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»}« تبدأ اليوم 
في استقبال المتفوقين

] تود صحيفة »الوسط« أن تتقدم بالتهنئة لجميع متفوقي 
المرحلتين الثانوية واإلعدادية.

 ٤( األحد  اليوم  من  بدءاً  تستقبل  أنها  إلى  الصحيفة  وتنوه 
صباحاً   ١١ الساعة  من  الفترة  في   ،)٢٠١٧ حزيران  يونيو/ 
وحتى السادسة مساًء، متفوقي الشهادتين الثانوية واإلعدادية، 
في مقرها بشارع البديع، على أن يتم إحضار ما يثبت النتيجة 

النهائية.

العبسي لـ 
 :»{«

تطبيق »التصريح 
المرن« في رمضان

العاهل: جائزة عيسى لخدمة 
اإلنسانية تعدت حدود المكان

§الوسط - محمد العلوي
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  ] كشف 
العبسي،  العمل أسامة  تنظيم سوق 
نظام  دخول  موعد  عن  »الوسط«  لـ 
التنفيذ،  حيز  المرن،  العمل  تصريح 
وحدده بأيام أو أسابيع قليلة، وهو 
يونيو/  تطبيقه خالل شهر  يعني  ما 
لشهر  المصادف  الجاري،  حزيران 

رمضان 1438 هجرية.
ووفق النظام، تتوقع الهيئة العمل 
عامل   2000 أوضاع  تصحيح  على 
شهرياً من فئة العمالة غير النظامية 
ألف   48 الستيعاب  يؤهلها  ما  وهو 

عامل خالل عامين.
)التفاصيل ص٦(

وزير الخارجية 
يسترد حسابه 

على »تويتر« بعد 
ساعات من اختراقه
§الوسط - محرر الشئون المحلية

] أعلن وزير الخارجية البحريني 
خليفة،  آل  أحمد  بن  خالد  الشيخ 
التواصل  موقع  على  حسابه  عبر 
استرداد  عن  »تويتر«،  االجتماعي 
لالختراق،  تعرضه  بعد  حسابه، 
يوم أمس السبت )3 يونيو/ حزيران 

.)2017
من  ساعات  سبع  نحو  وبعد 
تسلسل  من  بدا  الــذي  االختراق 
نحو  بــدأ  أنــه  زمنياً  التغريدات 
يوم  صباح  من  والنصف  الخامسة 
أمس، نشر الوزير تغريدة جاء فيها: 
الحساب...  استرجاع  تم  هلل  »الحمد 
شكراً لجهودكم أصدقائي األعزاء في 

إبالغ تويتر. جزاكم اهلل خيراً«.
)التفاصيل ص٥(

§مدينة عيسى - محمد الجدحفصي
] شاءت األقدار التي جمعت كاًل من قاسم عبدالحميد، 
نضال عبدالحميد، سيدهاشم، ورائد الصيرفي، في رحلة 
لصيد األسماك )حداق(، مساء الجمعة )٢ يونيو/ حزيران 

لجسر  المحاذية  النعسان  أم  جزيرة  من  بالقرب   )٢٠١٧
الملك فهد، أن تفرقهم بعد سويعات من بدء هذه الرحلة، 
وذلك بعدما تعرض القارب الذي يستقلونه لعطل مفاجئ، 
رأساً  القارب وقلبه  برفع  العاتية  األمواج  تنجح  أن  قبل 

على عقب.                        )التفاصيل ص8(

وفاة شاب برحلة صيد بحرية وإصابة اثنين 
ومفقود مازالت عمليات البحث جارية عنه

)ص ١٣(»الريال« بطل األبطال للمرة الـ ١٢

وزير الخارجية: أتنمى حل 
األزمة القطرية... وهناك 

عمل خليجي 
لتفادي أي خطر     )ص ٥(

جاللة الملك بحضور سمو رئيس الوزراء يشمل برعايته الكريمة حفل تسليم جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية                      )التفاصيل ص٢ و٣(



 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل سيدنا محمدٍ 

وعلى آله وصحبه أجمعين،
أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام،

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
أعمال جائزة عيسى  نتائج  اليوم  هذا  في  معكم  نشهد 
لخدمة اإلنسانية في دورتها الثالثة التي تطل علينا، بحلول 
شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدًى ورحمة، 
وكرمنا بصيامه وقيامه داعين اهلل أن يجعله شهراً مباركاً 
والرخاء  الخير  من  بالمزيد  العزيز  وشعبنا  وطننا  على 

وعلى األمتين العربية واإلسالمية باليمن والبركات.
العظمة  صاحب  المباركة،  المناسبة  هذه  في  نستذكر 
الوالد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، طيب اهلل ثراه 
ونستحضر خصاله اإلنسانية وشمائله النبيلة، وسجاياه 
العظيمة، التي اتصف بها رمزاً للوطن، وباني عزه ومجده، 
وقائد مسيرته لثالثة عقودٍ شكلت نقلًة حضاريًة في تطور 

مملكة البحرين السياسي واالقتصادي واالجتماعي.
إننا ننظر بكثيرٍ من االعتزاز والتقدير للدور الذي تقوم 
به هذه الجائزة الرصينة لخدمة اإلنسانية بعد أن تعدت 
حدود المكان وحققت الغاية من إنشائها منذ انطالقتها في 
تخليد ذكرى والد الجميع رحمه اهلل، تجسيداً لما حباه اهلل 
لفعل  أبناء شعبه وحٍب  تواضٍع جٍم وتواصٍل مع  به من 
الخير ومساعدة كل محتاٍج، بصفاته السمحة التي اكسبته 
محبة واحترام وتقدير الجميع، وأن هذه الجائزة تمثل ما 
يمتاز به شعب مملكة البحرين على مر العصور من انسجاٍم 
وتآٍخ وتسامٍح دينٍي وثقافٍي وفعل الخير وخدمة اإلنسانية 

واإلسهام في تقدم اإلنسان ورفاهيته.
إننا نعبر عن سعادتنا بأن ينال الجائزة في هذه الدورة 
في  والبحث  األطفال  عالج  في  وجهده  عمله  كّرس  صرٌح 
في  أنه  إلى  إضافًة  وفتاك،  خبيٍث  مرٍض  وشفاء  أسباب 
الحكيمة  وقيادته  به  يربطنا  بما  نعتز  شقيٍق  عربٍي  بلدٍ 
من عالقاٍت أخويةٍ متميزة، هو مستشفى سرطان األطفال 

بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
الدكتور  ويسرنا أن نعرب عن خالص تهانينا لألستاذ 
وللمستشفى  األمناء  مجلس  رئيس  سالمة  عزت  عمر 
لخدمة  عيسى  بجائزة  المستحق  بالفوز  عليه  والقائمين 
الخيرة،  لجهودهم  والتقدير  الشكر  نقدم  وأن  اإلنسانية، 

متمنين لهم التوفيق وحسن الثواب.
كما يسرنا أن نشكر القائمين على الجائزة وعلى رأسهم 
سمو األخ الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على ما بذلوه 

من جهدٍ وعمٍل واختيارٍ موفق.
وفي الختام نسأل اهلل أن تستمر هذه الجائزة في دعم 
وتشجيع أعمال البر والخير التي تخدم اإلنسان أينما كان 
مخلدًة ذكرى فقيد الوطن واإلنسانية صاحب العظمة الشيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه وأسكنه فسيح 

الجنان أنه سميٌع مجيب.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 بعد ذلك، ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس 
أمناء جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية سمو الشيخ محمد بن 

مبارك آل خليفة كلمة فيما يلي نصها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
حفظه اهلل ورعاه.

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.

أصحاب السمو والمعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،

الحضور الكريم،
صاحب الجاللة،،،

أمام جاللتكم في  أقف  أن  البالغة   من دواعي سعادتي 
هذا اليوم من هذا الشهر المبارك، متحدثاً عن نتائج المهمة 

الجليلة التي أوليتموني إياها.
ويسرني أن أعرب لجاللتكم، أصالة عن نفسي وباسم 
اإلنسانية  لخدمة  عيسى  جائزة  أمناء  مجلس  أعضاء 
ولجنة التحكيم، عن أصدق عبارات الشكر، وآيات االمتنان 
هذه  برعاية  جديد  من  جاللتكم  تفضل  على  والعرفان، 
سجل  في  ناصعًة  أخرى،  مفخرًة  أصبحت  التي  الجائزة 

أعمالكم الميمونة وعالمًة مضيئة في عهدكم الزاهر.
بفضل رعاية جاللتكم وعنايتكم، أصبحت »جائزة عيسى 
لخدمة اإلنسانية« جائزة عالمية تمنح للعاملين المخلصين 
المنكوبة  الفئات  في مجال خدمة اإلنسانية، بغاية إسعاد 

واألمل  البسمة  لها  يعيد  وبما  وجدت،  حيثما  والمحتاجة 
المعاناة واأللم والحاجة  والتشبث بالحياة ويخّلصها من 

والحرمان.
وسواء انتظم أولئك الجنود المخلصون في جمعيات أو 
هيئات، فإن الذي يوحدهم ويحفزهم على البذل والتضحية، 
بإيمان ونكران للذات، هو إعالؤهم لنفس القيم النبيلة، التي 
ارتضتها هذه الجائزة التي تحمل اسم والدكم المغفور له 
بإذن اهلل تعالى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفة؛ مستلهمة سجاياه اإلنسانية، والنزوع نحو فعل 
الخير المتأّصل في سيرته العطرة حيث كان مثاالً للعطف 
ورمزاً للكرم واإليثار، كما عرفه شعبه قائداً وطنياً، حكيماً 
ومصلحاً اجتماعياً، عادالً في حكمه، مصغياً للمستضعفين، 
آخذاً بيدهم. يحث على البر واإلحسان ونجدة الضعيف، بما 
اتسم به من سماحةٍ ونفٍس كريمة، قريباً من أبناء شعبه 

الوفي.
لقد ذاع صيت هذه الجائزة التي أحطتموها باهتمامكم، 
على  وحرصها  بأعمالها  مشهورة  وباتت  تأسيسها  منذ 
التقصي والفحص واالختيار؛ فمن الطبيعي أن تنال الثناء 
واالعتراف، وتحظى بأشكال الترحيب واإلشادة في المحافل 

والهيئات العاملة في صميم الخدمة اإلنسانية.
حازت هذه الجائزة بأهدافها وأبعادها اإلنسانية على من 
يبّشر بها ويدعم مقاصدها ويشرح أهدافها بين مساندين 
والوفاء  الخير  نهج  على  قدماً  تمضي  لها. وهي  وداعمين 
خدمًة للقيم اإلنسانية، دون اشتراٍط أو تمييزٍ أو مفاضلٍة 
بين منطقة جغرافية وأخرى، أو فئاٍت دون غيرها. هي في 

منأى عن اعتبارٍ ألّية انتماءات عرقية أو مذهبية أو دينية.
القويم، استمر وهج »جائزة  التوجه  وعلى أساس هذا 
البعيدة.  اآلفاق  صيتها  وعم  اإلنسانية«،  لخدمة  عيسى 
لجنة  تعتمدها  التي  العمل  بمنهجية  المصداقية  حازت 
التحكيم باالحتكام إلى معايير قائمة على محّدّدات الجودة 

