمل  ساعة  ماليين   8 تحقيق  في  يتمثل  القادم  هدفنا 
اصابة  أي  دون  والمقاولين  بابكو  موظفي  قبل  من 
نهاية  مع  تحقيقه  المقرر  من  والذي  للوقت،  مضيعة 
قادمة  عمل  أيام   108 يعني  ما  وهو   ،2017 مايو  شهر 
بصورة آمنة وبدون إصابات مضيعة للوقت«. وشدد 
على أهمية تركيز الجهود في مواصلة تطبيق األدوات 
األساسية للسالمة والموجودة بالشركة، مثل برنامج 

)بوست(«،  السلوك  على  المبينة  السالمة  »قواعد 
وبرنامج »أصول بابكو«، وبرنامج »المفاتيح األربعة 
مطلب  أنها  على  معها  التعامل  وضرورة  للسالمة، 
اساسي وجوهري في جميع األعمال التي يتم إنجازها. 
بأداء  اعتزازه  عن  طالب  إبراهيم  المهندس  وأعرب 
يعكس  بما  السالمة  مضمار  في  المتميز  بابكو  شركة 
دورها المحوري كمساهم رئيسي في مؤازرة الجهود 
الرامية لدعم توجهات البيئة والصحة والسالمة ليس 
فقط على مستوى شركة بابكو ولكن في شتى ربوع 
مملكة البحرين، وتنفيذا لتوجيهات وزير النفط رئيس 
مجلس إدارة بابكو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة 

بضرورة الحفاظ على البيئة وتعزيز الملف البيئي.

إبراهيم طالب

§الوسط - المحرر االقتصادي
مشروع  من  البحرين  انتهت   [
عمليات  برصد  الخاص  الكاميرات 
للطائرات  والــهــبــوط  ــالع  اإلقـ
 Aircraft Take Off/Landing(
بدأت  ــذي  وال  )CCTV Project
واالتصاالت  المواصالت  وزارة 
.2016 يناير  مطلع  في  عليه  العمل 
بالتسجيل  النظام  ويعمل 
عمليات  لجميع  التصويري 
عند  للطائرات  الجوية  الحركة 
بمدى  المملكة  أجواء  من  اقترابها 
الكاميرات  وتعمل  بحري،  ميل   2.5
حركة  وتسجيل  ــد  رص على 
مما  والهبوط  االقالع  في  الطائرات 
الجويين  المراقبين  يساند  سوف 
في  بالتحقيق  والمختصين 
الصحيح  التقييم  على  الحوادث 

الطوارئ.  لحاالت 
المواصالت  وزارة  وكيل  وقال 
الطيران  لشئون  واالتــصــاالت 
»بأن  الكعبي:  ثامر  محمد  المدني 
وتزامنا  المدني،  الطيران  شئون 

البحرين  مطار  تطوير  مشروع  مع 
الدولي، قامت بتنفيذ عدة مشاريع 
مراقبة  خدمات  لتطوير  هامة 
الحركة الجوية في مملكة البحرين، 
تركيب   CCTV حيث سبق مشروع 
األرضية  الحركة  لمراقبة  نظام 
على  يعمل  والذي   )A-SMGCS(
المراقبة والتحكم في مسار الحركة 
والمركبات  للطائرات  األرضية 

المطار  ساحة  ــل  داخ العاملة 
والممرات  المدارج  تشمل  والتي 
هذا  سيساهم  حيث  األرضــيــة، 
المراقبة  برج  مساعدة  في  النظام 
األرضية  الحركة  في  التحكم  على 
سهولة  يضمن   بشكل  بالمطار 
معايير  أعلى  ويحقق  انسيابها 

السالمة.
بأعمال  القائم  قال  جهته،  من 
الجوية  المالحة  نظم  إدارة  مدير 
البحرين  مملكة  بأن  السيد  أحمد 
من الدول الرائدة في مجال خدمات 
المنظمات  بإشادة  الجوية  المالحة 
الدولية، إذ إنها تقدم هذه الخدمات 
ويعتبر  عقود،   6 من  أكثر  منذ 
الجوية  الحركة  مراقبة  مركز 
جداً  المهمة  المراكز  من  بالبحرين 
ويقدم  األوسط،  الشرق  منطقة  في 
الجوية  الحركة  مراقبة  خدمات 
بكوادر  و  المستويات  أعلى  على 
عالية  وقدره  كفاءة  ذات  وطنية 
شئون  مــن   مباشر  وبــإشــراف 

المدني. الطيران 

محمد ثامر الكعبي

»جي إف إتش« مستمرة 
في مفاوضاتها لالستحواذ 

على بنك الخير
§المنامة - عباس المغني

المالية  أتش  إف  جي  مجموعة  في  المستوى  رفيع  مسئول  ذكر   [
في  الخير،  بنك  على  لالستحواذ  مفاوضاتها  في  مستمر  المجموعة  إن 
العمومية  الجمعية  المجموعة  إدارة  مجلس  فيه  يدعو  الذي  الوقت 
باالستحواذات  المتعلقة  الجديدة  إستراتيجيته  لتنفيذ  توفيضه  على 
مالية واستثمارات وأصول عن طريق مقايضة أسهم. على مؤسسات 

أحمد  المالية  أتش  إف  جي  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
االستحواذ  بخصوص  الخير  بنك  مع  المفاوضات  »إن  المطوع: 
واختيار  للمجموعة  العمومية  الجمعية  انعقاد  اآلن  ننتظر  مستمرة... 

المفاوضات«. في  االستمرار  عملية  يتولى  جديد،  إدارة  مجلس 
بخصوص  العمومية  للجمعية  اإلدارة  مجلس  توصية  إلى  وأشار 
مؤسسات  على  باالستحواذات  المتعلقة  الجديدة  االستراتيجية 
أسهم  مقايضة  طريق  عن  استرايتجية  وأصول  واستثمارات  مالية 
المجموعة من خالل  المساهمين والمستثمرين في تلك األصول باسهم 
نحو  إلى  دوالر،  مليون   598 من  والمدفوع  الصادر  المال  رأس  زيادة 

1.5 مليار دوالر.
العادية  العادية وغير  العامة  الجمعية  اجتماعي  تأجيل  تم  ذلك،  إلى 
القانوني والذي  المالية؛ لعدم اكتمال النصاب  لمجموعة جي اف أتش 

المئة. في   31 نحو  بلغ 
األول من  الموافق  المقبل  األربعاء  الثاني يوم  االجتماع  وسيتم عقد 

المالي. البحرين  مرفأ  في  العاشرة صباحاً  في   2017 مارس 
توصية  جي.إف.إتش،  مجموعة  عمومية  تناقش  أن  المعتزم  ومن 
في   10 بواقع  سنوية،  أرباحاً  المئة  في   20 بتوزيع  اإلدارة  مجلس 

منحة. أسهم  المئة  في  نقدية، و10  أرباحاً  المئة 
زيادة  ستناقش  المجموعة  عمومية  أن  للمجموعة،  بيان  وأوضح 
مليار   5.66 على  موزعة  دوالر  مليار   1.5 من  به  المصرح  المال  رأس 
بقيمة  سهم،  مليارات   9.434 على  موزعة  دوالر  مليار   2.5 إلى  سهم، 

عليها. والمصادقة  الواحد  للسهم  دوالر   0.265 اسمية 
بنحو  أرباح  المجموعة، في وقت سابق، عن تحقيق صافي  وأعلنت 

.2016 217.12 مليون دوالر في 
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وهي  كليب،  دار  قرية  في  النور  أبصر  الذي  حّماد 
أنها  المتوافرة  المصادر  أكثر  تؤكد  التي  المواقع  من 
يعد  العبد،  بن  القتيل طرفة  الشاعر  رأس  كانت مسقط 
واحداً من أهم شعراء النبط والشعر الشعبي في مملكة 
وجمال  السْبك  بدقة  اإلمساك  على  بقدرته  البحرين، 
اللغة؛ عالوة على حدودها المفتوحة على التأويل، وعدم 
القصيدة  إلى  النظر  رافقت  التي  للنمطية  االستسالم 
النبطية باعتبارها منغلقة على البيئة الواحدة، واألفراد 
الذين تتوجه إليهم، مع غليظ اللفظ ووْحِشيِّه مما يمتلئ 
على  وقفنا  ما  إذا  وخصوصاً  البيئة،  تلك  قاموس  به 
دائماً  تنجح  أن  دون  من   - تحاول جاهدة  التي  النماذج 
تراث  في  تكريسها  تم  التي  النماذج  محاكاة  أجل  من   -

القصيدة النبطية منذ عقود طويلة. 
ملفات  خالل  ومن  سابقة،  كتابة  تناولت  أن  سبق 
النبطي  الشعر  في  الفاعلة  لألصوات  تخصيصها  تم 
صفحات  على  نشرت  البحرين،  مملكة  في  والشعبي 
الثقافة الشعبية في صحيفة »الوسط«، وتحديداً  ملحق 
ذلك على صفحة  بعد  الذي تحول  في ملحق »ريضان«، 
تناولت  أن  سبق  أقول  الزمن،  بها  يطل  لم  أسبوعية، 
مقاربة  لتقديم  محاولة  في  حمَّاد،  تجربة  سابقة  كتابة 
الذي  االنطباع  وحال  االرتجال  عن  بعيدة  لمشروعه، 
الموروث  على  ركَّزت  التي  القراءات  من  كثيراً  وسم 

الشعبي، وخصوصاً الشعر. 

ل بامتياز شاعر التأمُّ
بمقدور  يكن  لم  فنية  جوانب  الكتابة  تلك  ت  تقصَّ
مشهد  في  الصدارة  من  مكانها  تأخذ  أن  القصيدة  تلك 
على  قصيدته  توافر  لوال  والشعبية  النبطية  القصيدة 
بنية نصية، كثيراً ما تكون غير محّددة سلفاً، بل تفرض 
الحالة  واستواء  القصيدة(  )موضوعة  الموضوعة 
البنية  تلك  يشّكل  الذي  االتجاه  ونضجها،  الشعورية 
وإيقاعها ومفرداتها التي تبدأ في االنهمار بعفوية بالغة 

يمكن تلّمسها في العديد من قصائده.
لمقدِّم  »الوسط«  في  نشرت  التي  نفسها  الكتابة  في 
هذا التذكير برحيل الشاعر حمَّاد إشارة إلى أن الشاعر 
حمَّاد »يكاد يكون واحداً من الشعراء القليلين في مملكة 
البحرين الذين تشغل تفكيرهم وهاجسهم الموضوعات 
ترتبط  موضوعات  التأمل،  من  بمساحات  تكتنز  التي 
بالوجود والنفس، وتشخيص المواقف، في الوقت الذي 
يكون فيه أبعد ما يكون عن الحاالت الوعظية بانحيازه 
رغم  وعلى  يستثقلها.  وكأنه  الموضوعات  تلك  لمثل 
وفياً  ظل  انه  إال  الذكر،  آنفة  بالمساحات  تجربته  تمّيز 
لرومانسية ورهافة ال يمكن تجاهلها وغض الطرف عنها 
في كثير من موضوعاته المتنوعة«، ويمكن القبض على 
تلك الرهافة من دون ابتذال وتسطيح في الوقت نفسه. 

نقرأ في إحدى قصائده:
والــوانــه )القطف(  ورد  ــرور  غ زادنـــي  مــا 

ــا فرد ــزاه ــوٍش غ ــي ــن ج كــثــرة غـــروري م
بيبانه قــفــول  يحصي  ــون  ــك وال أصبحت 

الجرد تعيد  بيبانه  ــول  ــف وق وامــســيــت 
نعسانه شمس  ــي  ــروف ح ــرأ(  ــج )ت تشبه 

سرد لمسها  ما  )كلمه(  ــاش  ع من  مغمور 
تلك  استدعاء  أو  استحضار  إلى  يعيدنا  ما  وذلك 
اكتناز نصوص حمَّاد  التي أضاءت مواضع من  الكتابة 
الوفي  بالشاعر  نسمِّيه  أن  لنا  يحق  بحيث  بالتأّمل، 
بالنسبة  التأّمل  يتحول  قصائده  من  كثير  ففي  لتأمله، 
ويكشف  الوقت،  نفس  في  وممتعة  صعبة  لعبة  إلى  له 
الصورة  بين  المدهشة  المزاوجة  تلك  صعوبتها  عن 
المزاوجة  تلك  تحققه  وما  لهما،  والنقيض  والمفردة، 
الى  كثيرين  يدفع  ما  لنصه،  المتلقي  لدى  متعة  من 
تأجيل وأحياناً استبعاد االنشغال بالبحث واللهاث وراء 
المباشر من المعنى. بعد كل ذلك، يمكن القول، إنه شاعر 

التأمل بامتياز.

حداء ووحشة مدى
وقتها،  التأبين  أمسية  حاضراً  أكون  أن  لي  ُيقدَّر  لم 
حال  هو  كما  الغياب،  بعاطفة  محاصراً  كان  الزمن  وألن 
السطحي  المديح  عن  بعيداً  الكتابة  آثرُت  أصدقائه، 
أن  آثرُت  الرث.  الرثاء  عن  بعيداً  األذى.   على  الباعث 
لصق  صورته  تكون  أالَّ  قريب.  بعيد/  من  أتأمله  أراه... 
العين، فلن تتيح الوضعية تلك رؤية أساساً. كان الغياب 
اد. هل  هو النص الذي يجب االنتصار عليه بعد رحيل حمَّ
العكس، ثمة  لم يستطع؛ بل على  أكثرنا  تمكنَّا من ذلك. 
من لم يحتج أساساً لمناسبة رحيل مثل ذاك كي يتماهى 
م  توهُّ ر  يحضِّ كان  رعاياه.  أحد  ويكون  النسيان،  مع 
والضروري  األكيد  حضوره  مع  ينسجم  كي  الغياب 

يوماً ما!
هنا.  أحَد  الَ  كأْن  الغياِب  عن  نتحدُث  وقتها،  كتبت 
ربما،  أرواِحنا  عن  مادياً  انفصاالً  باعتبارِه  عنه  نتحدُث 
وإال ما الذي يجعُل تلك الحاسَة حاضرًة بهذه الشراسِة 

الُمْحرجِة أخالقياً؟
الذين نحُبهم يرفضون دائماً أن يكونوا وراَء ذاكرتنا. 
بالَعطِب، ونتأكُد من  ما تصاب  التي كثيراً  إنهم ذاكرُتنا 
أماَمنا كأنهم - بل هم  الذين نحُبهم  عافيتِها حين يكوُن 
. ليس لنا فحسب؛  كذلك - يسهرون على درِسهِم اليوميِّ
بل للحياة نفِسها، وخاصًة حين يكوُن األحبُة من الِطراز 
الذي يأتي إلى الحياِة بعفويٍة بالغٍة، ويعيُشها بعفويٍة، 
إليها  يذهُب  )الشعر(  الجميلِة  َورطته  في  يدخُل  وحين 

بعفويٍة بالغٍة أيضاً.
مصاطُب  ُر  ُتؤجَّ كما  رٍة  مؤجَّ مساحاٍت  شاعَر  يكن  لم 
االستهالكيُة  الجمعيُة  الذاكرُة  إذ  الشعبيِة؛  األسواِق  في 
شاعراً  كان  القيمة.  إهدار  إلى  المفهوِم  ذلك  وْفَق  تذهُب 
وراعدٍ  وصاعٍق  وجارٍح  وُمْحرٍج  وُمربٍك  فريدٍ  ِطراٍز  من 
وبارٍق، وفي النهاية، كان بسيطاً كالماء، مفعماً باأُلنس، 
كِحَداِء بدويٍّ في وحشِة مدًى، وشحِّ كألٍ، وتناسِل سراٍب.
غنيمِة  َعْبَر  ال  أيضاً،  استثنائيٍة  بحريٍَّة  مفعماً  كان 
ُكتَِب  »ما  قديماً:  العرِب  مقولَة  يعي  كان  ألنه  الدواويِن، 
ولكن  واختالفه،  برفضه  ُيقِرُّ  كان   .» َفرَّ ُحفَظ  وما  َقرَّ 
بأخالقيٍة عاليٍة، وسمٍو مْلفٍت، وحين ينتهي من كلِّ ذلك، 
يكوَن  أن  أرادُه  مرٍض  لفِْرِط  إما  َل،  المؤجَّ ُه  نصَّ يتفقَُّد 
رقعَة وحشتِهم  َع  يوسِّ ال  كي  األصدقاء  على  مغلقاً  سراً 
الوحشِة  تلك  من  َتهم  ِحصَّ يصادَر  أن  فارتأى  وعنائِهم 
والعناِء بُنْبٍل بالٍغ. يضُعنا أماَم قيمٍة أخالقيٍة ملفتٍة قبل 
أن  دون  من  استثنائيٍة،  إبداعيٍة  قيمٍة  أمام  يضَعنا  أن 

ح بالقيمتين معاً. يصرِّ
على  متطفلين  ظلِّ  في  بالُجْملِة.  َهَذٍر  ظل  في  نفتقُده 
اإليقاع، عدا التطفِل على الشعر، في ظل مخلِّصي نصوٍص 

يكاُد أكثُرهم أن يزاحَم بعض المخلِّصين الُجمركيين.
لحياتَِك األخرى مذاٌق ورؤيٌة وِحصٌة وقيمٌة واستثناٌء 

َنغبُِطَك عليها جميعاً، وأنت أهل لكل سمو.

الرحيل ونقص الجمال
منهم  النسيان  ينل  لم  وقتها  أبَّنوه  الذي  األصدقاء 
ألن  ربما  كروحه.  أخضر  مازال  الغياب  ألن  ربما  شيئاً، 
اءه، كان  نصه الوثَّاب وبكل الحيوية التي يفاجئ بها قرَّ
ذلك  يتأبَّد  أن  دون  الحيلولة  على   - يزال  وما   - قادراً 

الغياب، وأن يكون عصّياً عليه.
صحيفة »الوسط« كانت مواكبة ألمسية التأبين الذي 
ّآذار  مارس/   11 بتاريخ  الثقافي،  كانو  مركز  في  أقيم 
الذي  حيدر  حبيب  الزميل  وقتها  تغطيته  وتولَّى   ،2010
أشار فيها إلى أنه »برحيل شاعر الذهاب عميقا في اللغة 
تعيش  الشعبية  القصيدة  باتت  حمَّاد  عبداهلل  والحياة 
النصوص  من  األسبوعي  االستعراض  يسده  ال  فراغا 
كان  وحيوية.  حياة  مدلول  يحمل  وال  فارغ  جلها  التي 

شاعر المفارقات والوحشة واألمل واأللم بامتياز«.
خليفة،  عبداهلل  علي  من:  كل  فيها  شارك  األمسية 
ألقيت  تأبينية  )بكلمة  الجمري  وجعفر  الدوسري،  بدر 
هالل،  أمير  الجلواح،  محمد  الصيادي،  محمد  بالنيابة( 
المرخي،  جعفر  المريسي،  فيصل  المقابي،  إبراهيم 

إسماعيل عبدعلي. 
الشاعر علي عبداهلل خليفة رأى في الشاعر حمَّاد رجاًل 
بسيطاً »ولكنه كان كبيراً في معناه وأخالقه هذا الشاعر 
الكرام  الرجال  من  ألنه  وطنية  خسارة  فقده  يعتبر 
وطنية،  بروح  يتحلى  الصغائر..  عن  مترفع  النفس  مع 

وسيرة عطرة«.
المجاز،  اتجاه  في  فذهب  الدوسري،  بدر  الشاعر  أما 
الشاعر  انتماء  وبين  كليب(،  )دار  المكان  بين  رابطاً 
إليه قائاًل: »إن الشاعر ال يموت، مبتدئاً بسالم يمتد من 
مدينة الشعراء دار كليب بن وائل التغلبي إلى كل بقعة 
المستها حروف الشاعر عبداهلل حّماد وقصائده«. مضيفاً 
»حين يرحل شاعر بحجم عبداهلل حّماد ينقص الجمال في 
الليل  كثافة  تخف  المسافات  شاعر  يرحل  حين  الحياة، 
الروتين  مثلث  شاعر  يرحل  حين  والحياة،  الشعر  في 
نملك  ال  يرحل  وحين  الرماة،  بنصال  الوحشة  تصيبنا 
يرحل  حين  صالة،  وآخر  دمعة  آخر  حتى  له  الدعاء  إال 
دروبها  الكلمات  وتفقد  المعاني  تقل  اللغة  تحبه  شاعر 
األصدقاء... ينضج  وأنقى  أجمل  يرحل  النقاء، حين  إلى 

دمع تربى بالبكاء«.
التأبينية:  كلمته  في  الجلواح  محمد  الشاعر  قال  فيما 
»لقد عشت معه أفضل فترات سيرتي الشعرية وكان أن 
اكتسبت رضاه على مستوى الذائقة الشعرية وكان هذا 

الرضا بالنسبة لي وساما أحمله وأعتز به«.

خيول الفكر*
إهداء أول للصبر... وثاٍن لبدر الدوسري.. وآخر لآلتي.

اد شعر - عبدالله حمَّ
الــريــْح لــْمــعــانــْق  ــْر...  ــك ــف ال ــوْل  ــي اطــلــق خ  [

قتيلْه فـــكـــرْه  روح  ــك...  ــض ــب ــن ب وابـــعـــث 
ــْح ــراجــي ــت ــان ال ــ ــدْك.. فـــي زم ــ ــي ــ واثـــبـــت أك

فتيلْه ــي  ــام ظ فـــي  ــك...  ــ ــروف ــ ح واشـــعـــل 
ــتــجــاريــْح ــا ال ــَه ــْت ــَن ِ ــوث طــفــلــة شـــعـــورك... ُل

ــْه ــل ــت األصـــايـــل أصــي ــن تــنــزف وفــــــا... ب
مــذابــيــْح نــجــومــك  ــت...  ــاحـ طـ واْن  لــيــل  ــا  ي

ــوْة ثـــــــار... تـــغـــزي قــبــيــلــْه ــنـ ــجــر غـ ــف ــل ل
ــا... بــعــض الــجــفــا مــنــك تــجــريــْح ــ ــل وفـ ــط اه

يشيلْه ــا  مـ ــا  ــرن ــح ب صـــمـــتـــك...  ــم  ــي غ ــا  يـ

توضيْح ــّاب  ــ َط جــيــت  ــا  م وانـــــا...  ــض  ــب أن
بــخــيــلــْه فـــتـــره  اثــــمــــار...  أذوق  ــك  ــت جــي

تــصــريــْح بــعــض  يمتلك  ــو  ل ــي...  ــك ــح ال ذل 
ــْه ــل ــم رحــي ــراسـ ــن األمــــل يـــعـــلـــن... مـ ــع ظ

تلميْح ــاج  يــحــت أحـــيـــان...  ــار  ــه ــن ال ــدري  ــ ت
ليلْه عـــاش  مـــا  ــون...  ــ ــل ــ ال لـــوال  ــل  ــي ــل وال

تصحيْح ــت  ــي ج لـــك:  ــت  ــل ــوق ل ــش  ــده ــن ت ال 
ميلْه الـــوقـــت  زاده  مـــايـــل...  ــس  طــق فـــي 

ــه ْتــقــوم وتــطــيــْح ــؤال... ابــمــهــزل ــ ــس ــ ــاه ال تـ
ــده ْوســبــيــلــْه ــي ــن ق ــي ــر... ب ــايـ ــع حـ والـــوضـ

ــْح ــري ــع ال ــك م ــرت مـــســـرج... فــكــرتــي ل ــاف س
ــي قــتــيــلــْه ــروحـ ــره... بـ ــ ــك ــ ــف ــ ــت وال ــ ــ وردي

* من ديوان »المسا... فات« الذي فاز بجائزة أجمل ديوان العام 2001. اللوحة للفنان السعودي ناصر الضبيحي

غادرنا بتاريخ 30 يناير 2010م...

اد 6 سنوات على رحيل فارس من فرسان القصيدة النبطية عبداهلل حمَّ

ادبدر الدوسريعلي عبداهلل خليفة عبداهلل حمَّ

محمد الجلواحإبراهيم المقابي

§الوسط - جعفر الجمري

اد،  ] اكتفت ساحة الشعر الشعبي في مملكة البحرين بحفل التأبين األول لرحيل الشاعر النبطي البحريني المتميز، المغفور له بإذن اهلل تعالى عبداهلل حمَّ
الذي غادرنا قبل سنوات، وتحديداً في 30 يناير/ كانون الثاني 2010، بعد معاناة مع مرض لم يمهله طويًا.

اد الذي لفت األنظار إليه منذ محاوالته األولى، ومنذ نشر نتاجه األول، أصبح - مثله مثل كثيرين من مبدعي أوطاننا - لم يكن النسيان ليستثنيه وسط  حمَّ
القيمة - ومازالوا - والجرأة في الذهاب إلى الحياة كما النص بوعي كبير، والتزام يبعث على الضجر  جغرافية أبرز مواهبها النسيان. نسيان الذين كانوا 

بالنسبة إلى كثيرين. االلتزام بالمعنى الحقيقي لتلك الحياة، من دون انفصال قيمة ذلك المعنى عن قيمة النص ومعناه بالضرورة.
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قاعدة اللعبة: 

الســودوكـــو   [
لعبة يابانية سهلة، 
من دون عملــيات 
تتألف  حسـابيــة. 
شبكتـــها مــن 81 
أو  خانة صغيرة،  
مــــن 9 مـربعات 
يحــتوي  كــبيـرة 
عــلى  منـــها  كل 
صغيرة.  خانات   9
على الالعب إكمال 
الشبكـــة بواسطة 
أرقـــام من 1 إلى 
9، شـرط استعمال 
كــــل رقـــم مرة 
واحـدة فقــط، في 
كـل خط أفقي وفي 
كـــل خط عمودي 
وفي كل مربع من 

المربعات التسعة.

صحيفة الوسط البحرينية، تصدرها شركة دار الوسط للنشر والتوزيع ش. م. ب. )مقفلة(، ص ب 31110،  مبنى896، طريق 5237، مجمع 374 شارع البديع، أبوصيبع، مملكة البحرين هاتف: 17596999 )973+(، فاكس 17596900 )973+(
االعالنات: هاتف 905/906/907-17596999 )973+(. فاكس 17594058/ 17596907 )973+(، التوزيع: هاتف 17488999. فاكس 17626642 )973+(، المطبعة: هاتف 17596911 )973+(، فاكس ١٧٥٩٦٩٠٤ )٩٧٣+(
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مــوهــوب  أنـــت   [
إبداعية،  قدرات  وتمتلك 
تظهرها  أن  عليك  لكن 

في عملك. 

قسم  ــى  إل تنتقل   [
جديد في العمل تثبت من 

خالله جدارتك. 

وتفّكر  تتشاءم  ال   [
أنه  على  المستقبل  في 
في  رّكز  غامض.  أمر 

عملك. 

مقتنع  غير  كنت  إن   [
أية  تقّدم  فال  ما  بقراٍر 
إرضاء  لمجرد  تنازالت 

اآلخرين.

نصائح  إلى  استمع   [
في  تجادل  وال  اآلخرين 

أموٍر ال تعرفها. 

صحة  مــن  تــأّكــد   [
تحصل  التى  المعلومات 
أي  تتخذ  أن  قبل  عليها 

قرار متسرع.

] عليك أن تفكر جديًا 
هذه  ــمــادي  ال بوضعك 
على  تقدم  ال  وأن  الفترة 

أية مغامرات. 

كلها ميسرة  األمور   [
لك اليوم، فأنت بيدك كافة 

القرارات المصيرية.

بــاإلرهــاق  تشعر   [
كثرة  بسبب  الفترة  هذه 
تتعّرض  التى  الضغوط 

لها. 

المحن  فكل  تقلق  ال   [
ستزول  بها  تمر  التى 
نشاطك  وستستعيد  قريبًا 

في العمل. 

بالتعب  تشعر   [
والقلق بسبب المسئوليات 
الكبيرة الملقاة على عاتقك.

 

يقف  الحظ  الــعــذراء: 
الفترة  خالل  جانبك  إلى 
تحّل  فــقــط  ــة.  ــادم ــق ال

بالصبر. 
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أمطار  لتساقط  بوجه عام مع فرصة  غائم 
متفرقة قد تكون رعدية أحيانًا.

متقلبة االتجاه من ٥ إلى ١٠ عقد تتحول إلى 
شرقية بوجه عام من ١٠ إلى ١٥ عقدة في 
وقت الحق مع هبات قد تصل إلى ٣٠ عقدة.

 ٦ إلى  تصل  قد  أقدام  ثالثة  إلى  قدم  من 
أقدام في عرض البحر.
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فرنسية- سهر-  مدينة   -6
عبر

7- من األسماء )م(- أهدم
8- من الطيور )م(

الرسول )ص(-  مؤذن   -9
غم )م(

أوروبية 10- عاصمة 

عمودي:
المال واألعمال في نيويورك 1- حي 

2- عنصر حيوي )م(- بداية )م(- من األسماء
القمرية- بت الشهور  3- من 

للنداء- يسأم )م(  -4
5- مطرب سعودي راحل

أفقي: 
إمارة  أميركية-  عاصمة   -1

خليجية
مدينة  الــحــروف-  من   -2

فرنسية
قــاعــدة-  )م(-  رجـــاء   -3

بهة متشا
أداة  فرنسية-  مدينة   -4

جزم
5- مرتفع- سالم

العمالت 6- مهجة- من 
طلب  )راق(-  ثلثا  قنوط-   -7

أعلى من 
8- الزم للطعام- أوّطئ

ثناء  -9
مدينة  أميركية-  والية   -10

مقدسة

»سكان 676« بسترة مشكلتهم العالقة مع الطريق الطيني خالل األمطار التي حاصرتهم وسط البحيرة!
] تخيلوا بأنه كان التنبؤ الذي سقناه وسط 
اليوم،  هذا  من  سنة  قبل  نشرت  التي  الشكوى 
في   2016 العام  أيار  مايو/   3 بتاريخ  وتحديداً 
عنوان  تحت  نشرت  التي  الشكوى  موضوع 
)طريق طيني زلق رقمه 676 يعرقل إنهاء أعمال 
بناء بيته ويطالب »األشغال« برصفه(  وما ذكرنا 
كالتالي  نصه  كان  كالماً  الشكوى  وسط  آنذاك 
»تخيلوا هذا يكون عليه حالنا خالل أيام القيظ 
والصيف الحار، وهي تربة طينية رطبة منزلقة، 
فما بال الحال مع تساقط ذرات خفيفة من المطر، 
فإن المكان ينقلب إلى أسوأ مما كان عليه سابقاً، 
إلى  مرورنا  تحد  مسارات  وجوهنا  في  وتسد 
وسط  تغلغلنا  سوى  خيار  من  وليس  البيت، 
مستنقع المياه مع عدم ضمان النجاة من الغوص 
في قاع التربة الطينية أو العوم في بركة المياه 

اآلسنة والملوثة«. 
كل تلك التكهنات ألسف كبير قد تحققت بفعل 
إصرار إدارة الطرق التابعة لوزارة األشغال على 
تجاهل صلب شكوانا منذ تاريخ ذلك اليوم حتى 
هذا اليوم على رغم أنها لم تتأخر في توفير الرد 
الكتابي على مضمون الشكوى في التوقيت ذاته، 
بشكل  وقولها   2016 العام  مايو   23 بتاريخ  أي 
صريح وعلني آنذاك في محضر ردها المنشور 
الصحيفة  من  الصفحة  هذه  مساحة  في  كذلك 
ما  إلى  »باإلشارة  كالتالي  نصه  كالماً  وذكرها 
»طريق  بعنوان  »الوسط«،  صحيفة  في  نشر 
بيته  بناء  أعمال  إنهاء  يعرقل   676 رقمه  طيني 
رصف  طلب  بشأن  برصفه«،  األشغال  ويطالب 
الشارع المذكور، نفيدكم علماً بأن مهندسي شئون 

ودراسة  للموقع  ميدانية  بزيارة  قاموا  الطرق 
الوزارة بأعمال التسوية  الطلب، وعليه ستقوم 
الترابية المؤقتة للشارع المذكور بهدف تسهيل 
حركة القاطنين لحين االنتهاء من أعمال الخدمات 
التفصيلية  التصاميم  إلعداد  تمهيداً  األخرى 
ألعمال رصف الطرق في المنطقة المذكورة«. إلى 
لدن  االستجابة من  الشكوى وانتهت  انتهت  هنا 
الشكوى  بين  ما  شتان  ولكن  الموقرة،  الوازرة 
وما بين الرد على أرض الواقع التي لم نَر فيها 
أي شيء قد تحقق طوال تلك المدة حتى تاريخ 
هذا اليوم التي يؤرخ لشهر فبراير/ شباط 2017 
مكانه  ما هو عليه مراوحاً  الوضع على  بل ظل 
فترة  مع  وخاصة  قبل  ذي  من  سوءاً  أكر  بل 
هطول أمطار غزيرة وكثيرة في البحرين بيوم 
كشفته  وما   2017 فبراير   17 الموافق  الجمعة 
تلك األمطار من عيوب تؤكد صلب معاناتنا في 

عملية السير فوق هذه الطرقات الترابية الطينية 
وحريص  مخلص  إنسان  كل  بامكان  وبالتالي 
على مصلحة الجميع أن يدرك الكيفية التي كنا 
نرى  ونحن  احتوتنا  التي  والمشاعر  فيها  نفكر 
المنزل  داخل  محاصرين  أعيننا  وبأم  انفسنا 
من  وبحيرة  مائية  بقعة  توسط  التي  الحديث 
مياه األمطار، وإليكم الصور وبالدليل الدامغ كي 
تدركوا اي معاناة وأية صعوبة جمة واجهتنا في 
سبيل العبور والخروج والدخول من وإلى المنزل 
طالما تحوطنا كمية مياة ال تسعنا مقدرتنا سوى 
هذه  وسط  بالعوم  والمغامرة  بداخلها  التغلغل 
كي  األمطار  غزارة  بفعل  تشكلت  التي  البحيرة 
نصل إلى مقر البيت، وإذا كنا محاصرين بداخله 

فإن الحال نفسه كذلك في عملية الخروج منه. 
السؤال األخير متى  ستصدق وزارة األشغال 
وقولها  سنة  قبل  لنا  ساقتها  التي  مزاعمها  في 
بنص ردها الكتابي المنشور إنها ستقوم »بأعمال 
التسوية الترابية المؤقتة للشارع المذكور الذي 
الخارجية،  بسترة   606 بمجمع   676 رقم  يحمل 
وتسهيل حركة القاطنين لحين االنتهاء من أعمال 
الخدمات األخرى« والتي حقيقة لم نَر منها سوى 
كالم ال يقدم وال يؤخر في األمر شيئاً سوى زيادة 
الى  سيئ  من  الطيني  الطريق  وضع  تفاقم  في 
أسوأ. ونترقب الحل الجذري والعمل على سرعة 
تنقذنا من هول  التي  االسفلتية  بالطبقة  رصفه 
ومصاعب األيام الممطرة الغزيزة في المستقبل 

غير البعيد.

أهالي المنطقة

 كلية العلوم الصحية تفاجئ طلبة تمريض سنة ثالثة
بجدول مغاير عما خططوا له عبر القرعة االنتقائية!

العلوم  كلية  طلبة  من  مجموعة  نحن   [
الصحية تخصص تمريض سنة ثالثة، نتقدم 
عبر هذه األسطر بمطلبنا المنحصر بحالة 
الحيف والظلم الذي نستشعر به واإلساءة 

لبعض من حقوقنا كطلبة.
المواد  تسجيل  عدة  أسابيع  منذ  تم 
بكيفية  يعلم  والجميع  للجامعة،  الدراسية 
سريع  بشكل  الطلبة  وتسابق  التسجيل 
على  للحصول  الموقع  على  وهجومي 
المقاعد بحسب ظروف الطالب وما يناسبه، 
وعلى ضوء ذلك قمنا بالتسجيل اإللكتروني 
كالعادة، غير أننا صدمنا بيوم الثلثاء الموافق 
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الجدول الدراسي لمجموعة كبيرة من الدفعة 
طلبة التمريض سواء من حيث طبيعة المواد 
المقررة أو األوقات فضالً عن األساتذة لكل 
فلم  لنا صدمة كبيرة جّداً،  مادة، مما سبب 
نكن نتوقع حدوث مثل هذه المشكلة الكبيرة 
خالل يومنا الدراسي من بعدما تأقلمنا مع 
كثيرة.على  أسابيع  منذ  وخططنا  جدولنا 
رغم وجود قانون في جامعة البحرين ينص 
على حق الطالب في )إشعاره بأي تغيرات 
تطرأ على البرنامج والخطط الدراسية، مع 
ضمان عدم حصول ضرر للطالب من جراء 
هذا التغيير(، طرقنا جميع األبواب إلعطائنا 
حلوالً بديلة تناسبنا وتناسب نظام الكلية، 
ولكن قوبلنا بالرفض التام. وبما معناه تم 
اختياركم  وتم  الحل،  هو  هذا  بأن  اخبارنا 
بالقرعة وقد غيرنا لكم الجداول وختموا لنا 
بقولهم لنا: »عجبكم كان بها، وإن لم يعجبكم 
هذا هو القرار النهائي«.  كان لدينا أمل وحل 
بأن نقبل نوعاً ما تغيُّراً في المواد الدراسية، 
األساتذة  بتغير طال  القبول  يمكن  ولكن ال 
جّداً  فهو  حدة،  على  مادة  لكل  األوقات  مع 
كوننا  الى  بالنظر  بينهما  التوفيق  صعب 
طلبة تمريض ودراستنا مقسمة، جزء منها 

نظري وعملي داخل المشفى. 
كما أنه لم يكن هنالك أي ضير في تغيير 

التكيف  وسنحاول  االقل  على  واحدة  مادة 
معها ولكن أن يتم إجراء تغيير لجميع المواد 
اختيارهم  تم  الطلبة  من  معينة  لمجموعة 
بالقرعة بحسب ما قالته إدارة الكلية فهو أمر 
مبدأ  يجافي  ألنه  والمنطق  العقل  يتقبله  ال 
العدالة تماماً، كما أنه لم يشمل جميع الطلبة 
تناسبنا  التي  الحلول  قدمنا  القرعة.   في 
البعض رفض حتى  فيما  بالرفض  وقوبلنا 
أن يبدي تعاوناً ومقابلتنا، أما البعض اآلخر 
مكتبه الستقبال  باب  يفتح  أن  رفض حتى 
ولماذا ظهرت  ترى؟  يا  نلجأ  فلمن  شكوانا. 
مسبق  تخطيط  دون  من  فجأة  القيود  هذه 
لها؟ وهل كان خيار القرعة بشكل عشوائي 
السنوات  في  عليه  العمل  جارياً  إجــراء 
من  معنا  وقع  لماذا  يكن،  لم  وإن  السابقة 
دون معرفة مسبقة به وإجبارنا في الوقت 
نفسه على خيار واحد إما القبول أو الرفض، 
ولكأن إدارة كلية العلوم تحاول من وراء هذا 
الخروج  بخيار  نفكر  كي  تطفيشنا  الجواب 

والتخلص من أعباء الدراسة في الكلية.
إذن كيف نفسر ذلك الجواب الجامد الذي 
استيعاب  في  مرونة  أية  يبدي  أن  يرفض 
يريد  ما  أحداً  نرى  أن  حتى  أو  الشكوى 
الحلول  ببعض  يقبل  كي  إلينا  يستمع  أن 
التي  التي طرحناها ألجل تسوية مشكلتنا 
اليوم؟ وبموجب نص  هذا  عالقة حتى  هي 
القانون يحق للطالب )التقدم بشكوى حول 
الجهات  إلى  تواجهه  أكاديمية  مشكلة  أي 
مقدم  يقوم  أن  على  بالجامعة،  المختصة 
للمسئول  المشكلة  بتوضيح  الشكوى 
على  الموضوع  حل  يتم  لم  وإذا  المباشر، 
عميد  مكتب  الى  بالشكوى  التوجه  الطالب 
فأين  والتسجيل«،  القبول  مكتب  أو  الكلية 
يكمن كل هذا مع ما يصادفنا من مشكلة باتت 
عالقة معنا حتى اليوم واألبواب مسدودة في 

وجوهنا؟ 

طلبة كلية العلوم الصحية 

البيت محاصر في »بحيرة االمطار«

هنالك فرق ما بين االختيار للتعيين وإجراء البصمات وما بين التعيين الفعلي
تاريخ  في  الغراء  صحيفتكم  في  المنشورة  المالحظة  إلى  باإلشارة   [
معلمة  بتوظيفها  تعهدت  »التربية  عنوان:  تحت   2017 شباط  فبراير/   16
لإلدارة  العودة  وبعد  نكصت«،  ثم  استقالتها  تقديم  عليها  واشترطت 
للتعيين  االختيار  بين  فرقًا  هناك  بأن  إفادتكم  نود  الوزارة  في  المختصة 
عليهم شروط  تنطبق  الذين  من  اختيار مجموعة  تم  فقد  الفعلي،  والتعيين 

شغل وظيفة معلم، وتم عمل إجراءات الترشيح للتعيين وهي الفحص الطبي 
والبصمات والتي تعتبر مرحلة من مراحل استكمال التعيين وليس التعيين 
الفعلي، حيث إن التعيين الفعلي يكون باختيار أفضل المترشحين من حيث 

نتائج التقييم وحسب الشواغر المتوافرة واجتياز مراحل التعيين كاملة.
إدارة العالقات العامة واإلعالم
وزارة التربية والتعليم
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استغالل الدين ومنعه بحسب الحاجة في الشأن السياسي
شأنه  من  العام  السياسي  الشأن  في  الخاص  الديني  الشأن  إقحام  وان 
وبالتالي  )السياسة(،  المدنس  في  )الدين(  المقدس   / المنزه  يدخل  أن 
الحال  هذه  وفي  الدين  وتسييس  السياسة  تديين  ذلك  على  يترتب 
إلى  المطاف  نهاية  في  ذلك  ويؤول  والسياسة،  الدين  من  كل  يتضرر 

سيئ. بشكل  لآلخر  منهما  كل  استغالل 
في  يظهر  أنه  كما  عمومه،  في  وعقالني  كالم جميل  هذا  المبدأ  من حيث 
العلمانية  النظرية  لمبدأ  وفقا  تعمل  العربية  األنظمة  وكأن  الوقت  نفس 
بحيث تعطي »ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر«؛ أي فصل الدين عن السياسة 

الدين. عن  السياسة  فصل  أو 
الحكومات  تلك  تدعيه  ما  يناقض  بل  تماما؛  ذلك  غير  هو  الوقع  لكن 
يستخدم  من  أول  هي  أنها  واألصح  للدين.  استخدام  عدم  من  تطلبه  وما 
الغالب،  في  األفق  وضيقو  سياسية  وأغراض  ألهداف  ويستغله  الدين 
على  والسياسة  الدين  على  كارثية  االستخدام  ذلك  نتائج  ماتكون  وعادة 

سواء. قدر 
الذي  الوقت  –في  للدين  العربية  الدول  استخدام  على  مؤشرات  وهناك 
معظم  إن  المثال  سبيل  على  منها  مزاجها–  بحسب  خصومها  على  تمنعه 
الدساتير العربية إذا لم يكن كلها، تنص على أن االسالم هو دين الدولة، 
مصدر  هي  اإلسالمية  الشريعة  أن  على  تنص  التشريع  مجال  وفي 
بشكل  تنص  التي  المواد  من  ذلك  وغير  التشريع،  مصادر  من  أساسي 

الدولة. دينية  أو  إسالمية  على  كناية  أو  صريح 
مدنية  علمانية وحتى  الحقيقة  في  ينقض  الدساتير  في  التنصيص  فهذا 
دعوة  ينقض  كما  أخرى،  جهة  من  العلمانية  وفكرة  جهة،  من  الدولة 
استخدام  بعدم  السياسيين  وخصومها  معارضيها  العربية  الحكومات 
الشأن  في  الدين  استخدام  عدم  فكرة  وينقض  السياسة،  في  الدين 