والشفافية.
فعلى هدى من نبراس توجيهات جاللتكم، واحتراماً لروح 
األمناء  مجلس  انكب  للجائزة،  المحدث  المرسوم  ونص 
المهمة  التحكيم، على مدى حوالي سنتين، إلنجاز  ولجنة 
ضمائرهم  يرضي  وبما  وجه،  أحسن  على  إليهم  الموكلة 
ليكونوا أهالً لثقة جاللتكم. أصدروا حكماً نزيهاً في مستوى 
آمال المشرفين على المشاريع المتنافسة البالغ عددها 137 

مشروعاً ممن يتطلعون إلى نتيجتها.
وتعتقد اللجنة، وقد أنهت عملها بخصوص الدورة الحالية، 
بالتكريم  األجدر  المشروع  اختيار  لسالمة  مطمئنة  أنها 

والفوز، من بين الخمسة مشاريع التي تم اختيارها.
ولقد تشاور األعضاء فيما بينهم مطوالً، وتبادلوا الرأي 
الصريح، ونظروا بعين فاحصة وعادلة وموضوعية، في 
الترشيحات والمشاريع المقترحة التي استقصوا تفاصيلها 
الميدانية؛ بحثاً  التتبع والمعاينة  وكيفية عملها من خالل 
عن المشروع األفضل واألشمل، واألكثر استيفاًء للشروط 
لخدمة  عيسى  »جائزة  ألهداف  المطابقة  والمواصفات 

اإلنسانية«.
وكم يسرنا أن نعلن، أن جائزة الدورة الحالية، آلت إلى 
المقاييس:  بكل  مستحقة  اللجنة  اعتبرتها  طبية  مؤسسة 
في أهدافها وأسلوب عملها، وإدارتها وبرامجها المستقبلية، 
لخدماتها  محتاجة  عريضةٍ  شرائح  استفادة  عن  فضالً 

اإلنسانية.
برهنت المؤسسة الفائزة، على قدرة فائقة في استحقاقها 
والمؤسسات  األفراد  من  والتبرعات،  والهبات  للمساعدات 
تالمس  وتعبئة،  توعيةٍ  حمالت  عبر  والدول،  والمنظمات 
بخطابها المؤّثر قلوب الماليين من الناس بشعارات محفزة 

في وسائل اإلعالم، تنهال على إثرها التبرعات والهبات.
توفرت  االستحقاق،  شروط  أن  التحكيم  لجنة  وتؤمن 
النموذجية مستشفى  الطبية  المؤسسة  كبير في  إلى حد 
المصابين  األطفال  بمعالجة  تتكفل  التي  األطفال  سرطان 
بداء السرطان في جمهورية مصر العربية والدول العربية 
الشقيقة، مسجلة معدالت عالية من الشفاء بفضل اهلل في 

هذا المجال.
 الحضور الكريم...

بين  من  واحدة  هي  التي  الخيرية  المؤسسة  هذه  إن 
أنواع  كل  عالج  في  المتخصصة  العالم  في  المستشفيات 
سرطان األطفال. هي نتاج اإلرادات التطوعية الطبية ودليل 
ملموس على أن الخير مالزم لإلنسان ال يحيد عنه كلية في 

كل األحوال.
هكذا تحول المستشفى إلى وجهة لألطباء واألخصائيين 
مع  واالستشفاء  العالج  يتالزم  وفيه  الدول.  مختلف  من 
البحث العلمي، أمالً في استئصال المرض الفتاك والحد من 

انتشاره.
 صاحب الجاللة،

عرف  بقرار  سعيدة  بقيادتكم،  البحرين  مملكة  إن 
ضمائر  في  يعّمق  إنجاز  إنه  بالخير.  الخير  يجازي  كيف 
البحرينيين اإليمان بواجب فعل الخير، مستحضرين دائماً 
اهلل  برضوان  المشمول  والدكم  من  األعلى  والمثل  القدوة 
والذي ستظل هذه الجائزة مقترنة باسمه وذكراه مادام فعل 

الخير موجوداً على هذه األرض.
وفقنا اهلل جميعاً لما فيه خير اإلنسانية وسعادتها.

والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
تناول  وثائقياً  فيلماً  والحضور  الملك  ثم شاهد جاللة   
بن  عيسى  الشيخ  السمو  صاحب  الراحل  األمير  سيرة 

سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه.
بعدها، ألقى عضو لجنة التحكيم لجائزة عيسى لخدمة 

اإلنسانية للدورة الثالثة لويس أمادو كلمة قال فيها:
صاحب الجاللة

صاحب السمو الملكي
أصحاب المعالي

السيدات والسادة
إنه لمن دواعي سروري وعظيم شرفي أن أخاطب هذا 
الجمع الغفير، نيابة عن زمالئي أعضاء لجنة تحكيم جائزة 

عيسى لخدمة اإلنسانية، وأن أعبر لجاللتكم عن امتناننا 
على الثقة التي وضعتموها فينا الختيار القائمة النهائية 
الهامة،  الجائزة  هذه  لنيل  مرشحين  خمسة  من  المتكونة 

وذلك نتيجة لرؤيتكم السديدة وكرمكم.
في  الجائزة  هذه  إنشاء  قراركم  منذ  الجاللة،  صاحب 
ديناميات  مع ظهور  كبير،  العالم بشكل  تغير   ،2009 عام 
شهدنا  لقد  جديدة.  وجيوسياسية  سياسية  واضطرابات 
سلسلة من األزمات اإلنسانية نتيجة للصراعات والحروب 
الجديدة أو الكوارث الطبيعية، وهو ما يؤكد الحاجة لهذه 

الجائزة وجدارتها وتفردها.
إن الجائزة تمثل بصيص أمل في الظلمة التي يعاني منها 
الكثير من الناس في العالم هذه األيام، ليس فقط من خالل 
ما تعنيه كمساهمة للمؤسسات التي تحصل عليه، ولكن 
أساساً من خالل ما تمثله من إشارة إلى حساسية المعاناة 
للمآسي  الجماعي  البعد  تتجاوز  التي  الفردية  األساسية 

اإلنسانية.
»مستشفى  أن  التحكيم  لجنة  أعضاء  أجمع  العام،  هذا 
سرطان لألطفال« بمصر، المعروف برقم حسابه، 57357، 
يتوفر على جميع المعايير المنصوص عليها في المرسوم 

الملكي الذي أسس الجائزة.
لقد ظهرت فكرة بناء مستشفى بهذه الخصائص أوال في 
إال  البناء  الواقع ويكتمل  عام 1999 ولكنها لم تتجسد في 
في عام 2007. إن المستشفى هي نتاج العديد من التبرعات 
والمساهمات الفردية والمؤسسية، وهي تعمل كمنظمة غير 
وفي  مصر  في  نوعه  من  مستشفى  أكبر  كونها  حكومية، 

المنطقة.
في  اإلسهام  أن  على  جميعاً  نتفق  أننا  من  واثق  وأنا 
التي  النبيلة  المهام  أكثر  األطفال هو  التخفيف من معاناة 
يمكن أن يضطلع بها اإلنسان، وهذا هو الهدف اليومي لهذه 

المؤسسة التي قررنا منحها الجائزة اليوم.
وختاماً، أود أن أشكر مجلس األمناء ورئيسه سمو الشيخ 
الوزراء،  مجلس  رئيس  نائب  خليفة،  آل  مبارك  بن  محمد 
وكذلك أعضاء أمانة الجائزة، وعلى وجه الخصوص أميننا 
الالمتناهي  صبره  على  خليفة  اهلل  عبد  علي  السيد  العام 

ولطفه.
نجدد شكرنا الجزيل لكم صاحب الجاللة.

 عقب ذلك، تم عرض فيلم وثائقي خاص بمنجزات وأنشطة 
مستشفى سرطان األطفال بجمهورية مصر العربية وأعماله 
اإلنسانية حيث يعد المستشفى من المؤسسات العالجية 
العلمية المتميزة في الوطن العربي والتي حققت نجاحاً في 
عالج سرطان األطفال تحت سن الثامنة عشرة، من خالل ما 
يقدمه من خدمة عالجية مجانية رفيعة المستوى لألطفال 
في مصر والبالد العربية، معتمداً أحدث األساليب الطبية 

الحديثة وما توصلت اليه الدراسات والبحوث العالمية.
ثم تفضل حضرة صاحب الجاللة الملك بتسليم جائزة 
عيسى لخدمة اإلنسانية إلى رئيس مجلس أمناء مؤسسة 
مستشفى سرطان األطفال بجمهورية مصر العربية الفائز 

بالجائزة عمرو عزت سالمة.
مستشفى  مؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  ألقى  بعدها،   
عزت  عمرو  العربية  مصر  بجمهورية  األطفال  سرطان 

سالمة كلمة قال فيها:
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

ملك مملكة البحرين حفظه اهلل،
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

رئيس الوزراء الموقر،
رئيس  نائب  خليفة  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو 
مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة 

اإلنسانية،
 أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم،

مملكة  في  اليوم  بينكم  أكون  أن  ويشرفني  يسعدني 
البحرين الشقيقة... التي كانت أول دولة انطلقت منها حملة 
األطفال  سرطان  مستشفى  إلنشاء  الخارجية  تبرعاتنا 

57357 بمصر.
يسعدني ويشرفني أيضاً أن أكون بينكم في حرم مركز 
عيسى الثقافي... الذي يعد مركز إشعاع حضارياً يرمز لتقدم 
واهتمامه  الملك  جاللة  حرص  ويعكس  ورقيها...  البحرين 

بتراث وتاريخ حضارة البحرين العريقة.
اليوم ممثلين  أن أكون وزمالئي بينكم  يسعدني أيضاً 
لمؤسسة مستشفى سرطان األطفال 57357 التي تشرفت 
بنيل جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية في دورتها الثالثة... 
ألمير  وتخليداً  تكريماً  التي أسست  العريقة  الجائزة  هذه 
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جاللة الملك لدى تسليمه جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية لمؤسسة مستشفى سرطان األطفال بمصر

§المنامة - بنا

الجاللة  صاحب  حضرة  البالد  عاهل  تفضل   [
رئيس  بحضور  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ال مجلس 
برعايته  فشمل  خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة 
حزيران  يونيو/   3( السبت  أمس  مساء  الكريمة، 

الثقافي  عيسى  بمركز  أقيم  الذي  االحتفال   ،)2017
بتسليم جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية في دورتها 
مؤسسة  بها  فازت  والتي   ،2017  -  2015 الثالثة 
مصر  بجمهورية  األطفال  سرطان  مستشفى 

الشقيقة. العربية 
االستقبال،  في  كان  الملك،  جاللة  وصول  فلدى 

أمناء  مجلس  رئيس  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
الشيخ محمد  اإلنسانية سمو  لخدمة  جائزة عيسى 

خليفة. آل  مبارك  بن 
الملكي. السالم  عزف  االحتفال،  بداية  وفي 

تفضل  الحكيم،  الذكر  من  عطرة  تالوة  وبعد 
التالية: السامية  الكلمة  بإلقاء  الملك  جاللة 



البحرين الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل 
خليفة، والتي تعد إسهاماً من مملكة البحرين 
للعالم لتشجيع األعمال والمبادرات اإلنسانية 

التي تهدف إلسعاد العالم.
نستعد  ونحن  أيضاً  اليوم  بكم  أرحب 
إنشاء  على  ــوام  أع  10 بمرور  لالحتفال 
مستشفى سرطان األطفال 7357. هذا الصرح 
يسعى  الذي  والتعليمي  والصحي  العلمي 
لمحاربة سرطان األطفال على مستوى الوطن 
كبير  صرح  إلى  اليوم  تحول  والذي  العربي، 

يفخر به كل أبناء وطننا العربي الحبيب.
وقد بدأت فكرة المستشفى سنة 1998، وكان 
خيري  مستشفى  توفير  المشروع  من  الهدف 
مجاني يقدم العالج النموذجي ألطفال المنطقة 
المشروع  وشهد  مصر،  داخل  فقط  وليس 

بالفعل دعماً من العرب جميعاً.
صرح  إلى  المستشفى  هذا  تحول  واليوم 
لألطفال  العالجية  يقدم خدماته  طبي وعلمي 
العربي  الوطن  في  مجاناً  السرطان  مرضى 
كله، ويحرص ليس فقط على تقديم الخدمات 
العلمية،  األبحاث  مواصلة  بل  العالجية 
عقد  خالل  من  والتدريب  بالتعليم  واالهتمام 
الجامعات  مع  التعاون  اتفاقيات  من  العديد 

والمراكز العالمية.
ورحلة 57357، هي رحلة نجاح طويلة بذلنا 
الجهد في مكافحة سرطان األطفال  خاللها كل 
وتقديم أقصى درجات الرعاية الصحية مجاناً 
المنهج  وباتباع  والعدالة،  الجودة  بمنتهى 

اختيارنا  في  تجسيده  تم  ما  وهو  العلمي، 
هدفها  علم  »رحلة  المستشفى...  لشعار 
الحياة«... وهو شعار يعكس رسالتنا ومنهجنا 
بأن العلم هو الطريق الوحيد لتحقيق األحالم 

الصعبة والطموحات الكبيرة.
والبحث  العلم  خالل  من  أننا  والحقيقة... 
العلمي نجحنا في توفير أحدث أساليب الرعاية 
الصحية وأحدث األجهزة في مجال العالج أو 
على  الحفاظ  في  أيضاً  ونجحنا  التشخيص، 
موارد المستشفى وترشيد استخدام الموارد، 
المتبرعين  ــوال  أم حماية  على  لحرصنا 
وهو  األطفال،  من  أكبر  عدد  لعالج  وتوجيهها 
ثقة  على  الحفاظ  في  األثر  أكبر  له  كان  ما 

المتبرعين واستمرار دعمهم لهذا الصرح.
افتتاح بعض  السابقين تم  العامين  وخالل 

المشروعات التوسعية الجديدة مثل افتتاح 60 
سريراً جديداً بالمستشفى... وافتتاح مستشفى 

شمال الدلتا في طنطا سعة 60 سريراً أخرى.
وألن مستشفى 57357 حريص على التطوير 
إلنجاز  اآلن  نسعى  فإننا  المستمر،  والنمو 
التوسعية،  المشروعات  مجموعة ضخمة من 
حيث نستعد إلنشاء ملحق ضخم يضم 300 
ومركز  الطبية،  للعلوم  وأكاديمية  سرير 
السرطان  أسباب  لمعرفة  العلمية  لألبحاث 
ألهالي  ضيافة  وبيت  انتشاره،  من  والحد 
المرضى من األماكن البعيدة، وهي مشروعات 
إلى  الصرح  هذا  تحويل  في  تساهم  ضخمة 
مجمع طبى وعلمي متكامل لمكافحة سرطان 

األطفال في مصر والعالم العربي.
ونؤكد أن أحالمنا وطموحاتنا التزال كبيرة، 

والتعليم  بالعلم  كلها،  لتحقيقها  وأننا نسعى 
والتدريب وبمساندة أهل الخير من أبناء مصر 
والوطن العربي الذين نراهم شركاء حقيقيين 

لنا في كل نجاح يتحقق داخل هذه المؤسسة.
حمد  الملك  لجاللة  نتوجه  فإننا  وأخيراً 
جائزة  أمناء  ولمجلس  خليفة،  آل  عيسى  بن 
البحرين  ولمملكة  اإلنسانية  لخدمة  عيسى 
الغالية  الثقة  على  الشكر  بخالص  الشقيقة 
التي منحتموها لمؤسسة 57357 للفوز بهذه 

الجائزة الكبيرة.
االعتزاز، ويدفعنا  وهو شرف نعتز به كل 

لمزيد من الحرص على النجاح والتطوير.
الحب  الشكر وخالص  بخالص  نتوجه  كما 
لشعب البحرين الشقيق، وندعو اهلل أن يديم 
روابط المحبة واألخوة بين الشعبين المصري 

والبحريني.
بأن  والدعاء  األمنيات  بخالص  نتوجه  كما 
بن  حمد  الملك  جاللة  على  وجل  عز  اهلل  يمن 
عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بموفور 
الصحة والعافية وأن يحفظه لمملكة البحرين 
اهلل  ورحمة  عليكم  والسالم  الكريم،  وشعبها 

وبركاته.
لجائزة  التحكيم  أعضاء جائزة  ثم تشرف 
بالسالم  االنسانية  لخدمة  عيسى  الشيخ 
الملك، حيث شكرهم جاللته على  على جاللة 

جهودهم الموفقة.
وفي نهاية االحتفال عزف السالم الملكي.

صاحب  حضرة  غادر  الحفل  ختام  وفي 
من  به  استقبل  بما  مودعاً  اهلل  حفظه  الجاللة 

حفاوة وترحيب.
المالكة  العائلة  أفراد  كبار  االحتفال  حضر 
النواب والشورى والوزراء  ورئيسا مجلسي 
والشورى  النواب  بمجلسي  اللجان  ورؤساء 
لخدمة  عيسى  جائزة  أمناء  مجلس  وأعضاء 
قوة  ضباط  وكبار  والمحافظون  اإلنسانية 
الوطني  والحرس  الداخلية  ووزارة  الدفاع 
ورجال السلك الدبلوماسي ورؤساء الجامعات 
األعمال  ورجال  الخيرية  الجمعيات  ورؤساء 
والصحافة واإلعالم وعدد من ممثلي مؤسسة 
مصر  بجمهورية  األطفال  سرطان  مستشفى 
العربية الفائز بجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية 

وعدد من المدعوين.
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مجلس األمناء لـ »}«: نتوسع ألفضل التقنيات واألجهزة اإلشعاعية لـ 300 سرير إضافي

البحرين تدون اسمها على أحدث مباني أول مستشفى مجاني لسرطان األطفال بالعالم
§الجفير - صادق الحلواجي

سرطان  مستشفى  مؤسسة  أمناء  مجلس  أفصح   [
األمير  اسم  إطالق  سيتم  أنه   ،»57357« بمصر  األطفال 
آل  سلمان  بن  عيسى  الشيخ  السمو  صاحب  الراحل 
ضمن  إنشاؤه  المقرر  الجديدة  المباني  أحد  على  خليفة 
توسعة المستشفى القريبة، وذلك نظراً لفوز المستشفى 
دورتها  في  اإلنسانية  لخدمة  عيسى  بجائزة  وتشريفه 

الثالثة 2015 - 2017.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي، مساء أمس السبت )3 
يونيو/ حزيران 2017(، أعقب حفل تسلم الجائزة بحضور 
عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ونائب رئيس مجلس 
بن  محمد  الشيخ  الجائزة  أمناء  مجلس  رئيس  الوزراء 
مبارك آل خليفة، وعدد من كبار المسئولين والشخصيات 

والدبلوماسيين بمركز عيسى الثقافي.
المستشفى  عام  ومدير  التنفيذي  الرئيس  وقال 
عن  »الوسط«  لـ  سؤال  على  رده  في  أبوالنجا  شريف 
في  المنطقة  دول  للمستشفى وحصة  الجديدة  التوسعة 
يعالج  المستشفى  »إن  المجانية:  خدماته  من  االستفادة 
جميع األطفال في العالم من الدول العربية بشكل أولي، 
وبحسب التنسيق مع وزارات الخارجية في هذه الدول، 
وبالتالي الدول اإلفريقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية 
على  األكبر  يعد  »المستشفى  أن  إلى  مشيراً  المصرية«، 
مستوى العالم في عالج مرضى السرطان من حيث عدد 
للطفل  اإلقامة  متوسط  وأن  سريراً،   320 البالغ  األسرة 
120 يوماً على مدار  90 إلى  المريض في المستشفى من 
3 أعوام، ويتردد الطفل على المستشفى بمعدل 300 مرة 

في المتوسط«.
»بتوفير  حالي  توسعة  مشروع  عن  أبوالنجا  وكشف 
قريباً«،  تنفيذه  سيتم  آخر  مستشفى  في  سرير   300
مشيراً إلى أن »يتوافر في المستشفى أكبر جهاز إشعاعي 
في العالم ذات أعراض جانبية أقل، وفيه أكاديمية للعلوم 
الطبية بالتعاون مع جامعة هارفارد العالمية، كما سيتم 

للمرضى،  الخارجي  للعالج  خارجية  عيادات  إنشاء 
تتابع مع المرضى حاالتهم، والسيما أن المريض يحتاج 

لمتابعة مدى الحياة«.
قريباً  سيطلق  »المستشفى  أن  األمناء  مجلس  وذكر 
منطلق  من  وذلك  بريطانيا،  مع  بالتعاون  تمريض  كلية 
المصريين  األطباء  واستقطاب  العلمي  بالبحث  االهتمام 
البحث  في  والمشاركة  للعودة  الخارج  في  العاملين 

العلمي والعالج لما في ذلك من أهمية بالغة«.
جائزة  قيمة  من  لالستفادة  المؤسسة  خطة  وبشأن 
عيسى لخدمة اإلنسانية، والبالغة مليون دوالر أميركي، 
قال رئيس مجلس األمناء عمرو سالمة: »إن الجائزة ألول 
مؤشراً  يعطي  وهذا  أفراداً،  وليس  لمؤسسة  تمنح  مرة 
كبيراً لما يحدث داخل المؤسسة، وبالتالي سيتم توظيف 
مجمع  أكبر  لتصبح  توسعية  مشروعات  في  الجائزة 
تعليمي بحثي لسرطان األطفال في العالم وسيقام مبنى 
سيطلق عليه اسم المغفور له األمير عيسى بن سلمان«.

األمناء  مجلس  رئيس  أفاد  المستشفى،  تحديات  وعن 
في  تنحصر  المؤسسة  أمام  تقف  التي  »التحديات  بأن 
الوصول لمعدالت الشفاء العالمية بالدول المتقدمة، علماً 
المئة،  في   75 بلغت  المستشفى  في  الشفاء  نسبة  بأن 

بينما نطمح إليصالها إلى 80 في المئة«.
بدراوي:  لطفي  األمناء  مجلس  عضو  قال  جهته،  من 
من  عدد  أكبر  عالج  في  للتوسع  يسعى  المستشفى  »إن 
يمكن  بحيث  بالسرطان،  المصابين  األطفال  من  ممكن 
التعاون مع دول عربية في عالج هذا النوع من األمراض 
بالعالج  الخاصة  »المعدات  أن  أوضح  أنه  إال  الخبيثة«، 
ال تسمح بافتتاح فروع بمختلف مناطق مصر أو الدول 
الدول  من  األطفال  يستقبل  المستشفى  لكن  العربية، 
العربية وإفريقيا وأية منطقة تحتاج لهذا العالج المتقدم 

للسرطان«.
أن  األمناء  مجلس  أكد  الصحافي،  المؤتمر  ختام  وفي 
البحث  مجاالت  في  التوسع  هو  حالياً  األكبر  التحدي 
دول  من  المتخصصين  باستقطاب  والتعليم  العلمي 
المشروع،  في  واإلسهام  للعودة  المصريين،  من  العالم 

متطرقين إلى حمالت توعوية كبيرة في وسائل اإلعالم.
البحرين  في  المصرية  السفيرة  أشادت  جهتها،  من 
بعمق العالقات والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية 

مصر العربية، مؤكدًة أن فوز مستشفى األطفال ألمراض 
هو  اإلنسانية  لخدمة  عيسى  بجائزة  بمصر  السرطان 

داعم ألواصل هذه العالقة وتقويتها.