السياسي.
العالقة  على  المؤكدة  الدستورية  النصوص  استخدام  تجاوزنا  إذا  لكن 
فادح  خطأ  وهو  العربية،  السياسية  الممارسة  في  والسياسة  الدين  بين 
السياسية  النظرية  في  الدولة  أن  منطلق  من  وذلك  السياسة،  علم  في 
كما  براغماتية  منفعية/  بطريقة  الدين  تستغل  ولكنها  لها؛  دين  ال  الحديثة 
تستغله  وتارة  السياسة،  من  يمنع  فتارة  العربية.  الدول  في  حاصل  هو 

الدين. عن  تكون  ما  أبعد  سياسية  مآرب  في  السياسة 
بين  العالقة  على  تؤكد  التي  الدستورية  النصوص  تجاوزنا  إذا  أقول 
بالغة  أكثر  الواقع  أن  نجد  فإننا  ملتبسة،  عالقة  وهي  والسياسة،  الدين 
الديني في  للشأن  أبشع صوره  االستغالل في  التداخل؛ بل  إبراز هذا  في 

العربية.  الحكومات  قبل  من  السياسي  الشأن 
في  العربية  الدول  أن  نجد  للسياسة  العملية  الممارسة  صعيد  فعلى 
الدين  استخدام  من  السياسيين  وخصومها  معارضيها  تمنع  الذي  الوقت 

غير  في  الدين  استخدام  تجرم  التي  القوانين  وتنشر  سياسية،  ألغراض 
والتشريعات  القوانين  بهذه  يضرب  من  أول  أنها  نجد  األصيل،  مكانه 
في  فاقع  وبشكل  ودائما  الدين،  يستخدم  من  أول  وهي   ، الحائط  عرض 

مواليها. ومع  خصومها  ضد  السياسي  الشأن 
أكثر من ذلك، فإن النظام العربي عندما يحرم على الفاعلين السياسيين 
الدين  باستغالل  هو  يقوم  الدين،  استخدام  مداره  في  اليدورون  الذين 
المجتمع  مكونات  بين  الفرقة  يثير  فيما  بل  مصلحته؛  في  فقط  ليس 

الواحد.
السياسي.  الشأن  في  للدين  االستغالل  أشكال  أسوأ  أمام  نحن  هنا 
أي  استثناء؛  ودون  العربية  الدول  كل  في  وقائمة  عامة  وضعية  وهذه 

دينية. بوسائل  سياسية  مكاسب  على  الحصول 
هذا  عند  العربية  المنظومة  في  الديني  الشأن  استغالل  يقف  وال 
مذهبية  أو  دينية  لجاهات  والمحاباة  اإلعالء  درجة  إلى  يصل  بل  الحد؛ 
أخرى  جاهات  ووضع  جهة،  من  القانون  فوق  وكأنها  معينة  طائفية  أو 
هنا  حرام  فهو  السياسة.  في  الدين  تدخل  تحت حجة  القانون  طائلة  تحت 
الدين  إن  يقول:  العربية  الحكومات  حال  بلسان  وكأني  هناك،  حالل  لكنه 
باالدعاء  أو  محاربته،  وعلينا  ضدنا  فهو  معنا  يكون  ال  الذي  المذهب  أو 
من  خال  ادعاء  مجرد  يظل  ذلك  كل  لكن  السياسة.  في  الدين  تدخل  بعدم 
في  الديني  للشأن  األكبر  المستخدم  هي  الدولة  أن  طالما  المضمون، 
مزدوج  بسالح  السياسين  خصومها  ومحاربة  جهة،  من  سلطتها  تثبيت 

أخرى. جهة  من  والسياسة  الدين  من 
األوضاع  تتعافى  أن  أراد  ما  إذا  العربي  النظام  ان  القول  يمكن  أخيرا 
للدين  السيئ  االستخدام  يبتعد عن  أن  إال  عليه  فما  أزمتها،  من  السياسية 
الشأن  استخدام  منع  من  البد  كان  وإذا  قوال.  ال  فعال  السياسي  الشأن  في 
بنفسها،  تبدأ  أن  العربية  الحكومات  فعلى  السياسة  أمور  في  الديني 
ذلك  ودون  نفسه.  السالح  استخدام  من  اآلخرين  تمنع  أن  لتستطيع 
نفس  وله  اآلخر،  ضد  طرف  كل  استخدامه  يستطيع  مشاعا  الدين  يصبح 

عامة. ملكية  الدين  أن  بما  االستخدام  هذا  في  الحقوق 
العربية  المنطقة  الدين في السياسة في  القول أن استخدام  إلى  نخلص 
وغياب  العربية،  الدول  في  السياسي  األفق  انسداد  إلى  يعود  إنما 
المدخل  هو  الدين  يجعل  ما  والمتنامية،  السليمة  السياسية  الممارسة 
وخاصة  والمعارضات،  الحكومات  قبل  من  السياسة  لممارسة  المتاح 
الدين  تدخل  بعدم  الدعوات  وتصبح  بديل،  يوجد  ال  ألنه  منها.  الدينية 
إدارة  مثل  من  أخرى  بدائل  وجود  عدم  ظل  في  لها  قيمة  ال  السياسة  في 
األسس  من  مجموعة  على  قائمة  رشيدة،  عقالنية  سياسة  وفق  المجتمع 
واإلقصاء.  التمييز  على  القائمة  أو  المفرقة  وليس  الجامعة  والمبادئ 

مطامحهم. عن  وتعبر  الناس  إرادات  تمثل  حكومات  أساس  على 

باحث وكاتب بحريني

maryam.alsherooqi@alwasatnews.com

األمطار عندهم نعمة وعندنا نقمة

] في قديم الزمان وتحديداً منذ 7 آالف سنة، يحكى في صفحات التاريخ 
بأن األمطار كانت تهطل سنوياً على أرض مصر في صورة فيضانات اعتبرها 
فراعنتهم  أن  ويحكى  والرخاء،  والخير  للزراعة  موسماً  المصريين  قدماء 
أبدعوا في تحويل كارثة فيضانات األمطار إلى منجزات وابتكارات عبر إقامة 
حوائط لصّد المياه، وما يشبه »الميازيب« لتصريفها من األسقف حفاظاً على 
وما  حيوانات  بأشكال  فنياً  الحوائط  تشكيل  في  تفّننوا  كما  معابدهم،  ألوان 
يشبه الممرات واألخاديد؛ كي ال تتضّرر جدران وأعمدة المعابد من تصريف 
ابتكاراتهم »السد الحجري« الذي أقاموه في هيئة حائط  المياه.  ومن أشهر 
التاريخ  في  السدود  أقدم  من  يعد  وهو  الفيضان،  لصد  الكرنك  معبد  أمام 
مختلف  من  الكرنك  بمعبد  يحيط  كان  حيث  منه  متر   400 واكتشفوا  القديم، 

الجهات.

تحبها تعمل لصالحها
يحبون  وقادتها  أناسها  كان  العالم  في  دوالً  أن  يحكي  الحديث  الزمن  في 
بلدانهم ويعشقونها جداً ويعملون لصالحها قبل كل شيء، فأبدعوا وابتكروا 
في األساليب والطرق التي تجنب بلدانهم كوارث سيول األمطار والفيضانات، 
الدول  من  الكثير  منهم  السماء،  من  عليهم  المتساقطة  النعمة  من  واستفادوا 
األوروبية التي تغلبت على السيول، فأبدعوا في هندسة شوارعهم وطرقهم 
بشكل مائل، مرتفع قلياًل بالمنتصف ومنخفض على الجانبين، وأقاموا على 
إلى  يرثى  فيما  األمطار،  لمياه  الواسعة والمنخفضة مصارف  الطرق  جانبي 
حال دول غنية تغرق طرقاتها وشوارعها ومنشآتها ومنازل سكانها من زخات 
مطر تتساقط خالل ساعات أو أيام، إما لعدم مالئمة شبكة المجاري لصرف 
المياه أو لعدمها أو لسوء هندسة الشوارع واإلفتقار إلى التخطيط الهندسي 
وإهمال  العمراني،  والغش  الفساد  استشراء  منه  واألسوأ  للمدن.  السليم 

تحديث البنى التحتية وصيانتها. 
بغزارة  األمطار  هطول  كارثة  وتبقى  األسباب  تتعّدد  األحوال  كل  في 
التبدالت  مع  فأكثر، السيما  وأكثر  الوتيرة  بنفس  تتكّرر سنوياً،  وتداعياتها 

المناخية التي يشهدها الكون.
من  الطبيعة  غضب  مواجهة  في  إليها  ُيشار  التي  الرائدة  التجارب  من 
عواصف وفيضانات األمطار والسيول، حاجز التايمز لمواجهة المد العالي في 
المائية في مدينة فينيسيا اإليطالية »البندقية«،  لندن، والدفاعات والممرات 
بجزئها  الشمال  بحر  لفيضان  تعّرضت  التي  هولندا  في  المائية  والقنوات 
الجنوبي الغربي عام 1953. كذلك في النمسا التي طالما عانت من فيضانات 
للنهر، وكندا والواليات المتحدة وغيرها  نهر الدانوب، فحفرت مجرى جديداً 
الكثيرون ممن أحبوا بلدانهم وأقاموا فيها منظومة من التحويالت والمجاري 

والسدود.
طّورت  التي  اليابان  تجربة  إلى  تشير  فالتقارير  األقصى  الشرق  في  أما 
وهم  خصوصاً  نعمة،  إلى  األمطار  سيول  فحّولت  والطقس،  الفلك  أجهزة 
يمتلكون خبرة متخصصة وتراكمية في رصد المتغيرات المناخية والتحركات 
والخبرة  المعلومات  أن  األهم  عام،  مئتي  من  أكثر  منذ  والبركانية  الزلزالية 

المتراكمة متاحة ومتوفرة للخبراء والباحثين وعامة الناس. 
وبما  المدن،  كل  في  صناعية  أنهار  لشق  خططاً  مهندسوهم  وضع  لقد 
يتناسب والمعلومات التي بحوزتهم عن حجم مياه األمطار التي تهطل على 
الكبير من مياه  الكم  بالدهم وغزارتها، وحتى تكون األنهار مصباً يستوعب 
األمطار ولتأخذ مسارها بعد ذلك للمحيط وتجنباً إلغراق الشوارع وتحولها 
إلى برك ومستنقعات تنتشر منها البعوض والذباب والحشرات. لقد شّيدوها 
بشبكة  ربطها  وتم  أكثر،  أو  متراً   40 عن  بعضها  عمق  ويزيد  األسمنت  من 
مصارف منفصلة عن شبكة المجاري بالشوارع، كما استفادوا من تدّفق المياه 

من  اآلخر  الجزء  أما  للمحيط،  قبل وصولها  الكهرباء  وتوليد  السدود  بإقامة 
المياه فانتفعوا منه في زراعة األرز.

المستور والمفضوح
إلى  تتحّول  بغزارة  األمطار  تهطل  كهذا، وحين  يحدث  بلداننا ال شيء  في 
وأوحال  مستنقعات  من  األمطار  فيه  تتسبب  بما  المشهد  وُيختصر  كارثة، 
وغرق للشوارع وإغالقها حيث تتعطل حركة المرور بسبب تعرض السيارات 
لألضرار، ويزداد االزدحام وُيستعان بصهاريج شفط مياه األمطار، ويتكّرر 
المستور  ينكشف  موسم،  كل  في  كما  وبوري  عالي  بين  النفق  انسداد 
والمفضوح سواًء في افتقار بعض المناطق لنقاط تصريف المياه أو لمشروع 
الصرف الصحي، أو بسبب سوء تخطيط البنى التحتية الذي أّدى لفيضان 
بعض شبكات الصرف الصحي كما حدث في مجمع السوق الشعبي بمدينة 
التي  سلماباد  ومنطقة  األمطار؛  مياه  محالته  أسقف  سّربت  التي  عيسى، 
أو شح صهاريج شفط  قلة  الجارية مع  المياه  كبيرة من  بركة  إلى  تحّولت 
المياه، حيث يقول مواطن: »أما بالنسبة لصهاريج وزارة األشغال فلم تأِت 
المواطنين  منازل  فيه  الذي غرقت  الوقت  في  بهم«،  اتصاالتنا  كثرة  لنا رغم 
في شتى المناطق، وامتألت الطرقات اللصيقة بها بمياه األمطار مخّلفًة الكثير 
ونحن  كبيرة  ومعاناتنا  طويل  ليلنا  »أن  آخر:  مواطن  ويذكر  األضرار.  من 
نشاهد األشياء الخفيفة تسبح في منازلنا، وتتحرك بفعل مياه األمطار التي 
غمرت منازلنا بصحبة مياه المجاري، فهي تدخل من األبواب ومن أرضيات 
اعتمدوا  بالمياه«، وحين يئسوا  الذي نطل عليه  الشارع  امتالء  بعد  المنازل 

على أنفسهم وتكّفلوا باستئجار مضخات لشفط المياه.
وفي  اليوم،  هذا  في  كثيراً  عانينا  »لقد  بقوله:  معاناته  المواطن  ويلخص 
مياه  لكن  والطابوق،  الرمل  وأكياس  باألخشاب  الباب  سد  استطعت  الليل 
بالنسبة  الحال  وقفها، وكذلك  أستطع  لم  الحمامات  التي تخرج من  المجاري 
من  للتخلص  طويل  وقت  إلى  فسنحتاج  المعاناة،  تنتِه  لم  جيراني..  لجميع 
الروائح وأساسات منازلنا تضّررت وهناك خسائر مادية بسبب تلف األثاث 
بأن  الرسمية  الجهات  إحدى  تعترف  فيما  الكهربائية«،  واألجهزة  والفرش 
كمية مياه األمطار الضخمة والمتجمعة قد فاقت الطاقة والقدرة االستيعابية 

لمناهل التصريف وشبكات المجاري. 
العمراني  التخطيط  ماهية  عن  ماذا  نفسه:  يطرح  المنطقي  والسؤال 
المناخ؟ ماذا عن الخطط واإلجراءات االستباقية وإدارة  ومالءمته لمتغيرات 
بسبب  أمره  على  المغلوب  للمواطن  يتبق  ولم  تتكاثر  األسئلة  األزمات؟ 
والنكتة  الكوميديا  إال  المباشر،  النقد  من  والتوجس  التعبير  حرية  انكماش 
االجتماعي،  التواصل  للتعبير عن سخطه عبر وسائل  بجدارٍة  مارسها  التي 
وللتنّدر على ما آل إليه الحال مع أزمة هطول األمطار التي تتكّرر منذ عقود، 
فال ضير من االستمتاع فوق سطح مياه األمطار برياضة الـ«جت سكي«، أو 
أو  المنازل،  بين  المائية  والبرك  المستنقعات  في  بالقوارب  الترفيهي  التنقل 
ممارسة السباحة وخوض مباراة كرة قدم بين فريقين متنافسين في ملعب 
امتأل بمياه األمطار، فكل هذا وذاك يختصر مشكلة باتت تتفاقم وال حل جذرياً 

لها من أسف.
صعبة  معاناة  من  تخّلفه  وما  الغزيرة  األمطار  مخاطر  أمام  الخالصة، 
العالم، ودراستها  االستفادة من تجارب دول  إلى  بلداننا بحاجٍة  للمواطنين، 
المناخية،  البيئية والمتغيرات  بجدية وعناية دقيقة وبما يتناسب وظروفنا 
مياه  تصريف  من  لإلستفادة  متراكمة  ومعرفة  خبرة  لدينا  يصبح  وأن 
حّس  من  ببعض  الخلل  ومكامن  النواقص  على  اليد  وضع  واألهم  األمطار. 
ومعالجته  وناسه،  الوطن  تجاه  األخالقية  المسئولية  من  وشيء  الضمير، 
بتحسين البنى التحتية وتحديثها كي تستوعب متغيرات المناخ والتخفيف 
وتكرارها  بغزارة  األمطار  هطول  بتوقعات  واالهتمام  الناس،  معاناة  من 
ومقاربتها مع السجالت والبيانات السابقة والبناء عليها للحد من مخاطرها 

والتخفيف من أضرارها على المواطنين، وهذا يحتاج 
إلى عمل استباقي جاد بإعداد قوائم بمسارات مجاري 
مياه األمطار، وتجمعها ومعالجة أوضاع هذه المواقع 
وإنشاء  الطرق  وفتح  األمطار،  مواسم  حلول  قبل 
المصارف والتحويالت لتسهيل جريان مياه األمطار، 

فضاًل عن صيانة شبكة الصرف الصحي وتحديثها.

كاتبة بحرينية

تقريبا  العربية  الدول  كل  أن  يالحظ  بانورامية  بنظرة   [
وألوانها  بأشكالها  معارضتها  السياسية  أنظمتها  تطالب 
السياسية بعدم إقحام الدين في شئون السياسة. وتبرر هذا 
المنع من كون الدين هو عالقة بين الشخص وربه –أو عالقة 
العامة  العالقة  عكس  وهي  وخالقه–  اإلنسان  بين  خاصة 
ادارة  بكيفية  متعلقة  أمور  وهي  السياسي،  بالشأن  المتعلقة 

شئون المجتمع وهي شأن عام يخص الجميع. 

هل هناك أحد فوق القانون؟

النوع  هذا  على  الرد  نستطيع  ال  زمن  في  ] سؤاٌل صعٌب 
فوق  أحد  هناك  هل  المحّرمات:  من  يعتبر  ألّنه  األسئلة،  من 
القانون؟ ستجد له ألف جواب وجواب، فهناك من سيتنزل عن 
سبب السؤال، وهناك من سيوصمك بالخائن إن كان الجواب 
ال يناسب ما ُيريد، وهناك من سُيصّفق لك لمجّرد أّنك سألت!

القانون، وقد ذكرهم تقرير ديوان  الّناس فوق  هناك بعض 
ننتظر  فوقه، ومازلنا  يكون  المالية واإلدارية، حّتى ال  الرقابة 
أحٌد  هناك  يكون  ال  حّتى  النّواب،  مجلس  قبل  من  المحاسبة 

فوق القانون.
المتنّفذون؟ هل  القانون؟ هل هم  الذين فوق  من هم هؤالء 
كيف  األمانة؟  وخانوا  مراكزهم  في  سلطات  لديهم  من  هم 
سيستفيد  وماذا  ال؟  أم  معرفتهم  سيفيدنا  وهل  نعرفهم؟ 

الشعب من معرفتهم ما داموا لم ُيحاسبوا بعد؟
من المفروض أاّل يكون هناك أحد فوق القانون، ومن أخطأ 
الشعب،  أموال  في  تصّرفوا  الذين  أولئك  وخاصة  ُيحاسب، 
فأموال الشعب يجب أن ُترّد للشعب ألّنهم أّول المتضّرر من 

األوضاع االقتصادية، أليس كذلك؟
مازلنا ننتظر معرفة مكان أموال )فرقية النفط( التي تحّدث 
فضيلة  الحالي  الشورى  مجلس  وعضو  السابق  النائب  عنها 
الشيخ عادل المعاودة، فهذه األموال اختفت فجأًة وال توجد في 
أين هي؟ ال ندري وال حّتى عضو مجلس  موازنة الّدولة، إذاً 

الشورى المعاودة يدري، واألموال ذهبت مع الريح!
التي ضاعت  المسئولين عن األموال  ننتظر محاسبة  أيضًا 
في قضّية فساد ألبا/ ألكوا، ماليين الماليين خسرها الشعب، 
ُيرجع  البحرين بل خارجها، فمن  القضّية داخل  ندِر عن  ولم 

هذه الماليين إلى خزينة الدولة؟
كذلك بارات حزب اهلل التي تحّدث عنها عضو مجلس النّواب 
من  ضّباط  فيها  توّرط  والذي  الشّمري،  عبدالحكيم  السابق 
دول الخليج كما قال، وإلى اليوم ال نعرف عن قضّية الفساد 

هذه إال ما كتبناه، وما زالت القضّية ُمغلقة!
مجلس  قارنها عضو  التي  األرقام  نتذّكر  الصدد  هذا  وفي 
ابتسم  والذي  النفط،  أموال  بشأن  العمادي،  محّمد  النّواب 
بعدها وزير المالية وذكر بأّن هناك خطأ، إلى اليوم ال ندري 
كان  الذي  وهو  العمادي  ذكره  ما  الخطأ  هل  الخطأ،  هو  أين 

مهنّدسًا في بابكو ويعلم عن ماذا يتكلّم، أم ماذا يا ُترى؟
أحد  يكون هناك  أن  القانون، وال يجب  أحد فوق  فعاًل، ال   
الدولة  ألّن  بل  فقط،  مهّمة  المحاسبة  ألّن  ليس  القانون،  فوق 
أن تستفيد من هذه  الدولة  لقلّة، وتستطيع  تستنزف خيراتها 
األموال في التنمية والتطوير وعدم مس جيب المواطن الفقير.