المؤتمر الصحافي عقب حفل تسليم جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية مساء أمس
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 مجلس المؤسسة البحرينية للحوار: تأكيٌد على أهمية 

توطيد العالقات االجتماعية والبحث عن »أرضية مشتركة«
§الهملة - سعيد محمد

المؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  احتفى   [
البحرينية للحوار سهيل القصيبي، بضيوف 
غازي  المرحوم  منزل  في  المؤسسة  مجلس 
أحاديث  المجلس  تناول  حيث  القصيبي، 
وكالعادة،  والرواد،  الضيوف  مع  متنوعة 
بشهر  السعادة  مشاعر  عن  الحضور  عّبر 
رمضان المبارك للتواصل بين الناس وتبادل 
أهمية  إلى  القصيبي  تطرق  فيما  التهاني، 
المجتمع،  في  االجتماعية  العالقات  توطيد 
لشد  مباركة  فرصة  رمضان  شهر  وأن 

النسيج وتقوية الصفوف.
وتحدث القصيبي مع الضيوف عن البرامج 
بالتعاون  تنفيذها  في  المؤسسة  بدأت  الذي 
مشتركة«  أرضية  عن  »البحث  منظمة  مع 
خبرات  من  االستفادة  إلى  تهدف  والتي 
وتجارب المنظمة لتأهيل مدربين بحرينيين 
والحوار،  السالم  ثقافة  تعزيز  مجال  في 
التنفيذي  السكرتير  أشار  الشأن،  هذا  وفي 
البرنامج  أن  إلى  حمادة  عباس  للمؤسسة 
يمتد إلى عام ونصف وقد تم البدء فيه فعلًيا 
والتي  الثانية  للمرحلة  االستعداد  وييتم 
الممارسين  المدربين  تدريب  على  ستركز 
في هذا اإلطار، الفًتا إلى أن المنظمة تتخذ من 
الواليات المتحدة األميركية وبلجيكا كمقرين 

لها، ولها مكاتب تمثيل في 49 دولة.
تبذلها  التي  بالجهود  الحضور  وأشاد 
سنوات  أربع  قبل  تأسيسها  منذ  المؤسسة 
»المؤسسة  السابقة  تسميتها  وكانت 
المدني«،  والحوار  للمصالحة  البحرينية 
البحرينية  »المؤسسة  إلى  اإلسم  وتبدل 
أن  إال  الجديدة،  هويتها  ضمن  للحوار« 
ــة  اإلداري قيادتها  خــالل  من  المؤسسة 
القيم  لنشر  مشكوًرا  جهًدا  بذلوا  وأعضائها 
أجل  من  المعالم  واضح  طريق  في  والسير 
والمحبة  السلمي  التعايش  معاني  نشر 

والحفاظ على النسيج الوطني.
القصيبي  سهيل  عبر  الصدد،  هذا  وفي 

تحظى  الذي  للدعم  والعرفان  التقدير  عن 
المجتمع  فئات  مختلف  من  المؤسسة  به 
بأن  األكبر  الشريحة  وقناعة  البحريني، 
الجمعية إنما تعمل وفق أسس من اإلخالص 
النسيج  صيانة  في  للمساهمة  والصدق 
المجتمع،  سلم  على  والحفاظ  االجتماعي 
وهي مهمة كبيرة ونحن نتشرف بأن نكون 
نخدم  أن  في  أمل  وكلنا  قواعدها،  من  جزًءا 
في  أعلنا  وقد  وجه،  أكمل  على  مجتمعنا 
صحيفة  في  لقاء  خالل  ومن  سابق  وقت 
الجديد  اإلسم  عن  اإلعــالن  عن  »الوسط« 
لما  الفضيل  الشهر  خالل  المبتكرة  والهوية 
يسوده  وما  طيبة  ومشاعر  قيم  من  يحمله 
االجتماعي  التواصل  إيجابية عبر  أجواء  من 
في  التي  الرمضانية  والمجالس  والزيارات 

مختلف أنحاء البالد.
وثمن الحضور األفكار التي تستهدف فيها 
اإليجابي  التأثير  ذات  القضايا  المؤسسة 

على  والتشديد  المختلفة،  الممارسات  على 
لكل  وتتصدى  الناس  تجمع  التي  األفكار 
األفكار المسيئة للمجتمع، ال سيما وأن هناك 
حاجة في كل المجتمعات العربية واإلسالمية 
لمثل جهود المؤسسة البحرينية للحوار، فكل 
وطائفية  شرخ  من  تعاني  اليوم  المجتمعات 
المد  تصاعد  ذلــك،  من  ــد  واألش وإقصاء 
اإلرهابي والمتطرف بشكل مخيف، مشيدين 
من  قصيرة  فترة  في  المؤسسة  بإنجازات 

عمرها.
وشهد المجلس أيًضا نقاشات حول خارطة 
والمتعددة  الكبيرة  الرمضانية  المسلسالت 
اإلتجاهات والقضايا التي تنشرها الفضائيات 
العربية، وعلى رغم هذا الحجم الكبير، إال أن 
المشاهد اليوم في مقدوره اختيار ما يناسبه، 
اختيار  المهم  لكن من  الغث والسمين،  فهناك 
الدراما التي تسهم في الرقي بأفكار المتلقي.

القصيبي في استقبال رواد مجلس المؤسسة بمنزل المرحوم غازي القصيبي بالهملة

مجالس يوم األحد

المنطقةالمجــلــس

ابو صيبع - حسن حسين الري
شارع البديع

أم الحصممحمد عيد بوخماس

أم الحصم عبد الرحمن بومجيد

عبداهلل وعبدالرحمن محمد جمعة
البديع - مقابل 

المستشفى 
الدولي

الجفيرمحمد الشيخ جعفر الجفيري

الرفاع الشرقيالنائب خليفة الغانم

الرفاع الشرقيخالد سليمان البسام

الرفاع الغربيسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 

الرفاعي الشرقي عبداهلل عبدالرحمن باقر

الزالق جمال يوسف المطوع

القفولالمرحوم الشيخ علي العوضي

الماحوز عائلة يوسف بن أحمد كانو 

المحرق البنعلي

المحرقعيس أحمد أبو الفتح

المحرقعائلة الجودر

المقشع عائلة السيد هاشم الهاشمي

المنامة  - شارع عائلة النامليتي
التجار

بوريالحاج محمد حسن البقالي وأخوانه

بوقوةمحمد جاسم أحمد عليوي

جنوسان السيد سلمان سيد حسن

رأس رمان عائلة الطواش

سترة – واديان د.محمد علي بن الشيخ منصور الستري

سماهيج عباس علي حسين المعلم

عرادعثمان شريف محمد شريف الريس وإخوانه

مدينة حمدهشام ربيعة

محمد عبدالقادر خنجي
مدينة حمد  
- الدوار 14 
)صالة كانو(

مدينة حمد - الحاج حميد القالف
الدوار 10

مدينة عيسى جمعية المنبر التقدمي

مدينة عيسىأيوب يوسف المناعي

مقابةديوانية المري

في مجلس فيصل جواد... رجال أعمال يؤكدون 
إمكانيات الشباب البحريني في األعمال الحرة

§العدلية - محرر الشئون المحلية
فيصل  مجلس  يفتتح  عام،  كل  كعادته   [
رغم  وعلى  العدلية،  في  أبوابه  ــواد  ج
الفسيفساء الثقافية والعرقية التي تزور هذا 
األطياف، وتنوع  العامر من مختلف  المجلس 
بين  الحاضر  ظل  االقتصاد  أن  إال  األحاديث، 

الحضور.
بالعدلية،  الكائن  المجلس  إلى  ذهبت 
فاستقبلني أمير جواد بابتسامة تنجذب إليها 
الطيبة،  روحه  جمال  تعكس  فهي  القلوب، 

وحبه لرؤية الخير في الناس. 
دخلت المجلس فكان غاّصاً بالحاضرين من 
مسئولين وتجار وسفراء دول، ومواطنين من 
هذا  مكانة  يؤكد  مشهد  في  األطراف،  مختلف 
المجلس في بناء جسور التواصل االجتماعي 

وتعزيز النسيج الوطني. 
يتمتعون  كانوا  وكلهم  الجميع  صافحت 
الحميدة  واألخالق  الطيبة  من  عالية  بروح 
في التعارف والترحيب واالحترام، ويقضون 

وقتاً ممتعاً بالحديث مع بعضهم البعض.
الرمضانية  المجالس  إن  جواد  أمير  وقال 
فرص للجميع بمن فيهم الشباب لالطالع على 
العمل  في  اآلباء  عليها  حصل  التي  الخبرات 
الجيل  خبرة  امتزاج  أن  ويؤكد  التجاري، 
أن  شأنه  من  الجديد  الجيل  بشغف  القديم 

يعطي دفعة كبيرة لقطاع األعمال.
من  بالكثير  تزخر  البحرين  »إن  وأضاف 

أن  إلى  الفتاً  واألعمال«،  التجارية  الفرص 
في  برعوا  البحرينيين  الشباب  من  »الكثير 
قصص  وخلقوا  المختلفة  التجارة  مجاالت 

نجاح باهرة«.
وأكد أمير أن مجموعة جواد تعزز حضورها 
أحدث  طرح  خالل  من  البحرينية  السوق  في 

المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات.
صباح  أحمد  األعمال  رجل  قال  جهته،  من 
السلوم: »إن قصص نجاح الشباب البحريني 
كثيرة، وملهمة، وتحفز كل من يقرأ قصصهم«.
المؤيد  فاروق  مركز  في  »لدينا  وأضاف 
قصص  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 
نجاح شباب بدأوا من الصفر، واليوم يجنون 

ثمار النجاح«.
أما صاحب األعمال خلف حجير فشدد على 
المتخصصة  المعارض  في  المشاركة  أهمية 
قبل  من  وخصوصاً  المؤتمرات  وحضور 
التجارة،  عالم  في  العهد  الحديث  الشباب 
التي  الخارجية  المعارض  أن  إلى  وأشار 
البحرينيين،  التجار  إمكانيات  وتعرض  تقام 
األعمال  لقطاع  مثلى  تسويق  وسيلة  تعد 
عن  تحدث  السياق  هذا  وفي  البحرين.  في 
والهرسك،  البوسنة  مع  التجارية  العالقات 
البحرينيون  األعمال  أصحاب  حظي  حيث 
الذين كانوا في زيارة إلى هناك قبل أسابيع 
أن  أهمية  يؤكد على  هذا  وأن  كبيرة  بحفاوة 
يبادر التاجر البحريني في البحث عن أسواق 

خارجية.

االقتصاد كان له حظ وفير في نقاشات الحضور بمجلس فيصل جواد
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الزايد يؤكد تعاون »الخدمة المدنية« لتسهيل 
اإلجراءات لمرضى السرطان وأولياء أمورهم

§الجفير - ديوان الخدمة المدنية
] استقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية 
»أمنية  جمعية  أعضاء  الزايد  زايد  أحمد 
المصابين  أمور  أولياء  وبعض  طفل« 
بمرض السرطان، حيث أعرب عن شكره 
جهودهم  على  الجمعية  ألعضاء  الجزيل 
خدمًة  يبذلونها  التي  الكبيرة  اإلنسانية 
السرطان  بمرض  المصابين  لألطفال 
الديوان  تعاون  مؤكداً  أمنياتهم،  وتحقيق 
اإلجراءات  تسهيل  شأنه  من  ما  كل  في 

لمرضى السرطان وأولياء أمورهم.
الجمعية  رئيسة  تقّدمت  جانبها،  من   
منال العوضي بشكرها وتقديرها لرئيس 
الذي  الجهد  على  المدنية  الخدمة  ديوان 
رئيس  توجيهات  تنقيذ  في  الديوان  بذله 
الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  مجلس 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة  واهتمام 
وخصوصاً  السرطان  بمرضى  سموه 
األطفال، من خالل إصدار تعليمات الخدمة 
المدنية بشأن إجازة الموظفين المرافقين 
للمصابين بمرض السرطان والتي جاءت 
الدرجة  أقرباء  الموظفين  على  للتسهيل 
براتب  إجازة  بمنحهم  للمرضى  األولى 
المتكررة  والمراجعات  للعالج  لمرافقتهم 

المرضى  لحاجة  المملكة  خارج  أو  داخل 
الماسة للرعاية خالل فترات العالج.

الجدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية 
أصدر تعليماته رقم )4( لسنة 2016 بشأن 
ألقربائهم  المرافقين  الموظفين  إجازة 
بمرض  المصابين  األولــى  الدرجة  من 
السرطان، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات 
مجلس  رئيس  الملكي  السمو  صاحب 
التي  المزايا  زيادة  في  لتساهم  الوزراء، 
تمنح للموظفين، حيث يتم منح الموظف 
بالسرطان  مريض  لمرافقة  براتب  إجازة 
يكون قريباً له من الدرجة األولى، وقّررت 
اللجان الطبية حاجته لمرافق أثناء عالجه 
داخل المملكة وذلك للمدة المقررة للعالج 
أو  متصلة  واحداً  شهراً  تتجاوز   ال  بما 
متقطعة في السنة الواحدة بدالً من سبعة 
ويمنح  سابقاً.  به  معموالً  كان  كما  أيام 
الموظف إجازة براتب لمرافقة مريض من 
اللجان  قررت  األولى  الدرجة  من  أقاربه 
الطبية حاجته لمرافق أثناء عالجه خارج 
بما  للعالج  المقررة  للمدة  وذلك  المملكة 
المملكة  خارج  أشهر  أربعة  تتجاوز  ال 
متصلة أو متقطعة في السنة الواحدة بعد 

أن كانت شهرين في السابق.

رئيس ديوان الخدمة المدنية مستقباًل وفد جمعية أمنية طفل

حميدان يبحث أفق تطوير 
مشروع »خطوة للمشروعات المنزلية«

§مدينة عيسى - 
وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية
العمل  وزيــر  بحث   [
االجتماعية،  والتنمية 
أفــق  حــمــيــدان  جميل 
خطوة  مشروع  تطوير 
المنزلية  للمشروعات 
أدائه،  بمستوى  واالرتقاء 
المزيد  تسجيل  بهدف 
التي  النجاح  قصص  من 
وذلك  خالله،  من  تحققت 
الفرد  طاقات  إطالق  عبر 
المساعدات  على  المعتمد 
العاطل عن  أو  االجتماعية 
البيوت،  ربات  أو  العمل، 
أجل  من  المتقاعدين،  أو 
الذاتية  قدراتهم  تطوير 
الفنية  الخدمات  عبر 
تقّدمها  التي  والتقنية 

والتنمية  العمل  وزارة 
االجتماعية.

لقائه  خالل  ذلك  جاء   
مشروع  في  العمل  بفريق 
خطوة للمنتجات المنزلية، 
وكيل  بحضور  مكتبه  في 

التنمية  لشئون  الــوزارة 
محمد  حنان  االجتماعية، 
استعراض  تم  كما  كمال. 
ــادة أعـــداد  ــ فـــرص زي
المستفيدين من المشروع، 
ورفع جودة التدريب على 

الوثيق مع  التعاون  ضوء 
العمل  صندوق  من  كلٍّ 
)تمكين(، ووزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة، وبنك 

األسرة.
بفريق  حميدان  وأشاد 
الذين  المشروع  في  العمل 
في  البارز  الدور  لهم  كان 
وتمّيزه،  المشروع  نجاح 
واعتزازه  تقديره  مؤكداً 
التي  البحرينية  بالكفاءات 
أنها  يوم  بعد  يوماً  تثبت 
المميز  العطاء  على  قادرة 
واإلبداع، وتسجيل قصص 
النجاح وخدمة الوطن بكل 
التنمية  يحقق  بما  تفاٍن، 
عبر  المنشودة  المستدامة 
المنتجة  ــر  األس تمكين 
مشيراً  األعمال،  ورواد 
الذي  األخير  النجاح  إلى 
المشروع  ــذا  ه حققه 
البرنامج  بجائزة  بفوزه 
للتنمية  العربي  الخليجي 
)أجفند(، ودور هذا الفريق 

في بلوغ هذا النجاح.
عبر  جانبهم،  ــن  وم  
عميق  عن  الفريق  أعضاء 
حميدان  للوزير  شكرهم 
وتشجيعه  دعمه  على 
عزمهم  مؤكدين  المستمر، 
العمل  مواصلة  على 
جهود  ــراز  إلب واالبتكار 
وتحقيق  المنتجة،  األسر 
لهذا  اآلخــر  تلو  النجاح 
المشروع، الذي فاز بجائزة 
المسابقة  في  )أجفند(، 
التنمية  لمشاريع  الدولية 
للعام  الريادية  البشرية 
تسويق  مجال  في   2014
المصنعة  المنتجات 
يرعاها  والتي  منزلياً، 
األمير  البرنامج  رئيس 
آل  عبدالعزيز  بن  طالل 
سعود، حيث فاز بالجائزة 
مشاريع،  أربعة  ضمن 
تم  مشروعاً   59 بين  من 
في  للجائزة  ترشيحها 
األربعة مقدمة من  فروعها 

قبل 43 دولة.
مــشــروع  ويــهــدف   

للمشروعات  خــطــوة 
استقطاب  إلى  المنزلية 
القادرين  واألفــراد  األسر 
ولديهم  العمل  على 
معينة،  مهارات  أو  أفكار 
ال  لمن  الفرصة  وإتاحة 
تجارياً  سجاًل  يملكون 
رخصة  على  الحصول 
وكذلك  المنزل،  من  عمل 
النهوض  على  مساعدتهم 
إلى  وأعمالهم  بأنشطتهم 
مرحلة  إلــى  يصلوا  أن 
ــول  ــدخ الــحــرفــيــة وال
كأصحاب  السوق  إلــى 
جدد،  عمل  ورواد  أعمال 
المشروع  يتولى  حيث 
من  وتدريبهم  تأهليهم 
التدريبية  الدورات  خالل 
االجتماعية  بالمراكز 
ومركز  للوزارة  التابعة 
للمشروعات  خــطــوة 
إعطاء  ثم  ومن  المنزلية، 
القانونية  الصيغة 
المشاريع  لهذه  والرسمية 
بــإصــدار  والمنتجات 
ترخيص »المنزل المنتج« 
لممارسة العمل من المنزل، 
ــرة  األس تصبح  بحيث 
منتجة ومساهمة فعالة في 

االقتصاد الوطني.

وزير العمل مستقباًل فريق عمل مشروع خطوة للمنتجات المنزلية

وزير »الخارجية« يسترد حسابه على »تويتر« بعد ساعات من اختراقه

المحلية الشئون  محرر   - §الوسط 
الخارجية  ــر  وزيـ أعــلــن   [
خليفة،  آل  أحمد  بن  خالد  الشيخ 
التواصل  موقع  على  حسابه  عبر 
استرداد  عن  »تويتر«،  االجتماعي 
لالختراق،  تعرضه  بعد  حسابه، 
يونيو/   3( السبت  أمــس  ــوم  ي

.)2017 حزيران 
من  ساعات  سبع  نحو  وبعد 

تسلسل  من  بدا  الــذي  االختراق 
نحو  بدأ  أنه  زمنياً  التغريدات 
يوم  صباح  من  والنصف  الخامسة 
أمس، نشر الوزير تغريدة جاء فيها: 
الحساب...  استرجاع  تم  هلل  »الحمد 
األعزاء  أصدقائي  لجهودكم  شكراً 

في إبالغ تويتر. جزاكم اهلل خيراً«.
عن  صدرت  تغريدة  ذلك  وتبع 
الرسمي،  الخارجية  وزارة  حساب 
الوزير  استرجاع  فيه  ــدت  أك

نشرت  الوزارة  وكانت  لحسابه، 
تغريدة  الحساب  اختراق  بعد 
تم  أنه  الوزارة  »ُتبّين  فيها:  جاء 
الشيخ  معالي  حساب  اختراق 
خليفة  آل  محمد  بن  أحمد  بن  خالد 
العلم  أخذ  يرجى  الخارجية.  وزير 

والحذر«.
تغريدات  المخترقون  ونشر 
مخالفة  فيديو  ومقاطع  وصــوراً 

للوزير. ومسيئة 

التغريدة التي نشرها وزير الخارجية بعد استرداد حسابه  

وزير الخارجية: أتمنى حل األزمة القطرية... وهناك 
عمل خليجي مشترك لتفادي أي تهديد أو خطر

§الوسط - المحرر السياسي
تصريح  في  خليفة،  آل  خالد  الشيخ  الخارجية  وزير  أعرب   [
يونيو/   ٤( األحد  اليوم  بعددها  السعودية،  »الحياة«  لصحيفة 
الفترة  القطرية خالل  األزمة  تنحل  أن  أمنيته  عن   ،)2017 حزيران 
المقبلة، مشيراً إلى أن األزمة بين األشقاء في دول مجلس التعاون 
الخليجي تتجه إلى أن تكون عالقة واضحة، وقال إن هناك عالقة 
متكاملة ومنسجمة لدرء األخطار ولتفادي أي شيء قد يفرق دول 
ونفى  والخارج،  الداخل  من  كان  سواء  الخليجي  التعاون  مجلس 
علمه بوجود أي مساٍع دبلوماسية لحل األزمة القطرية، بيد أنه أكد 
وجود حرص على وحدة مجلس التعاون، موكداً أنه ال علم له بأية 

وساطة كويتية وال يعرف عنها شيئًا.
أي  ضد  التعاون  مجلس  بوحدة  تهتم  البحرين  مملكة  أن  وأكد 
قمة  بعد  وتحديداً  الجاري،  األيام  خالل  وخاصة  تواجهه  إخطار 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بين  التعاون  جددت  التي  الرياض 
وحليفه القوي الواليات المتحدة األميركية، معتبراً أن هذا هو أهم ما 
وزير الخارجيةفي األمر وهو ما يجب أن يدافع عنه الجميع ضد أي تهديد أو خطر.
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برامج »الهيئة« و»العمل« و»تمكين« جعلت توظيف البحريني خيارًا منطقيًا

 العبسي لـ »}«: تطبيق »التصريح المرن« في رمضان... 
وال تغيير لرسم »البحرنة الموازي«

§الوسط - محمد العلوي
التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل  الرئيس  ] كشف 
نظام  دخول  موعد  عن  »الوسط«  لـ  العبسي،  أسامة 
أو  بأيام  وحدده  التنفيذ،  حيز  المرن،  العمل  تصريح 
أسابيع قليلة، وهو ما يعني تطبيقه خالل شهر يونيو/ 
حزيران الجاري، المصادف لشهر رمضان 1438 هجرية.