يتالعب  من  وأّن  القانون،  فوق  أحد  هناك  ليس  بأّن  نؤمن 
على القانون ستصله المحاسبة يومًا، فإن غفل البعض عنهم 

ال يغفل رّب الجميع عنهم، وما يؤخذ 
ليس  ألّن  الماء،  كزبد  يطير  بالحرام 
على  تتطاول  أن  فاحذر  بركة،  فيه 
القانون وتسلب حقوق اآلخرين، ألّن 

العدالة ستطالك ال محالة.
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ثمن الجاموسة

] أصدرت محكمة في محافظة بابل حكماً بتغريم وزير الكهرباء العراقي 
هطول  خالل  السبب:  إليكم  لماذا؟  عراقي.  دينار  ماليين   6 الفهداوي  قاسم 
ُقْطَعان  مرور  وأثناء  بابل،  ومنها  العراق،  من  مختلفة  مناطق  في  األمطار 
أعشاب  يلتهم  وهو  الجواميس  من  جاموٌس  اقترب  معيمرة  بقرية  الماشية 
العمود  ذاك  َصَقَع  حتى  َعْين  غمضة  إالّ  هي  وما  إنارة،  عمود  من  األرض 

الجاموس المسكين فأرداه قتياًل.
في  ممثلة  الكهرباء  وزارة  اتهم  الجاموس  ملكية  له  تعود  الذي  اعي  الرَّ
ضد  شكوى  فَرَفَع  العمود،  لذلك  الالزمة  بالصيانة  يقوموا  لم  بأنهم  وزيرها 
الوزير الفهداوي. إحدى المحاكم االبتدائية في مدينة الِحلَّة نظرت في الدعوى 
الوزارة  َكْون  966 دوالراً(  و  )4 آالف  دينار  6 ماليين  الوزير  وقررت تغريم 
المطر ما تسبب  الكهرباء مع هطول  َرت في واجبها بعدم صيانة أعمدة  قصَّ

بصعق الحيوان ووفاته.
محكمة التمييز االتحادية في العراق ردَّت طعن الوزير على قرار المحكمة 
إثبات  بعد  للقانون  »موافقاً  وجدته  أن  بعد  الحكم  على  فصدَّقت  االبتدائية، 
األوراق التحقيقية التقصير من قبل دائرة الكهرباء« حسبما جاء. وقد حدَّدت 
المحكمة ذلك المبلغ بناًء على ندبها لخبراء وصفوا لها الضرر والمبلغ المقّدر 
المحاماة«.  وأتعاب  الدعوى  مصاريف  »كافة  عليه  المدََّعى  تحميل  مع  له، 

انتهى.
هذه القصة الطريفة تمنحنا مساحة للتأمل. فإنصاف الفقير الضعيف أمام 
ُتعزز  للضعفاء  المنتصرة  األحكام  تلك  تكرار  ومع  جيد.  أمٌر  المتنفذ  الثري 
تلك  في  هي  العدالة  أن  يعني  ال  ذلك  لكن  المجتمع،  في  أفقي  بشكل  العدالة 
األحكام فقط، من جواميس وسرقة »الخردة« وبقية القضايا الصغيرة، بل هي 
أعّم من ذلك، حين تصل إلى نخاع الفساد وبيئته لتحاسب المسئولين الكبار. 
سألتزم هنا بما قاله رئيس هيئة النزاهة في العراق السيدحسن الياسري 
الفساد  ي  تفشِّ شائعات  وراء  االنجرار  »عدم  إلى  اإلعالم  وسائل  دعا  عندما 
الرسمية«.  المعنيَّة  الجهات  خالل  من  صحتها  من  التأكد  دون  من  وترديدها 
لذلك لجأُت إلى بيانات هيئة النزاهة ذاتها كي أقِف على األرقام الموثوقة على 
وعيَنيَّ  فاهاً  أفغر  جعلتني  أرقام  أنها  والحقيقة  الهيئة.  نظر  وجهة  من  األقل 

تقفزان من مكانهما.
تقول الهيئة أنها وفي العام الماضي )2016م( استطاعت »استرجاع ومنع 

عدد  بحق  وَصَدَر  دوالر.  مليون   151 و  مليارْين  قرابة«  صرف  وإيقاف  هدر 
ومن  وزيراً   16 و  العامَّين  والمديرين  ـة  الخاصَّ الدرجات  ذوي  من  كبير 
نقول  أن  فيجب  اإلنصاف  أردنا  ما  وإذا  باإلحالة.  الوزراء  من  بدرجتهم  هم 
من  تطرح مجموعة  الوقت هي  نفس  في  لكن  باإلشادة،  لها  ُيشار  أرقام  أنها 

االستفهامات األساسية في ذلك. 
فإذا كان زياد طارق عبداهلل القطان نائب األمين العام األسبق لوزارة الدفاع 
)تولى  دوالر  مليون   832 من  أزيد  قيمتها  فساد  قضايا  في  اتهَِم  قد  العراقية 
منصبه لمدة سنة واحدة فقط وجنى كل تلك األموال(، فما هو مجموع المبالغ 
المسئولين،  أزيد من مئتين من كبار  بينهم  2500 متهم في سنة واحدة،  من 

وخصوصاً أنهم كانوا يتسنمون مناصب حساسة وخدمية لمدد أطول؟
كذلك، لماذا كثير من أصحاب القضايا الكبرى هاربون خارج العراق ومن 
بينهم القطان ذاته، والمدير العام األسبق للموازنة والبرامج في وزارة الدفاع، 
والمدير العام األسبق لدائرة الرعاية االجتماعية في وزارة العمل والشئون 
إحدى  وكذلك  جلوالء(  )فرع  الرافدين  لمصرف  السابق  والمدير  االجتماعية، 
مسئوالت بريد الرصافة وأحد مديري القطاع الخاص وغيرهم كثيرون ممن 

هم لم تصله يد العدالة؟!
يدفعك  مختلفة  قضايا  في  الهيئة  تنشرها  التي  األسماء  في  تدقق  عندما 
مزّورة  دراسية  وثائق  تقديمهم  ثبت  الذين  الموظفون  فمثاًل  للتساؤل.  ذلك 
كبيرة،  قيادية  وظائف  أصحاب  فيهم  تجد  ال  العراقية  والهيئات  للوزارات 
فأغلبهم إما حرفيون أو سواق أو موظفون عاديون وحراس. وكذلك الموظفون 
أمثال أؤلئك، وُنِشَرت  العراق من  الجهات، في حين يعّج  المعزولون من تلك 

بعض أسمائهم في السابق.
باعتقادي، ومع كامل التقدير لهيئة النزاهة إالّ أن هذا األمر ال يعالج أساس 
موجودة، وهي  تزال  ما  الفساد ورؤوسه  كون مصادر  العراق؛  في  المشكلة 
لما  للفساد، وإالّ  الفاسدين، وخلق بيئة خصبة  المسئولة أساساً عن تفريخ 
المياه ستستمر في  ُيَقم سّد منيع فإن  ظهر للهيئة فاسدون كل عام. فإذا لم 
 168 بين  من   161 المرتبة  يحتل  العراق  وسيبقى  مكان.  كل  وتغمر  االنهمار 
من  أكبر  فالقضية  للفساد.  الدولية  الشفافية  مؤشر  على  العالم  في  دولة 

اصطياد صغار الموظفين والَكَسَبة.
بأهم  وأنه يستقوي  العراق.  في  استشرى  داء  الفساد هو  أن  نعم، نعرف 
ما  فقدت  العراقية  النزاهة  هيئة  وأن  والسالح،  واإلعالم  النفوذ  قوى:  ثالث 
بين العام 2005م والعام 2016م 62 فرداً من قياداتها وموظفيها، تم اغتيالهم 
أو تصفيتهم وذلك لردعها عن التصّدي إلى ملفات الفساد، لكن ما يجب على 

األولويات  أول  الملف  به هو جعل هذا  القيام  العراق 
ثم  األرض،  على  صراع  في  معه  دخلت  ولو  حتى 
مكافحة  في  متقدمة  نسباً  حققت  دول  من  االستفادة 
النظام  في  والثقة  هشاً  الوضع  سيبقى  وإالّ  الفساد، 
استقرار  على  سلباً  سينعكس  ما  ضعيفة،  السياسي 
والسياسية  الوطنية  جبهته  وتماسك  الداخلي  البلد 

أمام الخارج حتى.

جماهير الكولوسيوم بين الماضي والحاضر

والدول  الحضارات  على  تتعّرف  تتأمل،  يجعلك  أنه  السفر  فوائد  من   [
تخيل  على  يعينك  تجاوزها.  أو  تجاوزته  وما  إليه  آلت  فيما  وتفّكر  األخرى 

ما كان يجول هنا أو هناك، الخير والشر، الحزن والسعادة، الظلم والعدل.
به  فكيف  عادياً،  يكون سفراً  وأكثر، حين  ذلك  آفاقاً نحو كل  السفر  يفتح 

حين يكون سفراً إلى أماكن تحمل عبق التاريخ والتراث والحضارة؟ 
فأن تزور مكاناً كالـ»كولوسيوم« أو ما يسمى المدرج الفالفي الروماني 
الكائن في روما القديمة بإيطاليا، فذلك يجعلك تقف أمام حقب زمنية مختلفة 
وتتنهد:  عنه،  وشاهدت  وسمعت  قرأت  ما  تتذكر  للمكان.  واحدة  نظرة  في 

كيف لمكان أن يحمل كل هذا التاريخ وهذه الذاكرة؟ 
في  الرومانية  اإلمبراطورية  عهد  إلى  بنائه  تاريخ  يرجع  الذي  المدرج 
بمثابة  يعد  والذي  فسبازيان،  فالفيو  اإلمبراطور  حكم  تحت  األول  القرن 
من  واحداً  يعتبر  حيث  الرومانية،  االمبراطورية  شّيدته  الذي  األكبر  العمل 
في  تستخدم  ساحته  كانت  الرومانية.  والهندسية  المعمارية  األعمال  أعظم 
الصورية  البحرية  كالمعارك  الجماهيرية  والمسابقات  المصارعين  قتال 
تمثيل  وإعادة  لإلعدام  كساحة  استخدامه  إلى  إضافًة  الحيوانات،  وصيد 

المعارك الشهيرة واألعمال الدرامية التي كانت تعتمد على األساطير.
الصفوف  مقدمة  في  يجلسون  الشيوخ  مجلس  وأعضاء  اإلمبراطور  كان 
من  الدنيا  الطبقات  األعلى  في  يجلس  بينما  الرملية،  الساحة  من  بالقرب 
المصارعين  من  العشرات  ضحاياها  راح  عروضاً  ليشاهدوا  المجتمع، 

والوحوش ممن خسروا حياتهم من أجل متعة وترفيه االمبراطور والشعب 
في فترة من الفترات، ثم بات مكاناً لتعذيب المؤمنين بالمسيحية وإعدامهم 
في بداية عهدها هناك، وتحّول بعد ذلك إلى مزاٍر مسيحي، تكريماً لألسرى 
ارتباطاً  مرتبطاً  يزال  وال  للمسيحية.  األولى  السنوات  خالل  ُقتلوا  الذين 
جمعة  في  الصليب  درب  البابا  يترأس  حيث  الكاثوليكية،  بالكنيسة  وثيقاً 

اآلالم. 
كان المبنى يعد أداًة قويًة في التحّكم في الحشود، بطريقة عرض مبهرة 
اإلنسان  مشاعر  إلى  االلتفات  غير  من  العالم،  على  روما  وهيمنة  تتناسب 
أداًة  الشعب  من  مجموعٍة  ألم  يكون  كيف  نتساءل:  يجعلنا  ما  وهو  فيها، 
تقام  التي  المسابقات  كانت  إذ  منه؟  أخرى  مجموعات  واستمتاع  لترفيه 
على أرضه بين المتعاركين من البشر أو من البشر والحيوانات المتوحشة 
ووسيلة  واالمبراطور،  الشعب  من  الجمهور  واستمتاع  لتصفيق  وسيلًة 
غير  من  أدوات  مجرد  وكأنهم  والخاسر،  منها  الفائز  على  الرهانات  لكسب 

أرواح أو مشاعر.
التي  والجماهير  المشاهدين  لدى  األحاسيس  في  والتحّجر  الجمود  هذا 
كانت تقدر بـ 50-80 ألف شخص، وهي سعة المدرج كما يتوقع لها، يبعث 
مهما  األرض  على  قرينه  لمقتل  ما  شخٌص  يصّفق  كيف  إذ  التعجب،  على 
في  وُيعّذبون  ُيعدمون  المسيحيون  كان  الحال حين  ذات  السبب؟ وهو  كان 
للفرجة  تحضر  كانت  التي  الجماهير  ورقص  تصفيق  وسط  المكان  نفس 

والتسلية، في حين كانت قلوب أهاليهم ومحبيهم تذوب ألماً وحزناً. 
كل هذا الذي يذكره التاريخ وتنقله الكتب، يجعلنا 
بالفعل  المظاهر  هذه  اختفت  هل  اليوم:  نتساءل 
تحت  مختلفة  أشكاالً  اتخذت  أنها  أم  العالم،  من 
الفكرية  االختالفات  وجود  ظل  في  متغيرة  مسميات 
الهمجية  كشفت  التي  واأليديولوجية  والسياسية 
التي نعيشها في كل الدول حين تصفق فئٌة ما لجرح 

وعذاب وموت فئة أخرى؟

تبرئة الجندي اإلسرائيلي لطخة عاٍر عالمي
بالسجن  حكمًا  إسرائيلية  محكمة  أصدرت   [
فلسطينيًا  شابًا  قتل  الذي  الجندي  على  شهراً   18

بدم بارد قبل عام.
والمحكمة  للفلسطينيين،  مفاجئًا  يكن  لم  الحكم 
كانت تحصيل حاصل، ولزوم الديكور الديمقراطي 
لهذا الكيان العنصري، القائم على اغتصاب أرٍض 

وإذالل شعب. 
ولكن  عزاريا،  إيلور  الجندي  أدانت  المحكمة 
اعتبرت ذلك من القتل غير العمد. وكان القاتل قد 
حكم على الضحية مسبقًا -في حديٍث مع زميله- 
إلى  األمر  يحتاج  ال  وبالتالي  القتل؛  يستحق  بأنه 
ظّل  في  صورية،  محكمة  أو  تحقيق  أو  مساءلة 
لنظام  توأمًا  يعتبر  قريٍب،  وقٍت  إلى  كان  نظاٍم 

الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. 
كان الشاب الفلسطيني عبدالفتاح الشريف )21 
في  بتصفيته  القاتل  وقام  ينزف،  جريحًا  عامًا( 
بكل  جريمٌة  وهي   .2016 آذار  مارس/  أيام  أحد 
على  والقوانين  الشرائع  تدعو  حيث  المقاييس، 
حتى  األسرى،  قتل  وعدم  الجرحى  على  اإلبقاء 
ومواجهات  احتالل  بظروف  فكيف  الحروب؛  في 
وممارسات قمعية ضد سكان مدنيين في أراٍض 
محتلة. وهو ما دعا بعض قادة الجيش الصهيوني 
أّيده  منهم  آخر  بعضًا  أن  إال  فعلته،  إدانة  إلى 
الصهيوني  الــوزراء  رئيس  إن  بل  عليه.  وأثنى 
للعفو  قرار  أي  سيؤيد  إنه  قال  نتنياهو،  بنيامين 
عنه، وهو ما يؤكد الطبيعة اإلجرامية لهذا الكيان 

العنصري.  
بتغطية  حظيت  الشريف  الشاب  مقتل  حادثة 
واسعة، بعد نشر صور التقطت بالهاتف المحمول، 
وبثتها البرامج اإلخبارية اإلسرائيلية نفسها. كانت 
يصّوب  وهو  القاتل  ظهر  حيث  محزنة،  الواقعة 
المطروح  الجريح  النار على رأس  بندقيته ويطلق 
ال  حركٌة  وهي  الحركة.  عن  عاجٌز  وهو  أرضًا، 
أو  أداء  وال  فردية،  بطولةٍ  أو  شجاعةٍ  على  تدّل 
أخالقيات جيش محترف، وإّنما تدل على تصّرف 

عضو عصابةٍ من القتلة. 
الوزراء  رئيس  تعّرض  الحادثة،  أعقاب  في 
من  الشديد  لالنتقاد  الصهيوني  الجيش  وقادة 
الخارج، فلم يكن هناك ما يبّرر قتل جريٍح عاجٍز 
عن الحركة، إال أن اليمينيين اإلسرائيليين انتقدوا 
في  انتقادهم  بسبب  والجيش-  -نتنياهو  الطرفين 
البداية لما فعله عزاريا. وبعد صدور الحكم أمس 
األول )الثلثاء(، الذي كان أقل من الحكم المخفف 
الذي طالب به االدعاء العام، تجّمعت شرذمٌة منهم 
الحكم، والمطالبة بإطالق سراحه  لالحتجاج على 
باعتباره بطاًل قوميًا، والذي يعتبره الفلسطينيون 
محاٌط  وهو  للقاتل  صوٌر  نشرت  وقد  سفاحًا. 
هو  وتلقاه  باالرتياح،  الحكم  تلقت  التي  بعائلته 

باالبتسام. 
دولة  على  ليس  بالعار،  مجلاًل  مشهداً  كان 
»إسرائيل« التي ال تعرف العار، بل على مستوى 
العالم الذي يتفّرج دون اكتراث؛ وعلى اإلسرائيليين، 
مثقفون ومفكرون وإعالميون ومحامون؛  وفيهم 
على  أقاموه  الذي  الظالم  العدالة«  »نظام  وعلى 
أشالء الضحايا؛ وعلى القضاة الذين أهانوا تاريخ 
العدالة، إذ يحكمون دون أخالقية أو ضمير؛ وعلى 
وانتهاكات  جرائم  لهكذا  يصّفق  الذي  الجمهور 
أو  إدانةٍ  دون  النهار،  ضوء  في  ترتكب  للقانون 

احتجاج.
احتالل  على  قائٍم  نظاٍم  من  منتظراً  يكن  لم 
وتشريده  شعٍب  حقوق  واغتصاب  أرٍض، 
في  يعدل  أن  منازله،  وهدم  حقوقه  واستباحة 

على  شاٍب  مقتل  قضية 
تعليمه  تــم  جندي  يــد 
والمنزل  المدرسة  في 
بأن  والجيش،  والجامعة 
حٌق  له  ليس  الفلسطيني 

في الحياة.

العالقات العامة واإلعالم
وزارة اإلسكان

فقط 7 مواقٍع إسكانية شهدت تجمعات 
مياه أمطار جزئية والتعامل معها من مجموع 60 مشروعًا إسكانّيًا

] ردا على المقال المنشور للكاتب قاسم حسين  بصحيفة الوسط بتاريخ 
اإلسكان  )وزارة  فبراير/ شباط2017، تحت عنوان   20 الموافق   اإلثنين  يوم 

والتخطيط السقيم(، فإن وزارة اإلسكان تورد لكم الرد التالي:
نود اإلفادة بأن وزارة اإلسكان قد قامت بنشر بياًنا صحافًيا خالل الفترة 
التي تبعت األمطار الغزيرة التي شهدتها مملكة البحرين خالل األيام األخيرة، 
والتي هطلت بمعدالٍت غير مسبوقة على البالد بحيث تجاوزت كميات المطر 
خالل تلك األيام المعدل  السنوي بكثير، حيث أوضحت الوزارة بأن غالبية 
المواقع اإلسكانية الجديدة كانت ضمن إطار السيطرة، وذلك بفضل االستعداد 
في  الطوارئ،  فريق  األمطار من خالل  لموسم  اإلسكان  وزارة  قِبل  من  الجيد 
وتم  جزئي  بشكٍل  األمطار  لمياه  تجمعات  وجود  فقط  مواقٍع   7 شهدت  حين 

التعامل وشفط تلك المياه وإعادة الوضع إلى طبيعته خالل ساعات معدودة 
من إجمالي 60 مشروعا إسكانيا قامت الوزارة بتنفيذه.

ذكرتها  وقد  المناطق،  من  عدد  في  المالحظات  من  مجموعة  رصد  تم  وقد 
الرأي  مع  والمصارحة  الشفافية  باب  من  الصحافية  بياناتها  في  الوزارة 
العام وهي مشاريع يتم فيها مشاريع تحسينات على البنية التحتية، بعد أن 
قامت الجهات ذات العالقة مشكورة بعمل تحسينات هي األخرى في شبكتها 

الحكومية الرئيسية من أجل الربط بشكٍل نهائي بالشبكة الرئيسية. 
وتود الوزارة اإلشارة أيًضا إلى أن عدد البالغات التي تلقتها بشأن وجود 
تسربات بسيطة للوحدات السكنية خالل تلك الفترة لم يتجاوز 89 بالًغا من 
للمواطنين، وهو  بتسليمها  الوزارة  قامت  9000 وحدة سكنية  من  أكثر  بين 

عدد قليل نسبًيا ويتم التعامل معه مباشرة.
األمطار  مياه  تجمع  معالجة  في  اختصاصاتها  أن حدود  الوزارة  وتوضح 
ال يتعدى حدود مشروعها اإلسكاني فقط، حيث قامت الوزارة ببناء أحواض 
لتجميع مياه األمطار في المشاريع اإلسكانية الجديدة لعدم توافر الشبكات 

في  األحواض  هذه  على  االعتماد  ويتم  األمطار،  مياه  لتصريف  الرئيسية 
لتصريف  الداخلية  الشبكة  ربط  يتم  حتى  وذلك  األمطار،  وشفط  تجميع 
الجهات  طريق  عن  البحرين  لمملكة  الرئيسية  بالشبكة  بالموقع  األمطار 
من  التحتية  البنية  عناصر  باقي  على  ينطبق  الذي  األمر  وهو  المختصة، 
الخدمات  تلك  في  وأي تضرر  وغيرها،  والمجاري  والطرق  الكهرباء  شبكات 
خارج حدود الموقع، فإن الوزارة غير مسئولة عنها، باعتبار ذلك يخص جهات 

خدمية أخرى.
كما نود اإلشارة إلى أن جهود وزارة اإلسكان في حصر ومعالجة مسألة 
تسليمها  جرى  التي  المواقع  على  فقط  تقتصر  لم  األمطار  مياه  تصريف 
للمواطنين، بل امتد ذلك ليشمل المواقع قيد التنفيذ ومدن البحرين الجديدة، 
حالًيا  تنفيذها  يجري  تقريًبا  سكنية  وحدة  ألف   13 من  أكثر  هناك  حيث 
للتأكد  المواقع  تلك  بزيارة  الوزارة  قامت  وقد  التحتية،  بالبنية  مصحوبة 
أن وجدت  التحسين  التحتية، وبحث فرص  البنية  أعمال  كفاءة تصاميم  من 

لتفادي أي مشاكل مستقبلية تتعلق بمياه األمطار.
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ــل  ــســجــي ــت ال بـــــدء   *

الربيع  عطلة  ــات  ــرح ل

للعراق   يومية  رحــات   *

الطلب  ــب  ــس ح الـــمـــدة 

لمشهد   يومية  رحــات   *

الطلب  ــب  ــس ح الـــمـــدة 

البوسنه   / تركيا  رحات   *

مــالــيــزيــا/   / ــا  ــي ــورج ج

ــان/ ــج ــي اذرب  / ــس  ــاري ب

ــر/ دبــي   ــص ــا/ م ــي ــطــال اي

اآلن ــدك  ــع ــق م احـــجـــز 

*حــــجــــوزات تــذاكــر 

العالم  دول  لكل  وفنادق 

االنستغرام على  تابعونا 

 ȶ d a i r y t r a v e l

 ȵ 3 3 0 0 3 0 1 0

 ȵ 3 9 0 0 3 0 1 0

ــة ــاري ــم ــث ــت إس أرض 

ــص  ــي جــدحــف ــ تـــقـــع ف

عليها  متر،   172 مساحتها 

شقة،  12 لـ  بناء  رخصة 

ــك مــبــاشــرة ــال ــم مـــن ال
 

 ȵ 3 9 8 0 0 8 8 8

 ȵ 3 9 6 6 8 8 1 1

حملة الديري

ــج عــطــلــة الــربــيــع ــام ــرن ب

ــعــراق   ــات ال ــرح ســجــل ل

لمدة   1/20 الربيع  عطلة 

 1/26 و  دب   480 أسبوعين 

10أيام  و   380 أسبوع  لمدة 

الخليج طــيــران  دب   430

1/19 لمدة 16 يوم 280 دب و 

260 دب  يوم   14 لمدة   1/20

دب   230 يوم   12 لمدة   1/21

بالباص  دب   210 أيام   10 و 

الخدمات.  جميع  شاملة 

 1/21  –  1/19 العمرة  رحات 

– 1/23 – 1/26 – 2/2 أسبوع 

70 دب و 10 أيام 90 دب مع 

وجبتي الفطور و الغذاء بنظام 

البوفيه في مكة طباخ بحريني.

ــل  ــســجــي ــت ــال ســــــارع ب

ـــدودة  ــح الـــمـــقـــاعـــد مـ

 ȵ 1 7 6 4 6 5 8 8

 ȵ 3 6 8 1 1 3 9 9

 حملة المرتضى

للبيـع أرض سكنيـة فـي خليـج توبـلـي
تقع خلف مخبز المرزوق، شارع الخدمات

المساحة 421,7 متر مربع، المطلوب 23 دينار للقدم

39993932 - 33277337 - فاكس: 17793675
Future7366@gmail.com

مسـار المستقـبـل للعقـارات

رايت موتور 
للسيارات

جميع  ونستبدل  نشتري 

نقداً  ــارات  ــســي ال أنـــواع 

توجد  األسعار،  وبأفضل 

باألقساط. البيع  خدمة 

  2016 ــري    ــام ك تويوتا 

 2013 ــوروال    كـ تويوتا 

 2015 يـــارس    تويوتا 

2013 سكويا    تويوتا 

2012S350 مــرســيــدس 

2013 ــزس  ــك ل  ES350

2012  /570 لــكــزس 

يــــوكــــن           2012

 2012 اسكاليد   كادياك 

تركيب  في  متخصصون 

الجديدة   لألماكن  ــاث  األث

وسيارات  خاصة  بعناية 

مغلقة مع الضمان والتأمين، 

والستائر  السجاد  تركيب 

ورش  ستايت  وتركيب 

الحشــرية، المبيدات 

بتنظيف  ــوم  ــق ن كــمـــــا 

ولدينا  والمكاتب   المنازل 

المكيفات  تصليح  ورشــة 

ــرال  ــت ــســن ــة وال ــادي ــع ال

والغساالت والــثــاجــات 

على: االتصال  لاستفسار 

 ȵ 1 7 5 5 2 0 9 0 

 ȵ 1 7 5 5 5 1 6 4

الكامل لنقل وتركيب األثاث

أبو قوة،  تقع في اشبيلية - 

متر   375 األرض  مساحة 

ــة،  وزاوي شارعين  مربع، 

طابقين  بالكامل،  مؤثثة 

وملحق مع حديقة خارجية، 

المالك  من  فقط  للجادين 

للوساط. ــذراً  ع مباشرة، 

 ȵ 3 5 9 9 4 5 3 0

فيال للبيع

للبيع

2014CTS ــاك  ــاديـ كـ

2012 اودســـي     هوندا 

ــي      2012 ــت هــونــدا س

2012 ــورد       ــ اك هوندا 

2012 التيما      نيسان 

2012 ارمـــاده     نيسان 

2016 سنترا      نيسان 

2016 ــي      صــن نيسان 

2016 الينترا    هــونــداي 

2016 اكسنت    هونداي 

 2016 سوناتا     هونداي 

2016 توسان     هونداي 

 2014 هونداي سنتفي      

2014 فيليستر      هونداي 

  2016 كيا ريــــــو         

2016 بــكــانــتــو        كيا 

 ȵ Rightmotor

 ȵ 1 7 5 5 4 4 7 7

 ȵ 3 6 6 6 2 2 6 7

االسم التجاريرقم القيد

السيد جالل عباس شبر هاشم117405

السيد جالل عباس شبر هاشم217405

السيد جالل عباس شبر هاشم317405

كفتريا سنيه517405

التجاري  المحل  تحويل  بطلب  القصاب،  هاشم  شبر  سيد  عباس  سيد  المرحوم/  ورثة  تقدم 

قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى  هاشم،  شبر  عباس  جالل  السيد  السيد/  إلى  التالي 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

 CR2017 - 33222 إعــالن رقــم
تنـازل - عـن المحـل التجـاري

بناء على قرار السيد خليل إبراهيم مالك شركة شمس المزاهير للتنظيفات ش.ش.و 
والمسجلة كشركة الشخص الواحد بموجب السجل التجاري رقم 101593، فقد تقرر 
السيد خليل  السجل وتعيين  قيدها من  اختيارية وشطب  الشركة تصفية  تصفية 

إبراهيم محمد كمصفي قانوني للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقاً لنص المادة 325 من قانون 
 ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
الشركة  المصفي جميع دائني  الشركات يدعو  قانون  335 من  المادة  وعماًل بنص 
إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل ٣٠ يوماً من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

خليل إبراهيم محمد عبداهلل
رقم االتصال: 39852512
المنامة - مملكة البحرين

إعالن )216582( لسنة 2016م 
 حل وتصفية شركة بوابة عالي للتنظيفات ش.ش.و  

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الشركاء  قرار  على  60879 وأستناداً  برقم  والمسجلة  ذ.م.م  بالزا  الهفوف  السادة/ 

المؤرخ في تاريخ 2017/02/21 بشأن تصفية الشركة تصفية أختيارية.
من   325 المادة  لنص  وفقاً  انتهت  قد  اإلدارة  أن سلطة مجلس  المصفي  يعلن  بهذا 
لعام   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون 
دائني  جميع  المصفي  يدعو  الشركات  قانون  من   335 المادة  بنص  وعماًل   ،2001
الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل ٣٠ يوماً من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

السيدة/ محمد أحمد محمد جمعة فردان
رقم االتصال: 39556601 )973+(

المنامة - مملكة البحرين

إعالن )1111( لسنة 2017م 
 بشأن تصفية الهفوف بالزا ذ.م.م

أدناه بطلب تغيير اسم تجاري،  فعلى   كل   من   لديه   المعلنة  السيدة  إلينا  تقدمت 
 أي   اعتراض   قانوني   التقدم   إلى   اإلدارة   خالل   خمسة   عشر   يوماً   من   تاريخ   اإلعالن  

 بكتاب   مرفقاً   به   ما   يعزز   اعتراضه:
 اسم   التاجر :   فريدة أحمد شاه قل سالم شاه هاشمي

االسم   التجاري   الحالي :   وزيريستان للمقاوالت
االسم   التجاري   المطلوب :  وزيريستان البيع نظير رسم

األنشطة التجارية المطلوبة
البيع نظير رسم أو على أساس عقد

  CR2017-32116  إعــالن   رقــم
تسجيل اسم تجاري

مجمعشارع/طريق/ممربنايةشقة / محلرقم القيد

87218-174063 205
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تقدم إلى مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة السادة/ 
تغيير  بطلب  )ذ.م.م(  المعامالت  وتخليص  للمقاوالت  الناري  النجم  شركة 

االسم التجاري سجل تجاري 104127.
من: شركة النجم الناري للمقاوالت وتخليص المعامالت )ذ.م.م(

FIERY STAR CONTRACTING AND CLAERING CO. W.L.L
إلى: شركة آرنست أند ترست للمقاوالت والتجارة والخدمات ذ.م.م

EARNEST & TRUST CONTRACTING & TRADING & SERVICES W.L.L
المذكورة خالل  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن 
 بشأن   تغيير   اسم   تجاري   

الواحد(  الشخص  )شركة  ش.ش.و  للمقاوالت  ارتستا  شركة  مالك  قرار  على  بناء 
السيد  وتعيين  اختيارياً  الشركة  تصفية  تقرر  فقد   102983 رقم  تجاري  سجل 

مصطفى عبدالعزيز رضي محفوظ مصفياً للشركة.
من   325 المادة  لنص  وفقاً  انتهت  قد  اإلدارة  أن سلطة مجلس  المصفي  يعلن  بهذا 
لعام   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون 
دائني  جميع  المصفي  يدعو  الشركات  قانون  من   335 المادة  بنص  وعماًل   ،2001
الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل ٣٠ يوماً من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

التلفون: 33917000 )973+(
saarland@live.com :البريد االلكتروني

المنامة - مملكة البحرين

إعالن بحل وتصفية

تجاري،  فعلى   كل   من   لديه   أي   اسم  بطلب  أدناه  المعلنة  السيدة  إلينا  تقدمت 
 اعتراض   قانوني   التقدم   إلى   اإلدارة   خالل   خمسة   عشر   يوماً   من   تاريخ   اإلعالن  

 بكتاب   مرفقاً   به   ما   يعزز   اعتراضه:
 اسم   التاجر :   حوراء السيد موسى عبداهلل عبداهلل 
االسم   التجاري   الحالي :   بروان ورد لإللكترونيات

االسم   التجاري   المطلوب :  براون رود إلصالح اإللكترونيات
األنشطة التجارية المطلوبة:

إصالح الحواسيب والمعدات المحلقة
إصالح المعدات اإللكترونية اإلستهالكية

  CR2017-32513  إعــالن   رقــم
تسجيل اسم تجاري

مجمعشارع/طريق/ممربنايةشقة / محلرقم القيد

77516-10696821 608

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  للمستثمرين  البحرين  مركز  إلى  تقدم 

ناكام  لوبز  لين  جينا  السيدة  لمالكها  ش.ش.و  التعليم  لدعم  لين  جينا  شركة 

والمسجلة بموجب القيد رقم 102248 بطلب تحويلها إلى شركة ذات مسئولية 

500 )خمسمائة( دينار بحريني وذلك بإدخال السيد  محدودة برأسمال وقدره 

حسن مكي علي مكي كشريك معها في السجل.

المذكورة خالل مدة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  فعلى كل من 

أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة   
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هادي: مساعدة سعودية بقيمة 10 مليارات دوالر

مقتل عشرات الحوثيين ونائب رئيس هيئة األركان اليمني
§ صنعاء عدن - د ب أ، أ ف ب 

للرئيس  الموالية  الجيش  قوات  أفادت   [
عبدربه منصور هادي، مساء أمس األربعاء 
العشرات  بمقتل   ،)2017 شباط  فبراير/   22(
للرئيس  الموالية  والقوات  الحوثيين  من 
معارك  في  صالح،  عبداهلل  علي  السابق، 

بمدينة المخا الساحلية، شمال غرب اليمن. 
تعز  محور  لقيادة  اإلعالمي  المركز  وقال 
عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي 
مقاتلي  من  العشرات  إن  »فيسبوك«، 
الحوثيين وصالح لقوا حتفهم، بينهم القيادي 
الميداني »القانص« خالل معركة تحرير جبل 
النار، شرق المخا، على أيدي الجيش الوطني 

المسنود بمقاتالت التحالف العربي.
الجيش  قوات  أن  اإلعالمي  المركز  وأكد 
واسعة  أجزاء  تطهير  من  تمكنت  الوطني 
على  وسيطرت  المخا،  شرق  النار  جبل  من 
»والقوات  المدينة،  شمال  يختل  منطقة 
المملح خارج يختل غرب  تتجه نحو منطقة 

محافظة تعز«.
وأضاف المركز أن عدداً من القتلى سقطوا 
في صفوف »االنقالبيين« كما ُدمرت منصات 
للتحالف  بغارات  لهم  صواريخ  إطــالق 
موزع،  بمديرية  خالد  معسكر  قرب  العربي 

غربي تعز.
وزير  الحكومة  رئيس  نائب  ووجه  هذا، 
الخارجية اليمني عبد الملك المخالفي، أمس، 
نداًء عاجاًل للمجتمع الدولي عبر حسابه على 
مخلفات  إزالة  فى  بالده  لمساعدة  »تويتر« 

الحوثيين من األلغام.

إلى ذلك، قتل نائب رئيس هيئة األركان في 
اليافعي،  سيف  احمد  اللواء  اليمني  الجيش 
أحد قادة الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية 
غرب  جنوب  في  األحمر  البحر  ساحل  على 
اليمن، في مواجهات مع الحوثيين أدت أيضاً 

إلى مقتل نحو 40 جندياً وحوثياً.

لوكالة  يمنية  عسكرية  مصادر  وقالت 
»بصاروخ  قتل  اليافعي  إن  برس«  »فرانس 
األول  أمس  مساء  متأخر  وقت  في  حراري« 
)الثلثاء( عند األطراف الشرقية لمدينة المخا 
سيطرت  والتي  األحمر،  البحر  على  المطلة 
من  العاشر  في  الحكومية  القوات  عليها 

فبراير/ شباط.
الثلثاء  معارك  أن  المصادر  وأضافت 
شرق وشمال المخا والتي ترافقت مع قصف 
لطائرات التحالف العسكري العربي أدت إلى 
30 آخرين بجروح،  18 جندياً وإصابة  مقتل 

كما أدت إلى مقتل 21 من الحوثيين وإصابة 
23 آخرين بجروح.

وذكر مصدر عسكري آخر أن جثة اليافعي، 
في  الرابعة  العسكرية  المنطقة  قائد  وهو 
األركان،  هيئة  رئيس  نواب  وأحد  الجنوب 
تتخذ  التي  الجنوبية  عدن  مدينة  إلى  نقلت 
عبدربه  به  المعترف  الرئيس  حكومة  منها 

منصور هادي عاصمة مؤقتة.
الرئيس  تحدث  صلة،  ذي  سياٍق  وفي 
عن  أمس  هادي  منصور  ربه  عبد  اليمني 
مساعدة سعودية إلعادة اعمار »المحافظات 
8 مليارات دوالر، باإلضافة  المحررة« بقيمة 
المركزي  البنك  لدى  وديعة  مليارين  إلى 

اليمني.
)حتى مساء  إعالن رسمي  أي  ولم يصدر 
أمس( بشأن هذه المساعدة من الرياض التي 

تقود تحالفاً عسكرياً دعماً لحكومة هادي.
عن  الحكومية  »سبانت«  وكالة  ونقلت 
هادي قوله خالل لقاء مع معاونيه في عدن، 
المحافظات  اعمار  تدعم  »السعودية  أن 
 2 10 مليارات دوالر ضمنها  المحررة بمبلغ 
مليار وديعة لدى البنك المركزي لدعم العملة 

الوطنية« الريال.
وشارك العديد من المحافظين في االجتماع 
حيث طلب هادي من حكومته اعطاء االولوية 
وشدد  المحررة«.  »المحافظات  اعمار  إلعادة 
خصوصاً على االهتمام بـ«الكهرباء والمياه 
واالتصاالت  والطرق  والتعليم  والصحة 
التحول  أعمال  المواطن  ليلمس  وغيرها، 
ويستشعر تواجد السلطات المحلية ودوران 

عجلة االستقرار والبناء«، بحسب الوكالة.

أطفال يجلسون بجانب كوخهم في مخيم مؤقت للنازحين باليمن  
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الكرملين ينفي إجراء محادثات مع أميركا بشأن لقاء بوتين وترامب
§موسكو - رويترز

الروسية  الرئاسة  في  المسئول  قال   [
 22( األربــعــاء  أمــس  يوشاكوف،  يــوري 
فبراير/ شباط 2017(، إن موسكو وواشنطن 
مواعيد  بشأن  محادثات  حاليًا  تجريان  ال 
الروسي  الرئيس  بين  اجتماع  ألول  محتملة 

دونالد  األميركي  ونظيره  بوتين  فالديمير 
ترامب.

»لم  إفادة صحافية:  وقال يوشاكوف في 
يتم بحث مواعيد محددة لمثل هذا االجتماع 

على اإلطالق«.
بوروت  السلوفيني  الرئيس  أن  وأضاف 

الستضافة  استعداده  إلى  أشــار  باهور 
والواليات  روسيا  أن  إال  الثنائي  االجتماع 

المتحدة لم تناقشا هذا االحتمال.
يعتزم  بوتين  إن  أيضًا  يوشاكوف  وقال 
مجموعة  لقادة  اجتماع  في  المشاركة 

العشرين في ألمانيا في يوليو/ تموز.

أميركا تصدر خطة ترحيل جديدة تستهدف 11 مليون مهاجر غير شرعي
§واشنطن - أ ف ب

] أصدرت إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، أمس األول الثلثاء )21 فبراير/ شباط 
مليون   11 تهدد  جديدة  تعليمات   ،)2017
في  شرعية  غير  بصورة  مقيمين  مهاجر 
سلفه  إدارة  كانت  بعدما  المتحدة،  الواليات 
الفئة  هذه  حيال  تساهاًل  تبدي  أوباما  باراك 

من المهاجرين.
االنتخابية  ترامب  لوعود  وتنفيذاً 
يناير/   25 في  صادر  رئاسي  ولمرسوم 
الداخلي  األمن  وزارة  أجازت  الثاني،  كانون 
والجمارك  الهجرة  لعناصر  األول  أمس 
توقيف غالبية األشخاص ذوي األوضاع غير 
سياق  في  عليهم  يعثرون  الذين  القانونية 
واحد  ضمني  استثناء  مع  مهامهم،  ممارسة 
يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين الذين أتوا 

أطفاالً إلى األراضي األميركية.
مخاوف  من  المذكرتين  صدور  خبر  وزاد 
شرعية،  غير  بصورة  المقيمين  المهاجرين 
وقد أثارت توقيفات جرت مؤخراً في الشوارع 
القلق بين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم حتى 

اآلن بمأمن من عمليات طرد.
دي  بيل  نيويورك  بلدية  رئيس  وقال 
السياسة  في  التام  التغيير  »هذا  بالزيو: 
ترامب  إدارة  أن  على  واضــح  دليل  هو 
بين  الخوف  ونشر  عائالت  لتشتيت  تسعى 

مجموعات المهاجرين«.
سياسات  الرئيس  »اختار  أن  وتابع 
أن  من  محذراً  بالدنا«  أمن  بدل  التقسيم 
إلى  يتحولوا  »لن  نيويورك  شرطة  عناصر 

عناصر هجرة«.
في  الديمقراطية  المعارضة  ــددت  ون
المهاجرين  عن  الدفاع  وجمعيات  الكونغرس 
»طرد  بسياسة  قانونية  غير  أوضاع  في 
العبارة.  هذه  اإلدارة  رفضت  فيما  جماعي«، 
المهاجرين  أن  من  المعارضون  ويحذر 
أو  المدارس  إلى  الذهاب  عن  سيتوقفون 

العمل خشية توقيفهم.
األميركية  الرابطة  من  جدوت  عمر  وقال 

للحريات المدنية: »إن المحاكم والجمهور لن 
يصبح  ألميركا  المعادي  الحلم  هذا  يدعوا 

حقيقة«.

أجواء من الذعر
من  عناصر  قام  واشنطن،  محيط  في 
أجهزة الهجرة في األسابيع األخيرة بتوقيف 
أشخاص في أوضاع غير قانونية في مواقع 
قرب  أو  سوبرماركت  موقف  مثل  متفرقة 
ملجأ أقامته كنيسة للذين يعانون من البرد. 
هرباً  كنيسة  داخل  امرأة  احتمت  دنفر،  وفي 
من أمر ترحيل. وانتحر مكسيكي أمس األول 
بعد دقائق على طرده من الواليات المتحدة، 
فقفز من أعلى جسر في تيخوانا على مقربة 

من الحدود.
أكثر  طرد  السلطات  على  المستحيل  ومن 
من 11 مليون مهاجر غير شرعي دفعة واحدة. 
باستهداف  الموظفين  تعليمات  وتقضي 

مرتكبي الجنح والجرائم بشكل أولي.

حماية »الحالمين«
 وقال المتحدث باسم البيت األبيض شون 
يشكلون  للذين  هي  األولوية  »إن  سبايسر: 
عدد  بمليون  مقدراً  البلد«،  هذا  على  خطراً 
الذين تلقوا بالغاً من قاٍض يأمرهم بمغادرة 

األراضي األميركية.
عدم  الحاضر  الوقت  في  قرر  ترامب  لكن 
إلى  أطفاالً  أتوا  الذين  المهاجرين  استهداف 
الواليات المتحدة وحصلوا على إقامة مؤقتة 
أوباما  أنشأه  الذي  »داكا«  برنامج  بفضل 
حالياً  البرنامج  هذا  وينطبق   .2012 العام 

على نحو 750 ألف شخص. 
المهاجرين  من  الفئة  هذه  مصير  ويثير 
بـ  المتحدة  ــات  ــوالي ال فــي  المعروفة 
سنوات  منذ  شديداً  انقساماً  »الحالمين« 
داخل الجمهوريين، بين الذين يقرون بأحقية 
والمحافظين  أوضاعهم،  بتشريع  مطالبتهم 
المتمسكين بخط متشدد خشية إيجاد ثغرات 

في النظام.