تصحيح  على  العمل  الهيئة  تتوقع  النظام،  ووفق 
أوضاع 2000 عامل شهرياً من فئة العمالة غير النظامية 
عامين،  خالل  عامل  ألف   48 الستيعاب  يؤهلها  ما  وهو 
ذات  البحرين  في  الموجودة  العمالة  على  ذلك  )يقتصر 
التصريح الـ »ملغى«، أو الـ »غير مجدد« قبل تاريخ )20 
العمال  انتقال  النظام  يقبل  ال  كما   ،2016 أيلول  سبتمبر/ 
كذلك  التصاريح،  من  الفئة  هذه  إلى  عمل  صاحب  من 
الخارج أو  المرن من  العمل  النظام بجلب فئة  لن يسمح 

بانضمام العمالة المنزلية المخالفة إليها(. 
النظامية  غير  العمالة  منح  على  النظام  وينص 
القرار،  صدور  تاريخ  حتى  البحرين  في  الموجودة 
التواجد  الهيئة، لينال صاحبه قانونية  تصريحاً من قبل 
صالحية  تمتد  أن  على  العمل،  وممارسة  البحرين  في 
وسيمكن  للتجديد.  قابلتين  سنتين  لمدة  التصريح 
من  األجنبي  العامل  الهيئة،  لتوضيحات  وفقاً  التصريح 
العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أية مهنة 
له  يسمح  كما  لمزاولتها،  احترافياً  ترخيصاً  تتطلب  ال 
بااللتحاق بأي صاحب عمل سواء لديه سجل تجاري أو 
أي  منحه  جانب  إلى  المؤقت،  المباشر  وبالتعاقد  فردي، 
بصورة  المرن  العامل  مع  التعاقد  إمكانية  عمل  صاحب 
األسابيع،  أو  األيام  أو  الساعات  أو جزئية وبنظام  كلية 
أكثر  لدى  بالعمل  األجنبي  للعامل  التصريح  يسمح  كما 

من صاحب عمل وفي أكثر من وظيفة.  
من  المرن  العمل  تصريح  على  الحصول  ويتطلب 
الترخيص  دينار( نظير إصدار   200( الوافد، دفع  العامل 
 144( الصحية  الرعاية  ورسم  عامين،  صالحيته  ومدة 
التأمين  اشتراك  بدفع  العامل  إلزام  جانب  إلى  ديناراً(، 

االجتماعي، ودفع رسم شهري قدره )30 ديناراً(. 
وفي موضوع آخر، يتعلق بالرسم المحدد وفقاً لنظام 
البحرنة الموازي )يبلغ 300 دينار نظير استقدام العامل 
األجنبي وتوظيفه بعد االلتزام بنسب البحرنة المقررة(، 
الحالي،  الوقت  في  الرسم  في  تغيير  ال  أن  العبسي  أكد 
»الوسط«  مجلس  زيارته  خالل  ليقول  يستدرك  أن  قبل 
الرمضاني مساء أمس األول الجمعة )2 يونيو/ حزيران 
2017(: »القرار هو قرار اقتصادي خاضع لجملة تأثيرات، 

وهو ما يعني أنه قرار عرضة للمراجعة«. 
في  الحالي  الوقت  في  »الهيئة  أن  إلى  العبسي  وأشار 
الربط  تجربة  عبر  تحديداً  النهائية،  االستعدادات  طور 
بصورة  النظام  لتنفيذ  ستلجأ  الهيئة  أن  مبيناً  الفني«، 
مع  سيتزامن  التنفيذ  أن  اعتبار  على  وذلك  تجريبية، 
من  المستفيدين  أن  ذلك  في  واإلشكالية  رمضان،  شهر 
مع  الصيام  فترة  وبحكم  مسلمون  منهم  كثير  النظام 
المطروح  فإن  التنقل،  فترة  ومع  الصيف  موسم  دخول 

هو مراعاة كل ذلك.
بهذا  المعنية  الشريحة  مع  بالتواصل  يتعلق  وفيما 
مع  عالقات  »لدينا  قال:  الوافدة،  العمالة  من  النظام، 
األجنبية،  الجاليات  وجمعيات  أندية  ومع  السفارات 
ولجأنا لهذه السبل ألن المستفيدين من هذا النظام ليسوا 
كعمالء الهيئة العاديين وهم التجار، على اعتبار أن فئة 
التجار باإلمكان التواصل معها بأساليبنا المعروفة، إنما 
مع  الترتيب  إلى  يحتاج  الوافدة  العمالة  مع  التواصل 
أندية وجمعيات الجاليات المعنية، كما أن هنالك تواصاًل 
مع السفارات، تمهيداً للبدء في الترويج للنظام وإيصال 

المعلومة عن طريقهم«.
وفي موضوع »البحرنة الموازي«، تحدث العبسي عن 
موعد البدء في مرحلة تجديد الرخص، فقال: »تم البدء في 

ذلك في األول من مايو/ أيار الماضي«.
وأضاف »قمنا بحصر جميع المؤسسات التي ينطبق 
فبراير/  منذ  معهم  التواصل  تم  وبعدها  النظام،  عليها 
3 رسائل شخصية لكل سجل،  الماضي، وإرسال  شباط 
نسبة  بتدني  وإعالمهم  الهاتفي،  االتصال  جانب  إلى 
البحرنة لديهم وضرورة رفعها عبر التواصل مع وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية لترشيح الباحثين المناسبين 
الحتياجات المؤسسة، كما تم إعالمهم بالبرامج المشتركة 
تسهيل  شأنها  من  والتي  »تمكين«،  و  العمل  وزارة  بين 
البحريني  التوظيف والتخفيف من عبء توظيف  عملية 

مالياً لفترات تصل إلى سنتين وثالث سنوات«.

تم  السجالت،  أصحاب  مع  التواصل  هذا  »عبر  وتابع 
 40 نسبة  يشكلون  وهم  كافية،  استعداد  فترة  منحهم 
عليها  ينطبق  التي  الشركات  مجموع  من  فقط  المئة  في 
التي  الشركات  من  المئة  في   60 فيما  البحرنة،  نظام 
ينطبق عليها البحرنة إما أنها وصلت أو تجاوزت النسب 
المطلوبة منها، وهذا في حد ذاته مؤشر جيد، بحيث إننا 
حين بدأنا نظام البحرنة الموازي في العام الماضي، فإن 
الناس بدأت تستعد وفي الوقت نفسه أعلنا أنه بعد سنة 
سيطبق على التجديد، ومن ثم بدأنا في عملية التواصل 
معهم لمدة 3 شهور قبل البدء، وكل هذا أدى لضمان عدم 
فالناس  التنفيذ،  لحظة  تجاه  فعل  ردة  أو  صدمة  وجود 

كانت مستعدة وكذلك وجد اإلقبال«.
أن  إلى  واإلشارة  النظام  عن  الدفاع  العبسي  وجدد 
النظام الموازي لم يتم إطالقه من الهيئة بصورة منفردة، 
وهاتان  العمل،  ووزارة  »تمكين«  هو  »شريكنا  وعقب 
اتخاذه  سيتم  بما  مسبقة  معرفة  على  كانتا  الجهتان 
وتنفيذه،  بحيث إن القائمة ذاتها التي كانت نسب البحرنة 
فيها متدنية، تم التعاون مع وزارة العمل وإرسال القائمة 
المؤسسات  هذه  أصحاب  مع  تواصلنا  وبموازاة  لها، 
بتدني  إلعالمهم  معهم  تواصلت  أيضاً  العمل  وزارة  فإن 
نسب البحرنة في المؤسسة وأن نظام البحرنة الموازي 
تم  المقابل  الحالة، وفي  هذه  في  المؤسسة  ينطبق على 
)لدينا عاطلين ومرشحين(،  أن  الوزارة  قبل  إعالمهم من 
تكاملية،  بصورة  تعمل  المنظومة  أن  يعني  ما  وهو 
الباحثين عن  العمل توفر  الدعم، ووزارة  »تمكين« توفر 

ال  أن من  أساس  االتجاه على  هذا  في  ندفع  عمل، ونحن 
يلتزم بالبحرنة عليه كلفة مالية«. 

ورداً على سؤال بشأن تقييم ما أفرزه تطبيق النظام، 
أو  البحريني  توظيف  يفضل  العمل  كان صاحب  إذا  وما 
»ما  العبسي:  قال  وافد،  عامل  الستقدام  دينار   300 دفع 
البرامج  على  إقباالً  هنالك  أن  الفعلية  التجربة  أفرزته 
ثم  العمل،  وزارة  مع  بالتعاون  »تمكين«  وضعتها  التي 
إن النظام الموازي في حال التجديد يطبق تدريجياً وذلك 
أية مؤسسة ليس موعداً  ألن موعد تجديد رخص عمال 
استيعاب  في  العمل  صاحب  يبدأ  ذلك  وبسبب  واحداً، 
العامل  المترتبة على تفضيل خيار  والكلفة  أكثر  النظام 

األجنبي«.
له:  تقول  »تمكين«  فإن  نفسه  الوقت  »في  وأضاف 
)وظف البحريني وسنتحمل عنك نسبة كبيرة من أجره، 
 50 الثانية  السنة  وفي  المئة،  في   70 األولى  السنة  في 
فإن  ولذا  المئة(،  في   30 الثالثة  السنة  وفي  المئة،  في 
البحريني أصبح حتى من الناحية المالية بموجب برامج 
في  مفضاًل ألن  العمل، أصبح خياراً  »تمكين« مع وزارة 
أصبحت  التي  األجنبي  بكلفة  مقارنة  أقل،  كلفة  توظيفه 

في هذه الحالة أعلى«.
قرار  يصبح  بحيث  له،  نسعى  ما  »هذا  أن  وتابع 
توظيف البحريني قراراً اقتصادياً، يأخذه صاحب العمل 
بعد  وذلك  البحريني(،  توظيف  مصلحتي،  )في  ويقول 
احتساب فارق الكلفة، أما اإللزام فهو موجود، لكن القرار 
في نهاية المطاف يجب أن يكون قراراً اقتصادياً«، وأردف 
خيارين،  بين  يصبح  ذلك  إزاء  في  العمل  »صاحب  أن 
 70 الحكومة  عنه  تتحمل  أن  مقابل  البحريني  توظيف 
يفضل  أن  وبين  األولى،  السنة  في  الراتب  من  المئة  في 
بـ  المحدد  الرسم  يدفع  أن  عليه  وهنا  األجنبي  توظيف 

300 دينار نظير استخراج رخصة العمل«.
من ذلك، خلص العبسي للقول: »منطقياً يصبح الخيار 
لم  الموازي  البحرنة  نظام  فإن  وبالتالي  للبحريني،  هو 
في  »تمكين«  في  عملنا  بحيث  منفرداً،  نظاماً  أبداً  يكن 
بداية تطبيق النظام من خالل اإلصدارات الجديدة، فكانت 
»تمكين« تستعد بالتدريب وعبر برامجها، وبالتعاون مع 

وزارة العمل التي لها دور مهم أيضاً«.
مقابل  المحددة  دينار،   300 برسم  يتعلق  وفيما 
بنسب  العمل  صاحب  التزام  )بعد  األجنبي  توظيف 
تحديد  إن  قلنا  »اذا  العبسي:  قال  المقررة(،  البحرنة 
االقتصادي دائماً عرضة  فالقرار  اقتصادي،  الرسم، قرار 
أن  نعتقد  الحالي  الوقت  في  »لكن  واستدرك  للمراجعة«، 
وهذا  التأثيرات  ونراقب  نرى  أن  ونريد  مناسب،  المبلغ 
أيضاً  يشمل  بل  مجردة  بصورة  النظام  على  يقتصر  ال 
ففي  »تمكين«،  و  العمل  وزارة  برامج  تأثيرات  مراقبة 
النهاية نحن نسعى لتوظيف هذه المجموعة من الباحثين 
الرسم،  الحالة لن نحتاج لرفع قيمة  عن عمل، وفي هذه 
ذلك«،  في  النظر  سنعيد  بالتأكيد  مختلفة  حالة  في  لكن 
مؤكداً أن »الهدف األساسي هو توظيف البحريني وليس 

الرسوم«.