ترامب في البيت األبيض أمس

روسيا تؤكد إنشاء قوة لحرب المعلومات
§موسكو - رويترز، أ ف ب

] قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أمس 
األربعاء )22 فبراير/ شباط 2017(، إن الجيش الروسي 
شكل قوة مكلفة بحرب المعلومات في خطوة من شأنها 
كاذبة«  »أخباراً  تعتبره  مما  الغرب  مخاوف  تأجيج 
العسكريون  المخططون  ويرى  روسيا.  برعاية  تطلق 
الروس مثل نظرائهم في أي مكان آخر أن الدعاية جزء 

حيوي من الحروب الحديثة.
ويخضع نشاط روسيا في هذا المجال لتدقيق مكثف 
بعد أن اتهمت أجهزة مخابرات أميركية الكرملين بشن 
»عملية للتأثير« تستهدف مساعدة دونالد ترامب على 
الفوز في انتخابات الرئاسة في نوفمبر/ تشرين الثاني 

الماضي.
موسكو  إن  كذلك  أوروبية  مخابرات  أجهزة  وقالت 
على  والتأثير  حكومات  استقرار  لزعزعة  تسعى 
وإطالق  اإلنترنت  على  بهجمات  أوروبا  في  انتخابات 
انتخابات  في  تدخل  أي  موسكو  ونفت  كاذبة.  أخبار 

دول أخرى.
وقال شويجو مخاطباً مجلس الدوما المجلس األدنى 
بالبرلمان إن القوات الجديدة المكلفة بحرب المعلومات 
تستخدم  كانت  التي  القوات  من  وفاعلية  قدرة  أكثر 
لألنباء  الروسية  »تاس«  وكالة  ونقلت  السابق.  في 
بالذكاء  تتسم  أن  يجب  »الدعاية  قوله:  شويجو  عن 
تحدد  ولم  المنافسة«.  على  قادرة  وتكون  والفاعلية 

الوكالة متى أنشئت هذه القوة.

عن  لألنباء  الروسية  »إنترفاكس«  وكالة  ونقلت 
رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما فالديمير شامانوف 
أساساً  »تشكلت  المعلومات  عمليات  قوة  إن  قوله 
األنشطة  ولمواجهة  الوطني  الدفاع  مصالح  لحماية 

المناهضة في مجال المعلومات«.
إلى ذلك، أمرت المحكمة الروسية العليا أمس باإلفراج 
عن معارض حكم عليه في ديسمبر/ كانون األول 2015 
الشاقة  األشغال  مع  السنة  ونصف  سنتين  بالسجن 

لمشاركته في عدد من التظاهرات التي لم يرخص لها.

 الرئيس األوكراني: محادثات هاتفية »ناجحة« 
مع ترامب... وروسيا تنتهج سياسة عدوانية

§كييف، موسكو - أ ف ب
أوكرانيا  رئــيــس  تــحــدث   [
األربعاء  أمس  بوروشنكو،  بيترو 
عن   ،)2017 شباط  فبراير/   22(
»ناجحتين  هاتفيتين  محادثتين 
دونالد  األميركي  نظيره  مع  جداً« 
عالقات  بإقامة  ثقته  مبدياً  ترامب، 

قوية مع واشنطن.
وقال بوروشنكو أثناء اجتماع مع 
األوكراني:  الجيش  في  المسئولين 
»أجريت محادثتين ناجحتين جداً مع 

الرئيس األميركي دونالد ترامب«.
عن  األوكراني  الرئيس  وعبر 
فيها  يجري  التي  للطريقة  سعادته 

الحوار مع اإلدارة األميركية.
نائب  مع  اللقاء  أن  ــح  وأوض
على  بينس  مايك  األميركي  الرئيس 
ميونيخ  في  األمن  مؤتمر  هامش 
»في  كان  الماضي  األسبوع  نهاية 
»مفتاح  أن  واعتبر  األهمية«.  غاية 
في  إنما  أوكرانيا  في  ليس  السالم 

موسكو«.
بانتهاج  روسيا  مجدداً  واتهم 
أوكرانيا،  تجاه  عدوانية«  »سياسة 
)لفالديمير(  »بالنسبة  أنه  مؤكداً 
بوتين ال توجد حدود بين البلدين«.

وتابع أنه »ال ينظر إلينا باعتبارنا 
وشعب  منفصلة  وكأمة  أوكرانيين 

منفصل عن روسيا«. 
األوكراني  الرئيس  دعا  من جهته، 

السابق فكتور يانوكوفيتش الالجئ 
في روسيا، الرئيس األميركي دونالد 
ترامب إلى التحرك لوقف الحرب في 
جزئياً  نجمت  التي  أوكرانيا  شرق 
مسئولة«  »غير  أعمال  عن  بحسبه 
إلدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
مؤتمٍر  في  يانوكوفيتش  وقال 
صحافي: »كتبت إلى الرئيس ترامب 

ألقول له: يجب أن تتوقف الحرب«.
التي  يانوكوفيتش  وتدعو رسالة 
إلى  األميركي  الرئيس  نشرت أمس، 
وفعالة«  عاجلة  إجــراءات  »اتخاذ 

أوكرانيا  شرق  في  المعارك  إلنهاء 
حيث أسفر نزاع مسلح بين الموالين 
عن  األوكرانية  والقوات  لروسيا 
منذ  قتيل  آالف   10 من  أكثر  سقوط 

مارس/ آذار 2014.
منكم  »أطلب  يانوكوفيتش  وكتب 
اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  التحرك 
الديمقراطية  وإحالل  أوكرانيا  في 
فر  ويانوكوفيتش  القانون«.  وحكم 
البرلمان  أقاله  بعدما  روسيا  من 
األوكراني في فبراير 2014 على إثر 

حركة احتجاج مؤيدة ألوروبا.

 محكمة في جنوب إفريقيا توقف 
انسحاب الحكومة من الجنائية الدولية

§جوهانسبرغ - رويترز
مساعي  إفريقيا  جنوب  في  العليا  المحكمة  أوقفت   [
الدولية أمس  الجنائية  المحكمة  الحكومة لالنسحاب من 
صفعة  أحدث  في  شباط2017(  فبراير/   22( األربعاء 
عدة  يواجه  الذي  زوما  جاكوب  الرئيس  لها  يتعرض 
الفصل  بعد  ما  نظام  في  الحاسم  القضاء  من  فضائح 

العنصري.
وقال وزير العدل مايكل ماسوثا إن الحكومة ستمضي 
مشيراً  الهاي،  ومقرها  المحكمة  من  االنسحاب  في  قدماً 
قرار  إن  إذ  إجرائي،  أساس  على  استند  الحكم  أن  إلى 

االنسحاب لم يمر عبر البرلمان أوالً.
يوليو/  في  تأسست  التي  الدولية  الجنائية  والمحكمة 
أول  هي  دولة،   124 عضويتها  في  وتضم  تموز2002، 

كيان قانوني يحظى باختصاص دولي دائم لنظر قضايا 
اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب.

تشرين  أكتوبر/  في  المتحدة  األمم  بريتوريا  وأبلغت 
عام  مدتها  انفصال  فترة  لتبدأ  االنسحاب  بنيتها  األول 
من  تنسحب  دولة  أول  إفريقيا  جنوب  بعدها  تصبح  قد 

المحكمة في أكتوبر/ تشرين األول هذا العام.
غير أن قاضي المحكمة العليا فينياس موجابيلو أبلغ 
إنها  قائاًل  االنسحاب  مذكرة  تمزيق  عليها  بأن  الحكومة 

»غير دستورية وباطلة«؛ ألنها لم تمر عبر البرلمان.
األمر  أحال  الذي  المعارض  الديمقراطي  التحالف  وقال 
إفريقيا  جنوب  بابتعاد  تذكرة  يعد  الحكم  إن  للمحكمة، 
في عهد زوما عن المثالية الدولية التي ميزت سياساتها 

الخارجية في عهد نيلسون مانديال.

انقطاع مفاوضات السالم وسط تصعيد كالمي بين شطري قبرص
§نيقوسيا - أ ف ب 

تفاوض  جلسة  أُلــغــيــت   [
)الخميس(  اليوم  مقررة  كانت 
والزعيم  القبرصي  الرئيس  بين 
تصعيد  وسط  القبرصي  التركي 
قومية  ذكرى  إحياء  بشأن  كالمي 
يهدد  اليوناني  الشطر  مدارس  في 
الجزيرة  توحيد  إعادة  محادثات 

المقسمة منذ عقود.
المتحدة  ــم  األم تصدر  ــم  ول
راعية  بصفتها  فوري  تعليق  أي 
الحكومة  لكن  الــمــفــاوضــات، 
الرئيس  أن  أعلنت  القبرصية 
أُطلع  إناستاسيادس  نيكوس 
شباط  فبراير/   22( األربعاء  أمس 
وبدأ  االجتماع.  إلغاء  على   )2017
مفاوضات  أسابيع  منذ  الطرفان 
سنوات  منذ  فرصة  أفضل  اعتبرت 
المقسمة  الجزيرة  توحيد  إلعادة 
تركيا  اجتاحت  أن  بعد   1974 منذ 
ثلثها الشمالي واحتلته وأقامت فيه 
»جمهورية قبرص التركية« التي ال 

تعترف بها سوى أنقرة.
تفاوض  جلسة  واختصرت 

الرئيس  بين  الماضي  الخميس 
القبرصي  والزعيم  القبرصي 
التركي مصطفى أكينجي بعد إثارة 
اليوناني  القبرصي  البرلمان  إقرار 
قبرص  مدارس  في  حصة  إضافة 
 1950 إلى  يعود  استفتاء  حول 
اليونان.  مع  بالوحدة  ويتعلق 
اللقاء  بعد  المسئوالن  وتبادل 

الجلسة  من  باالنسحاب  االتهامات 
تأكيد  ورغم  ــذار.  إن سابق  دون 
قبرص  إلى  المتحدة  األمم  مبعوث 
االجتماع  أن  إيــدي  بــارث  أسبن 
في  اليــزال  األسبوع  هذا  المقرر 
األزمــة  هــذه  أدت  فقد  مــوعــده، 
بين  الثقة  في  كبير  تدهور  إلى 

الزعيمين.

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

الرئيس األوكراني بيترو بوروشنكو

رجل يجلس أمام حاجز خارج منطقة معزولة في نيقوسيا
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تبدأ اليوم في جنيف وسط تباعد كبير في المواقف

دي ميستورا: ال أتوقع انفراجة في »المحادثات السورية«... وروسيا طلبت وقف الغارات
§جنيف - أ ف ب

] قال مبعوث األمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي 
ميستورا، أمس األربعاء )22 فبراير/ شباط 2017( إنه »ال 
انفراجة« في محادثات السالم السورية األسبوع  يتوقع 
موسكو  أن  ذاته  الوقت  في  مؤكداً  جنيف،  في  الجاري 

طلبت من دمشق وقف الغارات خالل فترة المفاوضات.
جديدة  جولة  )الخميس(  اليوم  تنطلق  فيما  ذلك  جاء 
إمكانية  من  يحد  ما  عدة،  معوقات  تواجه  مفاوضات  من 
نحو  منذ  مستمر  نزاع  إنهاء  طريق  في  اختراق  تحقيق 

ست سنوات.
المحادثات  بدء جلسات  ميستورا عشية  دي  وأضاف 
 )...( انفراجة  أتوقع  ال  أنا  ال،  انفراجة؟  أتوقع  أنا  »هل 
في  األمل  عن  معرباً  تفاوض«،  بداية سلسلة جوالت  بل 

تحقيق »زخم« باتجاه التوصل إلى اتفاق.
أمس  السوريتين  والمعارضة  الحكومة  وفدا  ووصل 
إلى جنيف، لكن الوسيط األممي أشار إلى انتظار وفود 

أخرى من دون تفاصيل.
ورداً على سؤاٍل بشأن صيغة هذه الجولة الرابعة من 
دي  رفض  الماضي،  العام  عقدت  ثالث  بعد  المفاوضات 
التفاوض  على  وافقا  الوفدان  كان  إن  اإلفصاح  ميستورا 

مباشرة.
غد  صباح  أوالً  الوفود  مع  األمر  بحث  »أريد  وقال: 

)اليوم( في لقاءاٍت ثنائية«.
اجتماع  في  الصحافي  المؤتمر  قبل  مشاركته  وبشأن 
الفريق المعني بوقف إطالق النار في مقر األمم المتحدة 
أعلنت  )أمس(،  »اليوم  ميستورا:  دي  قال  جنيف،  في 
روسيا للجميع أنها طلبت رسمياً من الحكومة السورية 

عدم شن ضربات جوية أثناء المحادثات«.
وقد وصل وفد الحكومة برئاسة مبعوث سورية الدائم 
لدى األمم المتحدة بشار الجعفري أمس إلى جنيف، كما 
وكذلك  المعارض  الوفد  أعضاء  من  األكبر  القسم  وصل 
فريق المستشارين والتقنيين، وممثلو الفصائل المقاتلة.

المعارضة تطالب بمفاوضات مباشرة 
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات 
المعارضة  أن  جنيف  في  أمس  المسلط  سالم  السورية 
على  السوري  النظام  مع  مباشرة«  »بمفاوضات  تطالب 

أن تبدأ بمناقشة »هيئة حكم انتقالي«.
وقال المسلط »نطالب بفاوضات مباشرة )...( نحن هنا 
لنبدأ بمفاوضات مباشرة تبدأ بمناقشة هيئة  لنفاوض، 

حكم انتقالي«. 
نصر  برئاسة  عضواً   22 المعارضة  وفد  ويضم 

الحريري، وكبير المفاوضين المحامي محمد صبرا.
برعاية  الرابعة  المفاوضات  جولة  في  وسيشارك 
مجموعتين  من  وفدان  أيضاً  جنيف  في  المتحدة  األمم 
»منصة  و  موسكو«  »منصة  هما  أخريين  معارضتين 

القاهرة«.
وتضم »منصة موسكو« معارضين مقربين من روسيا 
أما  جميل.  قدري  سابقاً  الوزراء  رئيس  نائب  أبرزهم 
»منصة القاهرة« فتجمع عدداً من الشخصيات المعارضة 
والمستقلة بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية 

جهاد مقدسي.

الوطني  »االئتالف  في  اإلعالمية  الدائرة  رئيس  وقال 
رمضان:  أحمد  السورية«  والمعارضة  الثورة  لقوى 
للغاية«،  مهمة  خطوة  المفاوضات  استئناف  أن  »نعتبر 
على  سيركز  الموحد  المعارضة  »وفد  أن  إلى  مشيراً 

عملية االنتقال السياسي«.
الحكم  تشمل  السياسي  االنتقال  محاور  أن  وأوضح 
أن »تضغط  أهمية  على  واالنتخابات، مشدداً  والدستور 
شريك  هناك  ليكون  الدولي  والمجتمع  المتحدة  األمم 
العملية  تمييع  إلى  يسعى  ال  المفاوضات  في  حقيقي 
التفاوضية والهروب من استحقاقات العملية السياسية«.

في  المتقطعة  القصف  عمليات  تستمر  األرض،  على 
مناطق عدة.

فعلى جبهة مدينة الباب في ريف حلب المحاصرة من 
المدعومة  المعارضة  والفصائل  جهة  من  النظام  قوات 
السوري  المرصد  مدير  قال  أخرى،  جهة  من  تركيا  من 
التركية  القوات  إن  عبدالرحمن  رامي  اإلنسان  لحقوق 
المئة  في   25 نحو  على  السيطرة  »من  تمكنوا  وحلفاءها 
تنظيم  من  مقاتل   700 اليزال  التي  المدينة  مساحة  من 

الدولة اإلسالمية يتحصنون داخلها«.
في  األقل  على  مدنياً   124 »مقتل  المرصد  وأحصى 
القوات  إن  قال  وغارات«،  مدفعي  قصف  جراء  المدينة 

التركية نفذتها خالل عملياتها العسكرية.
أنه  إلى  مشيراً  مدنيين،  مقتل  التركي  الجيش  وينفي 

يفعل ما بوسعه لتجنب الخسائر بين المدنيين.
عدد  أمس  إيشيك  فكري  التركي  الدفاع  وزير  وقدر 
الباب  مدينة  في  اليزالون  الذين  المتطرفين  المسلحين 
التركية سيطرت  القوات  أن  إلى  مئة«، مشيراً  »بأقل من 

على »أكثر من نصف المدينة«.
معظمهم  شخصاً   130 من  أكثر  أن  المرصد  وأكد  هذا، 
بين  المعارك  من  أيام  ثالثة  خالل  قتلوا  المقاتلين  من 
في  إسالمية  وفصائل  »داعش«  بايع  متطرف  تنظيم 

درعا، جنوب سورية.

دي ميستورا رفض اإلفصاح عّما إذا كان الوفدان وافقا على التفاوض مباشرة 

مقتل 12 مسلحًا داعشّيًا في عملية عسكرية شرق أفغانستان
§كابول، جاني خيل - د ب أ

الداخلية  وزارة  ــرت  ذك  [
األربعاء  أمس  بياٍن  في  األفغانية 
أن  شــبــاط2017(  فبراير/   22(
خالل  قتلوا،  داعشياً  مسلحاً   12
العسكرية،   »25 »شاهين  عملية 
في  البالد  شرق  ننجارهار  بإقليم 
طبقاً  الماضية،  الـ24  الساعات 
نيوز«  »تولو  قناة  ذكرته  لما 
وباإلضافة  األفغانية.  اإلذاعية 
نعيم،  المال  أصيب  ــك،  ذل إلــى 
وأربعة  محلي  داعشي  قائد  وهو 

آخرون.
بمنطقة  العملية  إطالق  وتم 
ننجارهار  بإقليم  »هاسكامينا« 

المسلحين. على  للقضاء 
وتم إخالء 9 قرى من المتمردين، 
القوات  وصادرت  العملية  خالل 
االسلحة،  بعض  أيضاً  الحكومية 

الداخلية. وزارة  بحسب 

تفاصيل  أي  البيان  يقدم  ولم 
تكبدتها  بشرية  خسائر  أي  بشأن 

العملية. خالل  األمن،  قوات 
على  أشخاص   4 قتل  ذلك،  إلى 

20 آخرين  أكثر من  األقل وأصيب 
باكتيكا  بإقليم  وقع  انفجار  في 
طبقاً  أفغانستان،  شرق  جنوب 
برس«  »خاما  وكالة  ذكرته  لما 

أمس. لألنباء  األفغانية 
الحكومة  مسئولو  وذكـــر 
عصر  وقع  الحادث  أن  المحلية 

خيل. جاني  بمنطقة  أمس 

أفغان ينتظرون عبور الحدود الباكستانية المغلقة بعد التفجيرات األخيرة

 تركيا تسمح بالحجاب 

في الجيش آخر مؤسسة تطالها 

تعديالت حكومة أردوغان
§إسطنبول، أنقرة - أ ف ب، رويترز

2017( إلغاء  التركية أمس األربعاء )22 فبراير/ شباط  ] قررت السلطات 
حظر الحجاب للنساء برتبة ضابط أو ضابط صف في الجيش الذي أصبح 
بذلك آخر مؤسسة تطالها تعديالت حكومة المحافظ رجب طيب أردوغان التي 

أقرت هذه الخطوة في قطاعات عدة سابقاً.
وكان الجيش آخر مؤسسة تحظر على النساء ارتداء الحجاب بعد تعديالت 
هذا  في  والشرطة  والسياسة  التربية  قطاعات  التي شملت  أردوغان  حكومة 

المجال.
كان  التركي  الجيش  إن  إذ  كبير  رمزي  بطابع  األخير  اإلجراء  هذا  ويتسم 
كمال  مصطفى  قبل  من  الجمهورية  تأسيس  منذ  البالد  في  العلمانية  حامي 

»أتاتورك«.
وأفادت وكالة أنباء »األناضول« الحكومية نقاًل عن وزارة الدفاع أن النساء 
)...( وبشكل  العسكرية  للبزة  ارتداء حجاب »باللون نفسه  إذا رغبن  يمكنهن 

ال يغطي الوجه«.
ضابط  برتبة  يخدمن  »اللواتي  خصوصاً  يشمل  اإلجراء  هذا  أن  وأضافت 
 )...( متعاقدات  صف  وضابط  ضابط  ورتبة  والبر  والبحر  الجو  سالح  في 

ومتدربات«.
ولم يعرف ما إذا كان هذا التعديل الذي يدخل حيز التنفيذ فور نشره في 

الجريدة الرسمية، يشمل النساء اللواتي يشاركن في مهام قتالية.
علي  بن  الوزراء  رئيس  وصف  الغداء،  على  الصحافيين  مع  لقاء  وخالل 
يلديريم هذا اإلجراء »باإليجابي جداً«، كما ذكرت صحيفة »يني شفق« القريبة 

من السلطة.
من جانٍب آخر، دعت تركيا الحكومة اإلسرائيلية أمس إلى وقف ما وصفته 

»بسياسات االستيطان غير المشروعة« على األراضي الفلسطينية.

كتائب القسام: صفقة تحرير األسرى الفلسطينيين 
لدى إسرائيل »مسألة وقت«

§عواصم - رويترز، د ب أ
المقاومة  لحركة  العسكري  الجناح  قال   [
اإلسالمية )حماس(، كتائب القسام، أمس األربعاء 
تحرير  صفقة  إن   ،)2017 شباط  فبراير/   22(

األسرى من سجون إسرائيل »مسألة وقت«.
»أبو  المكنى  الكتائب  باسم  الناطق  وقال 
إن  »تويتر«  موقع  عبر  تغريدٍة  في  عبيدة« 
بإذن  والمسألة  األسرى  تحرير  قررت  »القسام 

اهلل مسألة وقت فقط«.
تجديد  على  تعليقاً  عبيدة  أبو  تصريح  وجاء 
السابق  الحكم  إسرائيلية  عسكرية  محكمة 
مرة  المؤبد  بالسجن  البرغوثي  نائل  لألسير 
الحكم  أن  عبيدة  أبو  واعتبر  عاماً.  و18  واحدة 

المذكور »منعدم وال قيمة له«.
المحّررين  أحد  هو  البرغوثي  أن  إلى  يشار 
وحماس  إسرائيل  بين  األحــرار  وفاء  بصفقة 

الجيش  2011، وأعاد  األول  أكتوبر/ تشرين  في  
وتم   2014 عام  منتصف  اعتقاله  اإلسرائيلي 

اعتقاله إدارياً 30 شهراً.
أبريل/  في  القسام  كتائب  أعلنت  أن  وسبق 
جنود  بأربعة  تحتفظ  أنها  الماضي  نيسان 
تحدد  أن  دون  من  غزة  قطاع  في  إسرائيليين 

مصيرهم.
لدعم  السادس  الدولي  المؤتمر  دعا  ذلك،  إلى 
العاصمة  في  عقد  الذي  الفلسطينية،  االنتفاضة 
بيانه  في  يومين،  مدار  على  طهران  اإليرانية 
العربية  السفارات  إغالق  إلى  أمس  الختامي، 
سفارتها  المتحدة  الواليات  نقلت  إذا  بواشنطن 

من تل ابيب إلى القدس.
وطالب البيان بـ«اتخاذ إجراءات عاجلة وملحة 
تغيير  دون  للحيلولة  الدولي  المجتمع  قبل  من 
من  المزيد  وبذل  القدس  مدينة  وهوية  طابع 

الجهود إلنهاء سبعة عقود من االحتالل والحفاظ 
ببعدها  الفلسطينية  الترابية  الوحدة  على 

التاريخي«. 
وأشاد البيان بالمقاومة في لبنان وما أنجزته 
أرض  من  تبقى  ما  لتحرير  دعمها  وضــرورة 
محتلة بما فيها مرتفعات الجوالن والدعم الشامل 
المقاومة  وفصائل  الفلسطينيين  للمجاهدين 

واإلشادة بنضالهم ومساعيهم للوحدة . 
واعتبر البيان الختامي خطاب المرشد اإليراني 
وكان  للمؤتمر.  أساسية  وثيقة  خامنئي  علي 
خامنئي قد صرح في افتتاح المؤتمر أن فلسطين 
محوراً  يكون  أن  ينبغي  عنواناً  تمثل  زالت  ما 
أنه يجب  اإلسالمية، موضحاً  البلدان  كل  لوحدة 
أال نهمل أبداً الدعم السياسي للشعب الفلسطيني 
ألهميته الخاصة في العالم، وشارك في المؤتمر 
أكثر من 500 شخصية يمثلون أكثر من 80 دولة.

وزارة إسرائيلية تأمر بإغالق حاوية األمونيا في حيفا
§القدس - أ ف ب

شباط  فبراير/   22( األربعاء  أمس  اإلسرائيلية،  البيئة  وزارة  أعلنت   [
أمونيا في مدينة حيفا شمال  بتجديد رخصة حاوية  تقوم  لن  أنها   ،)2017

إسرائيل، بعد أقل من عشرة أيام على أمر قضائي بإخالئها من حمولتها.
ما  استيعاب  تستطيع  التي  الحاوية  إن  الوزارة  عن  صادٌر  بياٌن  وقال 
يصل إلى 12 طناً من المادة السامة، تعرض الناس »لخطر ال يمكننا قبوله«.

العام  األمين  أكد  أن  بعد  الماضي  العام  القضية  على  الضوء  وتسلط 
مثل  ستكون  األمونيا  حاوية  أن  نصراهلل  السيدحسن  اللبناني  اهلل  لحزب 

»قنبلة نووية« في حال إطالق الحزب أي صاروخ عليها.
وسائل  في  والناشطين  الخبراء  من  تحذيرات  مستخدماً  نصراهلل  وأكد 
حال  في  سيموتون  األشخاص«  آالف  »عشرات  أن  اإلسرائيلية  اإلعالم 

استهداف الحاوية.
وتستخدم مادة األمونيا في صنع السماد وهي سامة للبشر.

 تحريك دعوى قضائية 
 ضد دنماركي أحرق نسخة 

من القرآن
§آلبورج )الدنمارك( -  د ب أ

] أعلن االدعاء العام الدنماركي في منطقة شمال يوتالند أمس األربعاء )22 
التجديف،  بتهمة  2017( عن تحريك دعوى قضائية ضد رجل  فبراير/ شباط 

وذلك بعد أن حرق نسخة من القرآن في حديقته.
وأضاف االدعاء أن الرجل )42 عاماً( صور الواقعة بالفيديو ونشرها على 
االدعاء  ممثل  وأوضح   ،2015 عام  األول  كانون  ديسمبر/  في  فيسبوك  موقع 
على  تنص  والتي  بالتجديف  المتعلقة  الفقرات  ينتهك  المنشور  أن  المختص 

معاقبة من تتم إدانته »بالتهكم والسخرية العلنية من أي دين«.
ومن الممكن أن يعاقب الرجل بالسجن أربعة أشهر، غير أن االدعاء يرى أنه 

قد يطلب االكتفاء بتوقيع غرامة مالية عليه.
يذكر أن هذه هي رابع دعوى بتهمة التجديف يتم رفعها في الدنمارك منذ 
1938، ولفت االدعاء العام إلى أن آخر دعوى من هذا النوع كان قد تم تقديمها 

قبل 46 عاماً.
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السلطات األلمانية ستسرع 
ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

§برلين - أ ف ب 
 ،)2017 شباط  فبراير/   22( األربعاء  أمس  األلمانية،  الحكومة  تبنت   [
اللجوء  إلى تسريع طرد آالف من طالبي  مشروع قانون مثير للجدل يهدف 
الذين رفضت ملفاتهم وذلك إثر اعتداء برلين في ديسمبر/ كانون األول الذي 

نفذه مهاجر تونسي كان يفترض أن يرحل من البالد.
وكانت هذه االإجراءات التي اتخذتها حكومة أنجيال ميركل ومازال يتحتم 
المقاطعات  بين  أسبوعين  قبل  مبدئي  اتفاق  موضع  البرلمان،  في  إقرارها 

المسئولة عن تطبيق عمليات الطرد والحكومة االتحادية.
ومن المصادفات أن تأتي مصادقة الحكومة على مشروع القانون األلماني 
مليون   11 إجمالي  أن  فيها  أعلنت  األميركية  اإلدارة  اتخذتها  إجراءات  غداة 

مهاجر غير شرعي في الواليات المتحدة تقريباً، يمكن طردهم.
الذين  اللجوء  طالبي  طرد  وتسهيل  تسريع  على  القانون  مشروع  وينص 
ترفض ملفاتهم، على غرار منفذ اعتداء 19 ديسمبر/ كانون األول ببرلين )12 

قتياًل( أنيس العامري. 
وكان رفض طلب العامري )24 عاماً( اللجوء إلى المانيا، لكن تعذر طرده 

إلى بالده بسبب نقص تعاون السلطات التونسية، بحسب ما تقول برلين.
وحذر وزير الداخلية االلماني توماس دي ميزيير أمس من أن »من يرفض 

طلبهم للجوء يجب أن يغادروا بالدنا«.
السلبية، ولهذا من  القرارات  من  كبيراً  العام نتوقع عدداً  وأضاف ان »هذا 

المهم أن نطبق إجراءات الطرد هذه«.

 في مراسم تنصيبه... 
 رئيس الصومال يدعو 

حركة الشباب لالستسالم
§مقديشو - رويترز

 22( األربعاء  أمس  رسمياً،  السلطة  الجديد  الصومالي  الرئيس  تولى   [
فبراير/ شباط 2017(، واعداً الشعب بانتهاء عصر حركة الشباب وغيرها من 

الجماعات المتشددة.
ودعا الرئيس محمد عبد اهلل محمد - الذي يحمل الجنسية األميركية أيضاً - 
مقاتلي حركة الشباب الذين يقدر عددهم باآلالف لالستسالم ووعدهم »بحياة 

كريمة« إذا استسلموا.
وقال في مراسم تنصيبه التي حضرها زعماء بلدان مجاورة: »إلى أولئك 
وَلى  لقد  اإلسالمية...  والدولة  الشباب  وحركة  القاعدة  مع  يعملون  الذين 

عهدكم«.
من  كثيراً  وقتلتم  ممتلكات  دمرتم  بكم...  التغرير  تم  »لقد  وأضاف 

الصوماليين. تعالوا وسنؤمن لكم حياة كريمة«.
في  المشرعون  انتخبه  الذي  محمد  يواجه  األمني  الوضع  على  وعالوة 

الثامن من فبراير تحديات القضاء على الفساد.
األمن  غياب  سنحارب  شعبها.  ستساعد  »حكومتنا  الجديد:  الرئيس  وقال 

واألزمة االقتصادية والبطالة«.

اعتقال »زعيم« الطائفة األحمدية في الجزائر
§الجزائر - أ ف ب 

الوطني  لألمن  العامة  المديرية  أعلنت   [
شباط  فبراير/   22( األربعاء  أمس  الجزائر  في 
الوطني«  »الزعيم  اعتقلت  الشرطة  أن   )2017
و11  )غرب(  الشلف  بوالية  األحمدية  للطائفة 
كما  العقيدة«،  »نشر  بتهمة  أتباعه  من  شخصاً 

الحكومية. اإلذاعة  موقع  نشره  بياٍن  أفاد 
»بحوزتهم  كانت  الموقوفين  أن  البيان  وذكر 

تتضمن  مدمجة  وأقراصاً  ومنشورات  وثائق 
األحمدي«. التيار  عقيدة  اعتناق  إلى  الدعوة 

تحت  أربعة  ووضــع  خمسة  حبس  وتم 
اآلخرين.  عن  أُفرج  بينما  القضائية،  الرقابة 

جمعية  »إنشاء  تهم  العامة  النيابة  ووجهت 
بالمعلوم  والمساس  قانوني  ترخيص  بدون 
والتوزيع  والنشر  بالضرورة  الدين  من 
أجنبي  مصدر  من  لمنشور  الدعاية  بغرض 

للبالد«. العليا  بالمصلحة  اإلضرار  شأنه  من 

اعتقال  أعلنت  أن  إعالم  لوسائل  وسبق 
في  األحمدية  الطائفة  أتباع  بعض  الشرطة 
التي  األولى  المرة  لكنها  الماضية  األسابيع 

ذلك. رسمياً  الوطني  األمن  مديرية  فيها  تعلن 
الميرزا  أسسها  التي  األحمدية  والطائفة 
بدأت   ،)1908-1835( القادياني  أحمد  غالم 
التسعينات،  نهاية  في  الجزائر  في  تنتشر 
جاب  سعيد  التصوف  في  الباحث  بحسب 

الخير.

 األمم المتحدة: المجاعة تهدد الماليين 
في نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد

§أوسلو - رويترز
باألمم  كبيٌر  مسئوٌل  قال   [
المتحدة، أمس األربعاء )22 فبراير/ 
جديدة  حملة  قبيل   ،)2017 شباط 
على  يربو  ما  إن  ــوال،  األم لجمع 
يواجهون  شخص  ماليين  سبعة 
المنطقة  فــي  المجاعة  خطر 
نيجيريا  شرق  بشمال  المضطربة 

وحول بحيرة تشاد.
العام  منذ  مستمرة  والمجاعة 
الماضي في مناطق بنيجيريا حيث 
لجماعة  تمرداً  الحكومة  تواجه 

بوكو حرام منذ سبع سنوات.
للمانحين  دولي  مؤتمر  ويهدف 
إلى  الجمعة  يوم  أوسلو  في  يقام 
جمع جزء من 1.5 مليار دوالر تقول 
لمواجهة  الزمة  إنها  المتحدة  األمم 
في  الغذائي  لألمن  شديد  انعدام 

المنطقة هذا العام.
المتحدة  ــم  األم منسق  ــال  وق
منطقة  في  اإلنسانية  للشئون 
لـ  النزر  توبي  اإلفريقي  الساحل 
حافة  على  »يعيشون  »رويترز«: 
األنفس  بشق  ويحصلون  الخطر 
قلقي  يومياً...  واحدة  وجبة  على 

األكبر اليوم هو المجاعة«.
األسبوع،  هذا  سابق  وقت  وفي 
مليون   1.4 إن  المتحدة  األمم  قالت 
»الــمــوت  لخطر  عــرضــة  طفل 
في  المجاعة  بسبب  الوشيك« 

ــســودان  ال وجــنــوب  نيجيريا 
والصومال واليمن. 

يمنع  أن  يخشى  إنه  النزر  وقال 
من  المزارعين  حرام  بوكو  تمرد 
فاتتهم  أن  بعد  محاصيلهم  زراعة 
األخيرة  الثالثة  الزراعة  مواسم 
عدد  ــادة  زي أيضاً  يخشى  وإنــه 
وعبر  للخطر.  المعرضة  األرواح 
موسم  أن  من  مخاوفه  عن  أيضاً 

أضراراً  يسبب  قد  المقبل  المطر 
لألشخاص المعرضين للخطر.

من  الجوعى  »يموت  النزر  وذكر 
دون مأوى عندما يسقط المطر«. 

وأضاف أن هناك حاجة الستجابة 
لتشمل  الغذاء  تتجاوز  إنسانية 

الحبوب واألدوات وشباك الصيد.
الحصول  في  يأمل  أنه  وأوضح 
مليون   500 بإجمالي  تعهدات  على 

في  بما  فبراير  شهر  بنهاية  دوالر 
هذا  المانحين  مؤتمر  خالل  ذلك 

األسبوع.
أيضاً  عمل  الــذي  النــزر  وقــال 
ــور  ودارف الــســودان  جنوب  في 
تقدير  الصعب  من  إن  والشيشان 
لخطر  المعرضين  األشخاص  عدد 
األشهر  خالل  الجوع  بسبب  الوفاة 

القليلة المقبلة.

أطفال في مدرسة ابتدائية في مخيٍم للنازحين داخليًا بنيجيريا 

القوات العراقية تستعد القتحام مطار الموصل
§بغداد، البوسيف - أ ف ب، د ب أ

أمس  العراقية،  القوات  أصبحت   [
جاهزة   ،)2017 شباط  فبراير/   22( األربعاء 
الموصل بعد مهاجمتها مواقع  القتحام مطار 
الجديدة  العسكرية  العملية  في  المتطرفين 
الرمزي  المعقل  استعادة  إلى  تهدف  التي 

الرئيسي لتنظيم »داعش« في البالد.
التي  مواقعها  النخبة  قــوات  ــززت  وع
الموصل  جنوب  التقدم  بعد  حديثاً  تسلمتها 
من  المدنيين  مئات  فر  فيما  األحد  بدأ  الذي 

القرى التي استعيدت مؤخراً.
وأعلنت الشرطة االتحادية في بياٍن أنه »تم 
اليرموك  قرية  نزحوا من  مواطناً   480 إجالء 

ونقلهم إلى القرى الجنوبية المحررة«.
حاجز  العراقية  القوات  واستعادت 
وقرية  الموصل  جنوب  الرئيسي  التفتيش 
الموصل  مطار  على  المطلة  البوسيف 
العسكرية  القواعد  أكبر  الغزالني  ومعسكر 

جنوب الموصل.
الشعبي«  »الحشد  قوات  بدأت  ذلك،  إلى 
الجنوبي  المحور  من  التقدم  فجراً  العراقية 
في  الموصل،  غربي  تلعفر،  لبلدة  الغربي 
أكبر  آخر  الموصل  استعادة  معركة  إطار 

معقل لتنظيم »داعش« في العراق.
وقال المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي 
وفي  )أمس(  »اليوم  بيان:  في  االسدي  أحمد 
الساعات القليلة الماضية، انطلقت جحافلكم 
جنوب  في  أهدافها  صوب  الوطنية  الثورية 
تبقى  ما  على  كالنسور  لتنقض  تلعفر  غرب 
والتكفير  والتطرف  الخيانة  جيوب  من 
من  الغرب  الى  الواقعة  تلعفر«  في  الداعشي 

الموصل.
طالوي  عين  هي  المستهدفة  والقرى 
وتم  الجيش  وخرابة  الشمالية  والشريعة 
تطويقها وتفجير عدد من السيارات المفخخة 
الحشد  إلعــالم  مقتضبة  بيانات  بحسب 

الشعبي.
الشعبي«  »الحشد  ألوية  وتمكنت  هذا، 
»داعش«  عناصر  من   53 قتل  من  العراقي 
غربي  ومحاصرتها  قرى  أربــع  وتحرير 

الموصل.
تنفيذ  مع  الحشد،  قوات  هجوم  وتزامن 
قوات أمنية هجوماً لليوم الرابع من المحور 
الجانب  استعادة  بهدف  للتقدم  الجنوبي 
مازال  الذي  الموصل  مدينة  من  الغربي 

يخضع لسيطرة المتطرفين.
السريع وهي  الرد  وقال ضابط في قوات 
االتحادية،  للشرطة  التابعة  النخبة  قوات 

خالل  سيجري  المطار  باتجاه  التحرك  إن 
األيام القليلة المقبلة، وهو هدف رئيسي قبل 

مطاردة المتطرفين في الشوارع الضيقة.

إغالق مستشفيات
االستخبارات  في  أميركي  مسئول  وكان 
في  جهادي«  ألفي  سوى  يبَق  »لم  إنه  قال 

القسم الغربي من المدينة. وكان عددهم يقدر 
ما بين خمسة وسبعة آالف قبل بدء الهجوم 
الواسع النطاق في 17 أكتوبر/ تشرين األول 
الستعادة آخر أكبر معقل للتنظيم المتطرف 

في العراق.
موكباً  برس«  »فرانس  مراسل  وشاهد 
يتحرك  أمس  أميركية  قوات  يقل  عسكرياً 
سيارات  ترافقهم  البوسيف  قرية  باتجاه 

كبيرة.
ولم تنفذ القوات العسكرية عملية عسكرية 
كبيرة أمس بسبب الزيارة التي قام بها وزير 
إلى  الدفاع  ووزير  البوسيف  الى  الداخلية 

الخطوط األمامية للجبهة.
الجمهوري  مستشفى  في  موظف  وقال 
الموصل،  لمدينة  الغربي  الجانب  في  الواقع 
كل  أغلق  »داعــش  إن  برس«  »فرانس  لـ 
العالج  يتلقى  من  فقط  وهم  المستشفيات، 

اآلن«.
السكان  من  الكثير  صحة  وتدهورت 
ونقص  التغذية  سوء  من  الناس  ويعاني 
األدوية، في ظل حكم تنظيم »دولة الخالفة« 
البغدادي  أبوبكر  زعيمهم  أعلن  ــذي  ال
تأسيسها من مسجد قريب قبل ثالثة سنوات.

»فرانس  لـ  الهاتف  عبر  الموظف  وتابع 
المستشفيات،  غلق  قبل  »حتى  أنه  برس« 
)مقابل  لداعش  مبالغ  دفع  الناس  على  كان 

العالج(، وهم ال يملكون أي مال«. 
وتحدث أطباء وسكان عن تدهور الوضع 
المحاصر  الغربي  الجانب  في  الصحي 
نقص  بسبب  األطفال  بين  وفيات  وحدوث 

الغذاء والدواء.
من  إغاثية  منظمات  حــذرت  ذلــك،  إلى 
المعارك  السكان خالل  الوضع على  خطورة 
فيما إذا قرروا الفرار أو البقاء على حد سواء.

الجانب  تحرير  العراقية  القوات  وأعلنت 
الوضع  لكن  شهر  قبل  بالكامل  الشرقي 
بعد  وخصوصاً  مستقر،  غير  اليزال  األمني 
الستعادة  اإلرهاب  مكافحة  قوات  مغادرة 

الجانب الغربي.
خمسين  نحو  فيه  عاد  الذي  الوقت  وفي 
فروا  نازح  ألف   200 بين  من  نازح  ألف 
الهجوم،  من  األول  الشهر  منذ  مناطقهم  من 
مازال كثيرون يفرون من مناطقهم على رغم 
الوقوع  من  خوفاً  عليها  السيطرة  استعادة 

وسط االشتباكات.

مقاتل من »الحشد الشعبي« خالل المعارك غرب الموصل

مصادر: بريطاني فجر نفسه في العراق كان حصل على تعويض عن سجنه في غوانتنامو
§لندن، القاهرة - رويترز

] ذكرت مصادر أمنية غربية، أمس األربعاء )22 فبراير/ شباط 
في  نفسه  فجر  »داعش«  لتنظيم  ينتمي  بريطانيا  مواطنًا  أن   ،)2017
هجوٍم على قوات عراقية هذا األسبوع كان حصل على تعويض عن 

اعتقاله في سجن غوانتنامو األميركي.
وقال متشددو »داعش« إن االنتحاري ويدعى أبوزكريا البريطاني 
- وهو مواطن بريطاني كان يعرف في األساس باسم رونالد فيدلر 
ثم سمى نفسه جمال الدين الحارث - فجر سيارة ملغومة في قاعدة 

للجيش العراقي جنوب غربي الموصل هذا األسبوع.
ونشر المتشددون أيضًا صورة للمفجر وهو يبتسم بينما تحيطه 

به أسالك في مقعد السيارة التي فجرها فيما يبدو.

بيانات  من  مستقل  نحو  على  التحقق  »رويترز«  لـ  يتسَن  ولم 
»داعش« لكن ثالثة مصادر أمنية غربية قالت إن من المرجح للغاية 

أن البريطاني هو المفجر وأنه اآلن ميت.
إن  ماي  تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيسة  باسم  متحدث  وقال 

الحكومة لم تتمكن من التحقق من هويته.
الرجل  هذا  لهوية  مستقل  تأكيد  يوجد  »ال  للصحافيين  وأضاف 

الذي يعتقد أنه لقي حتفه في الموصل«.
وسئل المتحدث عما إذا كان يعتقد أن البريطاني سافر من سورية 
المخابرات«،  أمور  على  التعقيب  في  أخوض  »لن  فقال:  العراق  إلى 
التحقق  المتعذر  من  أن  تعني  في سورية  الدائرة  الحرب  مضيفًاأن 

من األحداث هناك.
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»تمكين« تستقبل وفدًا
من مجلس الشيوخ األميركي

] زار وفد من مجلس الشيوخ األميركي مقر 
زيارته  خالل  وذلك  )تمكين(  العمل  صندوق 
استقباله  في  وكان  البحرين،  لمملكة  الرسمية 
بن  محمد  الشيخ  تمكين  إدارة  مجلس  رئيس 
عيسى آل خليفة، والرئيس التنفيذي لـ«تمكين« 
على  الوفد  اّطلع  حيث  جناحي،  محمد  إبراهيم 
والمؤسسات  األفراد  دعم  في  تمكين  تجربة 
في  تبذلها  التي  والجهود  البحرين،  مملكة  في 
سبيل تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك 
الرئيس للتنمية االقتصادية في مملكة البحرين.
الزيارة  خالل  الكونغرس  ممثلو  وأثنى 
الرسمية إلى »تمكين« على الحلول والمبادرات 

التي تقّدمها باعتبارها أنموذجاً فريداً من نوعه 
الزيارة قّدم رئيس مجلس  المنطقة. وخالل  في 
آل  عيسى  بن  محمد  الشيخ  »تمكين«،  إدارة 
التي  أهدافها  وأهم  المؤسسة  عن  نبذة  خليفة، 
الخيار  البحريني  المواطن  جعل  في  تتمثل 
األمثل للتوظيف، ودعم المؤسسات في البحرين 
مردود  ذات  عمل  فرص  وتوفر  وتزدهر  لتنمو 
في  المعيشي  بالمستوى  النهوض  بهدف  مجٍز 
المملكة. كما عَرف سعادته بالبرامج والمبادرات 
التي عملت تمكين على صياغتها وتقديمها لدعم 
المؤسسات واألفراد في جميع مراحلهم التنموية 

وتحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها.