٢٤ فريقًا تتأهل للجولتين الثالثة والرابعة من مسابقة الجمري السابعة

المحلية الشئون  §الوسط - محرر 
الجمري  الشيخ  مسابقة  استكملت   [
تحدي  من  الثانية  الجولة  الرمضانية 
أربعة  تأّهل  بعد  وذلــك  المجموعات، 
كل  من  فــرق  ثالثة  فريقاً،  وعشرين 
الثالثة والرابعة.  الجولتين  إلى  مجموعة 
)الجمعة(  األول  ــس  أم وحسمت 
السادسة،  )الخامسة،  المجموعات: 
السابعة ختاماً بالمجموعة الثامنة( فرقها 
والرابعة  الثالثة  الجولتين  إلى  المتأّهلة 
الرمضانية  الجمري  الشيخ  مسابقة  من 

السابعة.  النسخة 
المصلى  فريقّي  مــن  كــل  ــل  ــأّه وت
فريق،  لكل  نقاط  ثالث  برصيد  والمالكية 
خرج  فيما  نقطتّين،  على  حصل  والمرخ 
 ،)-2( نقاط  بمجموع  حمد  مدينة  فريق 
ودار كليب بمجموع نقاط )5-(، أما عالي 

والحورة فقد خرجا من دون نقاط.
فريق  السادسة  المجموعة  وتصّدر 
اثنتين وعشرين  الكورة، بمجموع  منطقة 
العكر  فريق  الثاني  والمركز  نقطة، 
تنافس  فيما  نقطة،  عشرة  أربع  برصيد 
النعيم وسترة - واديان على التأّهل إلى 
سترة  فريق  فتأّهل  للقرعة،  وصال  أن 
الى  النعيم  وأصبح  بالقرعة،  واديان   -
وعذاري  جمرة  وبني  جدالحاج  جانب 

المسابقة. خارج 
الشمالي،  سترة  إسكان  من  كل  وتأّهل 
برصيد  الخارجية   - وسترة  المعامير 
ثالث عشرة نقطة لكل فريق، بينما خرج 
في  ينافسها  كان  الذي  الهجير  فريق 
الجولة األولى، فوّدع المجموعة أيضاً كل 

من دمستان والقدم وسند.
الثامنة  المجموعة  بصدارة  وانفرد 
عشرة  ست  برصيد  باربار  منطقة  فريق 

فيما  والجفير،  توبلي  أيضاً  وتأّهل  نقطة، 
وكرزكان  وكرانة  الحجر  من  كل  خرج 

وصدد.
تستكمل  المتأهلين  حسم  وبعد  ختاماً، 
بأربع  والرابعة  الثالثة  الجولتان 
كل  في  فرق  ست  جديدة،  مجموعات 

مجموعة.
المجموعة )أ(: السقية، المصلى، السهلة 
 - سترة  سماهيج،  توبلي،  الجنوبية، 

الخارجية.
الكورة،  الـــدراز،  )ب(:  المجموعة 
سترة،   - مهزة  المالكية،  الجبيالت، 

الجفير.
سترة  إسكان  المنامة،  )ج(:  المجموعة 
 - سترة  العكر،  جنوسان،  الشمالي، 

المرخ. سفالة، 
المجموعة )د(: الخميس، باربار، مقابة، 

المعامير، الغريفة، سترة - واديان.

الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل متحدثًا إلى »الوسط«

بعد حسم المتأهلين تستكمل الجولتان الثالثة والرابعة بأربع مجموعات جديدة ستة فرق في كل مجموعة
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ترتيب دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السالم
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شهدت تحسنًا طفيفًا في ترتيبها عن العام الماضي    

البحرين في الترتيب 131 عالميًا والخامسة خليجيًا في »مؤشر السالم«
§الوسط - أماني المسقطي

] تقدمت البحرين ترتيباً 
السالم  مؤشر  في  ــداً  واح
معهد  عن  الصادر  العالمي 
وجاءت  والسالم،  االقتصاد 
عالمياً،   131 الترتيب  في 
والخامسة خليجياً، إال أن ذلك 
تصنيف  مستوى  يحسن  لم 
التصنيفات  ضمن  البحرين 
اليزال  إذ  للمؤشر،  الخمسة 
التي  الدول  ضمن  يعتبرها 

تتمتع بسالم »منخفض«.
 11 الـ  النسخة  وتصنف 
العالمي  السالم  مؤشر  من 
في  مستقاًل  وإقليماً  بلداً   163
السلم  لمستوى  وفقاً  العالم 
تصنيفات  خمسة  إلى  فيها، 
»مرتفع جداً، مرتفع، متوسط، 

منخفض، منخفض جداً«.
ويقدم المؤشر الصادر يوم 
يونيو/   2( الماضي  الجمعة 
حزيران 2017(، تحلياًل شاماًل 
الدول،  في  السالم  لمستوى 
استناداً إلى البيانات المتعلقة 
والوضع  السالم  باتجاهات 
تنمية  ومستوى  االقتصادي 

المجتمعات السلمية في كل دولة.
وهو يغطي 99.7 في المئة من سكان العالم، باستخدام 
23 مؤشراً نوعياً وكمياً، وإجراءات احترام الدولة للسالم 
واألمن  السالمة  مستوى  في  تتمثل  أصعدة،  ثالثة  على 
المجتمعيين؛ ومدى استمرارية النزاع الداخلي والدولي؛ 

ومستوى العسكرة.
تحظى  التي  الــدول  قائمة  قطر  تصدرت  خليجياً، 
بالسالم، وتلتها الكويت، واإلمارات وعمان، وثم البحرين 

والسعودية.
2008 و2016،  العامين  التقرير إلى أنه ما بين  وأشار 
تدهورت عشر دول من تصنيف الدول التي تتمتع بسالم 
»متوسط« إلى سالم »منخفض«، وأن هذه الدول تشمل 

كاًل من البحرين 
ن  و مير لكا ا و
ــي  ــوت ــب ــي وج
وليبيا  ومصر 
ــر  ــج ــي ــن وال
وروانــــــــدا 
ر  و د لسلفا ا و
ــة  ــ ــوري ــ وس

وأوكرانيا. 
يتضمن  كما 
تحليل  التقرير 
السالم  عوامل 
في  اإليجابية 
إلى  االنتقال 
مــســتــويــات 
ــى مــن  ــلـ أعـ
ــالم،  ــ ــس ــ ال
أيضاً  ويقيم 
في  االتجاهات 
السالم  حفظ 
 ، ة لعسكر ا و
ذلك  فــي  بما 
الكلفة  قياس 
المنفعة،  إلى 
ويـــســـلـــط 
ــوء  ــ ــض ــ ال
الفوائد  على 
اإليجابية  االقتصادية 

لتدخالت بناء السالم.
على  طفيفاً  تحسناً  هناك  أن  المؤشر  نتائج  وتبين 
المئة، وفي حين  0.28 في  السالم عالمياً، بنسبة  صعيد 

تحسنت 93 دولة في المؤشر، تدهورت 68 دولة أخرى.
األكثر  البلد  هي   ،2008 العام  ومنذ  ايسلندا  والتزال 
من  العلوي  الجزء  في  إليها  وينضم  العالم،  في  سالماً 
المؤشر كل من نيوزيلندا والبرتغال والنمسا والدنمارك، 
فيما اعتبر المؤشر أن هناك تغييراً طفيفاً في الدول األقل 
سالماً، والتزال سورية هي أكثر دولة تفتقر إلى السالم، 
السودان  وجنوب  والعراق  أفغانستان  من  كل  وتسبقها 

واليمن.

غالف مؤشر السالم 2017

توقيع اتفاقية بين »دراسات«  و»البرنامج االنمائي« 
إلعداد تقرير البحرين للتنمية البشرية

§المنامة - بنا
مجلس  رئيس  قام    [
البحرين  مركز  أمــنــاء 
االستراتيجية  للدراسات 
ــة والــطــاقــة  ــي ــدول وال
عبداهلل  الشيخ  )دراسات( 
و  خليفة  آل  أحمد  بن 
المتحدة  ــم  األم منسق 
لبرنامج  المقيم  الممثل 
االنمائي  المتحدة  األمم 
بالتوقيع  الشرقاوي  أمين 

على وثيقة مشروع تعاون 
تقرير  إلعــداد  مشترك 
للتنمية  البحرين  مملكة 
بمقر  ــك  وذل البشرية، 

المركز.
التنمية  تقرير  ويتناول 
مملكة  ــي  ف البشرية 
النمو  موضوع  البحرين 
المستدام  االقتصادي 
مساراته،  فهم  وتعزيز 
بــالــمــواءمــة مع  وذلـــك 

 2030 االقتصادية  الرؤية 
مبادئ  إلى  تستند  والتي 
ــة والــعــدالــة  ــدام ــت االس
والتنافسية، وكذلك محاور 
الحكومة  عمل  برنامج 
وسيتم   ،2018  –  2015
من  البيانات  استقاء 
في  المتوفرة  المصادر 
االحصائية  المؤسسات 

الوطنية.
في  المشروع  ويسهم 
البحرين  مملكة  ــم  دع
التنمية  أهــداف  لتحقيق 
وبالتالي  المستدامة، 
الخدمات  تقديم  تحسين 
توفير  مع  للمواطنين 
لتعزيز  الممارسات  أفضل 
كما  المؤسسية،  الفعالية 
لتقرير  رافــًدا  سيشكل 
الوطني  البحرين  مملكة 
التنمية  ــداف  أه لتنفيذ 
تقديمه  المزمع  المستدامة 
السياسي  المنتدى  في 
بالمجلس  المستوى  رفيع 
واالجتماعي  االقتصادي 
التابع لألمم المتحدة خالل 

عام 2018.
رئيس  تــطــرق  وقــد 

مركز  ــاء  ــن أم مجلس 
عبداهلل  الشيخ  )دراسات( 
خالل  خليفة  آل  أحمد  بن 
كلمته التي ألقاها في حفل 
التعاون،  اتفاقية  توقيع 
تقرير  إعــداد  أهمية  إلى 
لمملكة  البشرية  التنمية 
إصــداره  ليتم  البحرين 
والــذي   ،2018 عــام  في 
الذكرى  مع  سيتزامن 
الرؤية  لتدشين  العاشرة 
من   2030 االقتصادية 
حضرة  البالد  عاهل  قبل 
الــجــاللــة  في  صــاحــب 
فرصة  ويعد   ،2008 عام 
مملكة  إنجازات  ــراز  إلب
البحرين في مجال التنمية 
المملكة  أن  حيث  البشرية 
متقدما  مــركــزا  تتبوأ 
العالية  الدول  فئة  ضمن 
البشرية  التنمية  في  جداً 
للتقرير  طبقاً  العالم  في 
البشرية  للتنمية  العالمي 
سيقدم  كما   ،2016 لعام 
مقترحات يمكن أن تستفيد 
إعداد  عند  المملكة  منها 
الحكومة  عمل  برنامج 

المقبل )2019 – 2022(.