اّطلع الوفد على تجربة تمكين في دعم األفراد والمؤسسات في مملكة البحرين

اجتماع نادي بابكو للتوستماسترز رقم 234
للتوستماسترز  بابكو  نادي  عقد   [
 8( األربعاء  يوم   234 رقم  اجتماعه 
فبراير/ شباط 2017(. وتمشياً مع ثقافة 
شركة بابكو، بدأ االجتماع بفقرة السالمة 

ألقاها حسن آل عاشور. 
دور  عبدالكريم  حسين  وتولى 
كلمة  إلى  وتطّرق  اللغوي،  المصّحح 
وقام  اللغوي.  القاموس  في  »غريب« 
عنصر  على  باإلشراف  الدليمي  حسين 
بدور  كويروز  روزانا  وقامت  الوقت، 
المدقق اللغوي، بينما قامت نسرين أحمد 
إلى  الفعالية، حيث تطّرقت  بدور عريف 

فكرة »إذكاء روح الفريق«.
 وضّم االجتماع عدداً من الخطب ألقاها 
»البحث  التالي:  النحو  على  متحدثين   4
و«الجبل  رضــا،  سيد  السعادة«  عن 
و«التقاط  جنيت،  ألليكس  المفتون« 
الصور« لفاطمة حسين، و«الجدار الكبير« 
لعبدالهادي عطار. وتم تقييم الخطب من 
قبل العضوين خالد عبداهلل، وعبدالرضا 
نوروز. وبخصوص موضوعات الطاولة 
عدد  إلقاء  تم  ناطق،  عرفان  أدارها  التي 
حجازي،  عبداهلل  من  لكل  الخطب  من 
نيروز.  وعبدالرضا  حسين،  وفاطمة 

المشرف  بدور  سلمان  زينب  وقامت 
العام على التقييم. وفي أعقاب االجتماع، 
من  وتكريمهم  الفائزين  أسماء  إعالن  تم 

قبل رئيس النادي عرفان ناطق.  
اليكس  تكريم  تم  اإلطــار،  هذا  وفي 
وعبدالرضا  متحدث،  أفضل  عن  جنيت 
نيروز عن أفضل مشرف تقييم، وفاطمة 
يشار  طاولة.  متحدث  أفضل  عن  حسين 
إلى أن نادي بابكو للتوستماسترز يؤكد 
موظفي  بحضور  ترحيبه  على  دائماً 
للنادي  االعتيادية  االجتماعات  الشركة 

والتي يتم عقدها مرتين كل شهر.

أثناء مشاركة موظفي »بابكو« في نادي الشركة للتوستماسترز

جامعة البحرين الطبية )RCSI البحرين( 
تقيم حفل الشتاء السنوي

 400 نحو  التقى   [
طــالب،  مــن  شخص 
وضيوف  موظفي 
الملكية  الــكــلــيــة 
إيرلندا  في  للجراحين 
البحرين  -جامعة 
الطبية )RCSI البحرين( 
ريتز  ــدق  ــن ف فـــي 
في  البحرين  كارلتون 
األسبوع  نهاية  عطلة 
الشتاء  حفل  لحضور 
ويعتبر  الــســنــوي. 
أكثر  من  الحفل  هذا 
شعبية  المناسبات 
الجامعة  تقويم  في 
االجتماعي، فهو فرصة 
قسط  ألخــذ  للطالب 
عناء  بعد  الراحة  من 
وتجديد  ــة  ــدراس ال

وتحضيرها  طاقاتهم 
إقامة  وتم  للمستقبل. 
عنوان  تحت  الحفل 
في  الليل  »منتصف 
باريس«، وأحيته فرقة 
ومنسق  موسيقية 
أغاني )دي جي( وجرى 
سحب  عملية  خالله 

وتنظيم  جوائز  على 
كشك خاص للتصوير. 
 RCSI جامعة  وتتبع 
البحرين للكلية الملكية 
إيرلندا  في  للجراحين 
التي تأسست في العام 
في  وكنظيرتها   .1784
جامعة  فإن  إيرلندا، 

هي  البحرين   RCSI
مؤسسة علوم صحية 
غير ربحية تركز على 
التعليم واألبحاث لدفع 
في  اإليجابي  التغيير 
صحة  مجاالت  جميع 
جميع  في  اإلنــســان 

أنحاء العالم.

شارك نحو 400 من طالب وموظفي الجامعة في حفل الشتاء السنوي

»طيران اإلمارات« تطلق خدمة يومية إلى فنوم بنه عاصمة كمبوديا
] أعلنت طيران اإلمارات عن عزمها إطالق 
بنه عاصمة  فنوم  إلى  خدمة جديدة من دبي 
 1 من  اعتباراً  وذلك  يانغون،  عبر  كمبوديا 
يوليو/ تموز 2017. وستستخدم الناقلة على 
-777 بوينغ  طراز  من  طائرة  الجديد  الخط 

300ER بتقسيم الدرجتين.
كيه  »ئي  اإلمارات  طيران  رحلة  وستغادر 
كل  صباح  من   9:15 الساعة  في  دبي   »388
الساعة  في  يانغون  مطار  إلى  وتصل  يوم، 
فنوم  باتجاه  هناك  من  تقلع  ثم  مساًء،   5:25
بنه في الساعة 6:55 مساًء لتصلها في الساعة 
»ئي  رحلة  إقالع  توقيت  ويتيح  ليالً.   9:25
من  القادمين  الركاب  أمام  دبي  من   »388 كيه 
ولندن  باريس  مثل  عديدة،  أوروبية  وجهات 
سفرهم  مواصلة  إمكانية  وفرانكفورت، 

كيه  »ئي  العودة  رحلة  أما  وسرعة.  بسهولة 
في  بنه  فنوم  مطار  من  تقلع  فسوف   ،»389
الساعة 11:10 ليالً، لتحط في مطار دبي الدولي 
في الساعة 5:40 صباح اليوم التالي بعد توقف 

قصير في يانغون.
اإلمارات  طيران  خدمة  إطالق  وسيتزامن 
اليومية من دبي إلى فنوم بنه مع توفير خط 
جوي مباشر من دون توقف بين دبي وهانوي. 
فاعتباراً من 1 يوليو/ تموز، لن يتوقف ركاب 
في  هانوي  إلى  المتوجهون  اإلمارات  طيران 
يانغون قبل وصولهم إلى العاصمة الفيتنامية.
وتعد فنوم بنه، التي تقع في منطقة جنوب 
اكتظاظاً  األكثر  المدينة  كمبوديا،  وسط 
لموقع  بوابة  وهي  كمبوديا  في  بالسكان 
من  القريب  وات«  »أنجكور  العالمي  التراث 

وتطور  نمو  أدى  وقد  ريب«.  »سيم  مدينة 
البنية التحتية في فنوم بنه إلى جعلها وجهة 
أعداد  وزادت  بــارزة.  وسياحية  اقتصادية 
السياح الذين زاروا كمبوديا خالل العام 2015 
على 4.7 ماليين سائح، ومن المتوقع أن يرتفع 
العدد إلى 8 ماليين سائح سنوياً بحلول العام 
2020. وستسهم توسعة مبنى المسافرين في 
مطار فنوم بنه، التي اكتملت في مارس/ آذار 
من العام الماضي، في تعزيز هذا النمو، حيث 

تضاعفت طاقته االستيعابية.
وسيتيح خط طيران اإلمارات الجديد )دبي- 
يانغون- فنوم بنه( للركاب السفر بين فنوم 
بنه ويانغون، حيث ستصبح طيران اإلمارات 
الناقلة الوحيدة التي توفر خدمة مباشرة بين 

هاتين المدينتين. ستستخدم الناقلة رحالتها إلى العاصمة الكمبودية فنوم بنه طائرة من طراز بوينغ 300ER-777 بتقسيم الدرجتين

تشكيلة الربيع لـ »ليبسي« مع ميشيل كيغان
تلقته  الــذي  الكبير  النجاح  بعد   [
المواسم  خالل  كيغان  ميشيل  مجموعة 
الموسم  هذا  ليبسي  رجعت  السابقة، 
 20 من  أكثر  تتضمن  جديدة  بتشكيلة 
قطعة مصممة وملهمة من القطع الرئيسية 

لميشيل كيغان. 
لربيع  الجديدة  المجموعة  وتتضمن 
أشكال  مستوية،  قصات   2017 صيف   –
األقمشة،  من  متنوعة  وتشكيلة  محادية 
وليبسي  كيغان  ميشيل  بين  التعاون 

يعطي للتشكيلة نمطا جد أنثوي. 
جد  لليبسي  الجديدة  والتشكيلة 
مثيرة، تستعمل تصاميم جديدة، أشكال 
الوان  مع  لالنتعاش  تشير  وستايالت 
الربيع  الربيع. ويشكل  مع فصل  تتالئم 

وفرصة  الموضة  التباع  الفصول  أحسن 
للتخلص من طبقات المالبس التي ترتدى 

في الفصول الباردة. 
تتأثر  التشكيلة  لهذه  األلوان  ولوحة 
أشكال  مع  األبدية،  المونوكروم  بألوان 
خالل  من  فصل.  بعد  فصل  كالسيكية، 
مثل  الزخرفية  التصميمات  مع  اللعب 
انتعاشا  المجموعة  توفر  التطريز، 
ــود  واألس األبيض  ــوان  أل باستعمال 
التشكيلة لمسات من  وتعتمد أيضا هذه 
المونوكروم  ألوان  تعاكس  باهتة  ألوان 
الباستيل  ــوان  أل الباهت،  كــالــوردي 
الساتن  أنواع  وجميع  فضية.   ونغمات 
تعود للموضة هذا الموسم وقد استعملت 
في كثير من تصاميم ليبسي، وخاصة في 

المالبس الرسمية، التنانير والشورتات.
في  تتمثل  الموسم  هذا  األبرز  والقطع 
حزام  مع  الزيتي  الساتان  الجامبسوت 
وشاح  حزام  أشكال:  بعدة  لبسه  يمكن 
الجديدة  الستايالت  وتتضمن  شوكر.  أو 
تنانير على شكل ملفوف من األمام، أكمام 
تجلب  وفضفاضة  دائرية  فصات  ذات 

شيئا من الرومانسية للتشكيلة. 
والرومانسية دائما موجودة في فصل 
الربيع باستعمال الطباعات المستوحات 
الذي  والتطريز  الشرقي  الطراز  من 
يظهر على البلوزات. وتتضمن الفساتين 
تطريزات  ذات  وردية  طباعات  أيضات 
ورومانتيكية  أنوثة  تبين  األكمام  على 

األشكال.

»العوجان« وكياًل معتمدًا وموزعًا
لشركة ريان للمياه الطبيعية في البحرين

] تم توقيع عقد تعاون بين مجموعة 
العوجان وشركة ريان للمياه الطبيعية 
لتكون مجموعة العوجان الوكيل المعتمد 
في  ريــان  شركة  لمنتجات  والموزع 
مملكة البحرين. وقام بالتوقيع على عقد 
رئيس  من  كل  الشركتين  بين  التعاون 
مجموعة العوجان التجارية، عبداللطيف 
الريان،  شركة  ورئيس  العوجان،  خالد 

خليفة خالد الريان. 
نفخر  لعقود  ريان  شركة  ظلت  ولقد 
منطقة  في  المياه  لتعبئة  مصدر  بأنها 
ريفية طبيعية على مسافة 600 كيلومتر 
شمال الدوحة، وبال شك تعتبر ريان هي 
في  النقية  الطبيعية  للمياه  منتج  أول 
قطر، وهذا المنتج ليس عبارة عن مياه 
بحر محالة، ويستخرج من مياه جوفية 
العالمة  هي  ريان  وتعتبر  طبيعية، 
الرائدة في مجال مياه الشرب  التجارية 

في قطر. 
شركة  إطالق  تم   1984 العام  وفي 

النقية  الطبيعية  المعدنية  للمياه  ريان 
على يد خالد بن محمد الريان، حيث تأكد 
أن عملية اإلنتاج تسير وفقاً للمستويات 
التي  الفرنسية  إيفيان  بجانب  العالمية 
األول  التقني  التأسيس  في  شاركت 
مصنع  في  الزجاجات  تعبئة  لخطوط 
الشركة  ظلت  الحين  ذلك  ومنذ  ريان، 

من ممتلكات ريان، وتستمر  تمثل جزءاً 
في  النشط  االستثمار  في  ــرة  األس
مستقبل الشركة وعالمة ريان التجارية. 
وقد تم مؤخراً تركيب خطين جديدين 
الطلب  لتلبية  العلمية  للمستويات  وفقاً 
المتزايد بالسوق لهذه العالمة التجارية 

الحاصلة على جوائز.

عبداللطيف العوجان وخليفة الريان أثناء توقيعهما االتفاقية
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آلية  عن  الرسمية  المعنية  الجهات  تعلن  ال  لماذا   [
وشروط تعويض المواطنين المتضررين من هطول األمطار، 

وخصوصًا في ظل استمرار الشكاوى من المواطنين؟

أن  يمكن  اجتماعية،  مجموعات  اإلنترنت  على  تنشأ   [
يها جماعات تابعة لمساجد إسالموية، ونرصد من خاللها  نسمِّ
تغيُّراً في سلوك األفراد في العالم الواقعي... نصنف حالّيًا 1600 
فرد ضمن دائرة األوساط اإلسالمية اإلرهابية )داخل ألمانيا(.

رئيس االستخبارات الداخلية األلمانية هانز-جيورج ماسن
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تشوركين فيتالي 

 21( الثلثاء  األول  أمس  الكرملين  أعلن   [
فالديمير  الروسي  الرئيس  أن   )2017 فبراير 
األمم  الراحل لدى  الروسي  السفير  بوتين منح 

الشجاعة. وسام  تشوركين  فيتالي  المتحدة 
الراحل  الدبلوماسي  أن  الكرملين  وأضاف 
في  ومهنيته  ومثابرته  لدوره  تكريمه  جرى 

المتحدة. األمم  لدى  منصبه 
وفي برقية عزاء إلى أسرته، وصف بوتين، 
أعلى  على  مهنّيًا  كان  بأنه  الراحل  الدبلوماسي 
مستوى »وكان يتمتع باحترام خالص من قبل 
األجانب«،  الشركاء  لدى  طيبة  وسمعة  زمالئه 
عشرة  من  أكثر  مدار  على  ظل  أنه  إلى  الفتًا 
عن  باإلعجاب،  جديرة  بطريقة  يدافع،  أعوام 
المهمة. الدولية  القضايا  حيال  روسيا  مواقف 

مفاجئ  بشكل  توفي  قد  تشوركين  وكان   
نيويورك  مدينة  في  فبراير(   20( االثنين  يوم 
يعاني  كان  فإنه  تقارير  وحسب  األميركية، 
يمثل  تشوركين  وكان  القلب،  في  مشاكل 
وكان   ،2006 منذ  المتحدة  األمم  داخل  بالده 
الخامس  ميالده  بعيد  يحتفل  أن  المنتظر  من 

والستين.
- ُولد فيتالي تشوركين في 21 فبراير 1952 
السوفياتي  االتحاد  عاصمة  موسكو،  بمدينة 

حاليًا(. روسيا  )عاصمة  آنذاك 
صغره.  منذ  اإلنجليزية  اللغة  درس   -
شبابه،  من  مبكر  وقت  في  العمل  في  وانخرط 
زعيم  حول  فيلمين  في  بالتمثيل  وشــارك 

لينين. فالديمير  الروسية  الثورة 
للعالقات  موسكو  معهد  في  بعدها  درس   -

.1974 العام  منه  وتخرج  الدولية 
الخارجية  وزارة  فــي  للعمل  انضم   -
السفارة  إلى  ينتقل  أن  قبل  كمترجم  الروسية 
القرن  ثمانينيات  في  واشنطن  في  السوفياتية 

الماضي.
رئيس   1992 وحتى   1990 فترة  من  عمل   -
الخارجية  الشئون  لوزارة  التابع  اإلعالم  قسم 
الروسية  الخارجية  ثم  السوفياتي،  لالتحاد 

السوفياتي(. االتحاد  تفكك  )بعد 
الخارجية  ــر  وزي نائب  منصب  تولى   -

و1994.   1992 العامين  بين  الروسي 
المفاوضات  في  لروسيا  خاص  ممثل   -

.)1994-1992( السابقة  يوغوسالفيا  حول 
العامين  بين  بلجيكا  لدى  روسيا  سفير   -
العامين  1994 و1998، ثم سفير لدى كندا بين 

1998 و2003.
لبالده  سفيراً  تعيينه  تم   ،2006 العام  في   -

المتحدة. األمم  منظمة  في 
بين  العالقات  تأزمت  العقد،  هذا  خالل   -
بين  قصيرة  حرب  من  بدءاً  والغرب،  موسكو 
الخالف  ثم   ،2008 العام  وجورجيا  روسيا 
موسكو  دعم  بشأن  أوكرانيا  حول  الكبير 
وتدخلها  لروسيا  الموالين  لالنفصاليين 

سورية. في  العسكري 
تشوركين  تواجه  األخيرة،  األشهر  في   -
في  المتحدة  الواليات  سفيرة  مع  عدة  مرات 
بشأن  باور  سامنثا  السابقة  المتحدة  األمم 
سورية(.  )شمال  حلب  في  العسكرية  العملية 
موسكو  موقف  عــن  بشراسة  ــع  داف ــد  وق
تحارب  السورية  الحكومة  أن  ترى  التي 

»إرهابيين«.
)الفيتو(  النقض  حق  روسيا  استخدمت   -

في سورية. النزاع  إطار  في  مرات  ست 
هي  وابنته  وابــنــة،  ابــن  ــه  ول متزوج   -
قناة  في  تعمل  التي  تشوركين  أناستازيا 

للدولة. المملوكة  اليوم«  »روسيا 
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§الوسط - محمد سلمان
في  الترك  حال  والبحرينية  بطمة  دنيا  المغربية  الفنانتان  تشارك   [
إحياء حفل غنائي وطني تحت عنوان »افرحي يا بالدي« على مدار يومي 
البحريني  الوطني  الميثاق  بيوم  احتفااًل  وذلك  المقبل،  آذار  مارس/  و3   2

وبالتزامن مع العيد الوطني الكويتي.
)الترك  الفني  والتوزيع  لإلنتاج  الترك  شركة  أنتجته  الذي  الحفل  هذا 

برودكشن( بتنظيم من شركة »وايت بوكس«.
وفي اليوم األول ينضم الفنانان األردنية عريب حمدان والكويتي خالد 
بوصخر، إلى الفنانة دنيا بطمة في إحياء الحفل، بينما تصدح الفنانة حال 
الترك إلى جانب الفنانين البحرينيين حمد بوقيس ومحمد قمبر في إحياء 

حفل غنائي في الثالث من مارس المقبل في اليوم الثاني واألخير.
مجمع  في  العاشرة،  حتى  مساًء  السابعة  الساعة  في  الحفل  وينطلق 

السيف بضاحية السيف، وستكون الدعوة عامة للجميع.

دنيا بطمة وحال الترك
تصدحان في البحرين مطلع مارس

حال الترك

منها 3 على بعد مسافة تسمح بوجود الماء والحياة...

اكتشاف 7 كواكب تدور حول شمسها على بعد 40 سنة ضوئية من األرض
أمس  مساء  العلماء،  من  دولي  طاقم  أعلن   [
رصدتها  لبيانات  جديداً  تحلياًل  أن  )االربعاء(، 
 40 يبعد  صغير  نجم  وجود  يظهر  تلسكوبات 
سنة ضوئية عن األرض، ويدور حوله ما ال يقل 
يبدو،  فيما  صخرية  صغيرة  كواكب  سبعة  عن 
وهي باردة بما يكفي لوجود مياه على سطحها.
وقال بريس أوليفر ديموري، وهو أستاذ في 
مركز الفضاء في جامعة برن، وأحد معدي ورقة 

»ترابيست  النجم  حول  الموجودة  الكواكب  عن 
1«، وهو نجم شديد البرودة: »في إطار الجهود 
هذا  فإن  أخرى،  أماكن  في  الحياة  عن  للبحث 

النظام ربما يكون هو المكان المرجح«.
وتم اإلعالن عن اكتشاف هذه الكواكب، وهي 
في حجم األرض أو أصغر، في مقر وكالة الفضاء 
مجلة  في  ونشر  واشنطن  في  )ناسا(  األميركية 
رصدتها  التي  السبعة،  والكواكب   .»Nature«

 »1 »ترابيست  للنجم  تتبعها  في  التلسكوبات 
تدور في مدارات أقرب من الكوكب عطارد، الذي 

يعد أقرب كوكب للشمس.
للغاية،  وبارد  صغير  النجم  ألن  نظراً  ولكن 
وتبلغ  الشمس  حجم  ُعشر  حجمه  يبلغ  حيث 
فإن  الشمس،  حــرارة  نصف  حرارته  درجة 
الكافي  بالقدر  باردة  تكون  أن  يمكن  الكواكب 

الذي يسمح بوجود مياه وربما بوجود حياة. صورة توضح وجه الشبه بين الكواكب السبعة المكتشفة واألرض