عبداهلل  الشيخ  وأشاد 
خليفة  آل  أحــمــد  ــن  ب
بين  المثمر  بالتعاون 
ومنظمة  البحرين  مملكة 
ووكاالتها  المتحدة  األمم 
أن  موضحا  المختلفة، 
الدوام  على  تقدم  المملكة 
المواتية  والبيئة  الدعم 
المنظمة  عمل  لتسهيل 
مملكة  »أن  مؤكداً  الدولية، 
الدول  أكثر  من  البحرين 
السامية  باألهداف  التزاما 
تأسست  التي  والنبيلة 
المتحدة،  األمم  أجلها  من 
تكون  أن  من  وتمكنت 
في  به  يحتذى  نموذجاً 
أبرزها  من  عدة  مجاالت 
المرأة،  وتمكين  اإلصالح، 
والتنمية البشرية وغيرها، 
مشيراً في هذا الصدد إلى 
كبير  واهتمام  دائم  تطلع 
العالقات  وتطوير  لتعزيز 
في  الدولية  المنظمة  مع 
وصوال  المجاالت،  مختلف 
ً إلى شراكة بناءة ووثيقة 
يخدم  بما  الجانبين  بين 
والرفاهية،  الرخاء  تعزيز 
ــن  واألم السلم  ونشر 

الدوليين«.
ــار  ومـــن جــانــبــه أش
لألمم  المقيم  المنسق 
المقيم  الممثل  المتحدة 
المتحدة  األمم  لبرنامج 
فكرة  أن  إلى  اإلنمائي، 
للتنمية  تقرير  إعــداد 
مملكة  ــي  ف البشرية 
من  انبثقت  قد  البحرين 
 2030 االقتصادية  الرؤية 
التنمية  أجندة  لتعزز 

واالزدهار لمواطني مملكة 
مع  وتتماشى  البحرين، 
المبادئ الرئيسية للتنمية 
كذلك  ومتوافقة  البشرية 
التقدم  لتحليل  نهجها  في 
المحرز في التنمية بطريقة 

متكاملة.
عن  الشرقاوي  وأعرب 
جزءا  يكون  بأن  سعادته 
الحاسمة  الخطوة  من هذه 
مــع مــركــز )دراســـات( 

في  ــرى  أخ ومؤسسات 
أجل  من  البحرين،  مملكة 
البحرين  تقرير  ــداد  إع
المزمع  البشرية  للتنمية 
2018، والذي  إصداره عام 
مــبــادرات  ضمن  يأتي 
وثيقة  ضمن  التعاون 
برنامج العمل الُقطري بين 
وبرنامج  البحرين  مملكة 
اإلنمائي  المتحدة  األمم 

.2020 – 2017

أثناء توقيع االتفاقية بين مركز »دراسات« وبرنامج األمم المتحدة االنمائي
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§القضيبية - مجلس النواب
البرلمانية  التحقيق  لجنة  ] صرح عضو 
المستشفيات  في  الطبية  الخدمات  حول 
أسامة  النائب  الحكومية  الطبية  والمراكز 
يوم  صباح  قامت  قد  اللجنة  بأن  الخاجة، 
 )2017 يونيو/ حزيران   1( الماضي  الخميس 
والتخزين  المشتريات  مركز  إلى  بزيارة 
لالطالع  وذلك  الصحة،  بوزارة  والتوزيع 
على اآللية المتبعة واإلجراءات المعمول بها 
في توزيع األدوية الطبية واللوازم الجراحية 
على مختلف المراكز الصحية والمستشفيات 

في مملكة البحرين.
النائب  برئاسة  اللجنة  أن  الخاجة  وقال 
وصولها  عند  قامت  قد  المعرفي،  محمد 
لوزارة الصحة، باالجتماع مع الطاقم اإلداري 
استمعت  حيث  الجانب،  هذا  عن  المسئول 
اللجنة إلى ردود جانب وزارة الصحة حول 
اللجنة  تعرفت  كما  المالحظات،  من  عدد 
البحرين،  مملكة  في  الدوائي  المخزون  إلى 
المشتريات  مركز  لدى  المتبعة  العمل  وآلية 
فضاًل  الصحة،  بوزارة  والتوزيع  والتخزين 
الوزارة  تتبعها  التي  اإلدارية  اإلجراءات  عن 
المخزون  وسالمة  أمن  على  المحافظة  في 

الدوائي في مملكة البحرين.
بزيارة  قامت  اللجنة  أن  الخاجة،  وذكر 
إلى مستودعات األدوية في مملكة البحرين، 
كما  الطبي،  السلمانية  مجمع  في  والكائنة 
مخازن  في  الرئيسية  األقسام  كافة  زارت 

بالتدابير  قــرب  عن  وتعرفت  األدويـــة، 
ضمان  في  الوزارة  تتخذها  التي  االحترازية 
واللوازم  الطبية  ــة  األدوي وسالمة  أمن 

الجراحية في مملكة البحرين.
أيضاً  قامت  اللجنة  أن  الخاجة،  وأضاف 

بوزارة  الطبية  األجهزة  مركز  إلى  بزيارة 
الصحة، حيث التقت بالمسئولين عن المركز 
وقامت باالستفسار عن عدد من المالحظات، 
كما اطلعت اللجنة على مخزن األجهزة الطبية 
الجديدة، ومخزن األجهزة الطبية المستبعدة.

وتدوين  بمراجعة  ستقوم  اللجنة  أن  وأكد  
والمالحظات  إليها،  الواردة  المالحظات  كافة 
المسئولين  قبل  من  إليها  االستماع  تم  التي 
التي  المالحظات  عن  فضاًل  الزيارة،  أثناء 
تم معاينتها، وذلك في التقرير النهائي لعمل 

الخدمات  حول  البرلمانية  التحقيق  لجنة 
الطبية  والمراكز  المستشفيات  في  الطبية 

الحكومية.
حول  التحقيق  لجنة  أن  بالذكر،  الجدير 
والمراكز  المستشفيات  في  الطبية  الخدمات 
الطبية الحكومية تضم كاًل من النائب محمد 
كاظم  والنائب جالل  للجنة،  رئيساً  المعرفي 
عضويتها  في  اللجنة  وتضم  للرئيس،  نائباً 
وأسامة  البكري  محسن  النواب  من  كال 
فاطمة  والنائب  النعيمي،  وذياب  الخاجة، 

العصفور.
التحقيق  اللجنة  عمل  محاور  وتتضمن 
للمستشفيات  االستيعابية  القوة  مدى  حول 
أسباب  والتحقيق حول  الحكومية،  والمراكز 
اإلجراءات  فاعلية  ومدى  الطبية  األخطاء 
األخطاء  وقــوع  دون  للحيلولة  المتخذة 
الخدمات  تقديم  أثناء  تحدث  التي  الطبية 
للمرضى  االنتظار  فترات  وتقييم  الطبية، 
الطبية  الخدمة  على  الحصول  مواعيد  حول 
وعلى وجه خاص مواعيد العيادات الخارجية 

واألمراض المزمنة.
كما تتضمن المحاور أيضاً تقييم الخدمات 
والمرضى،  للمراجعين  المقدمة  الطبية 
من  عدد  وإلغاء  اختفاء  في  والتحقيق 
األدوية الرئيسة المخصصة لعالج األمراض 
المزمنة، والتحقيق في االستقاالت الجماعية 
البحريني في  الطبي  للكادر  التقاعد  وحاالت 

المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.

 §مدينة عيسى -
محمد الجدحفصي

األقــــدار  شــــاءت   [
من  ــاًل  كـ جمعت  ــي  ــت ال
نضال  عبدالحميد،  قاسم 
رائد  عبدالحميد، سيدهاشم، 
لصيد  رحلة  في  الصيرفي، 
مساء  ــداق(،  )حـ األســمــاك 
حزيران  يونيو/   ٢( الجمعة 
جزيرة  من  بالقرب   )٢٠١٧
إلى  المحاذية  النعسان  أم 
تفرقهم  أن  فهد،  الملك  جسر 
هذه  بدء  من  سويعات  بعد 
تعرض  بعدما  وذلك  الرحلة، 
القارب الذي يستقلونه لعطل 
مفاجئ، قبل أن تنجح األمواج 
وقلبه  القارب  برفع  العاتية 

رأساً على عقب.
كانت الصدمة كبيرة حينها 
الذين  األربعة  الشبان  على 
السيدهاشم  منهم  استطاع 
ونضال التمسك بالقارب، في 
الصيرفي  رائد  حين تعرض 
صدره  على  ضربة  ــى  إل
اإلمساك  على  القدرة  أفقدته 

بالقارب، في حين لم يستطع 
بالسعي  فقام  تركه  قاسم 
من خلفه إال أن تلك اللحظات 
اختفى  ما  سرعان  العصيبة 

معها االثنان معاً.
التالي  اليوم  صباح  وفي 
وبينما كانت إحدى السيارات 
الحظ  الجسر  على  تمر 
سائقها وجود شخصين وهما 
متشبثان بالقارب، فبادر على 
خفر  بإدارة  باالتصال  الفور 
السواحل التي حضر أفرادها 

بنقل  وقامت  الموقع  إلى 
الشابين إلى المستشفى.

البحث  عمليات  بدء  وبعد 
رائد  الشاب  على  العثور  تم 
الصيرفي متوفياً، فيما التزال 
عن  جارية  البحث  عمليات 

المفقود قاسم عبدالحميد.
شقيق  ــال  ق جهته  مــن 
الشبان  »إن  السيدهاشم: 
خرجوا  أصدقاء  هم  األربعة 
مع بعضهم في رحلة لصيد 
العطل  أن  غير  األســمــاك 
محرك  أصاب  الذي  الفني 
بتسرب  السبب  هو  القارب 
أن  كما  القارب،  لداخل  الماء 
الرياح الشديدة أدت النقالب 

القارب«. 
»انقالب  أن  إلــى  ولفت 
إصابة  عن  أسفر  القارب 
ولم  الصيرفي،  رائد  الفقيد 
بالقارب  يمسك  أن  يتمكن 
بسبب هذه اإلصابة، ومن ثم 
إال  خلفه  بالذهاب  قاسم  قام 
الذي  للقارب  لم يعودا  أنهما 
سيدهاشم  شقيقي  فيه  ظل 

ونضال متمسكين فيه«.
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وفاة شاب برحلة صيد بحرية وإصابة اثنين 
ومفقود مازالت عمليات البحث جارية عنه

الفقيد رائد الصيرفي 

الخياط: أعمال تنفيذ مشروع مركز غسيل 
الكلى تسير وفق الجدول الزمني

§المنامة - بنا 
] أعلن  وكيل شئون األشغال 
وشئون  ــال  ــغ األش بـــوزارة 
العمراني  والتخطيط  البلديات 
أحمد عبدالعزيز الخياط أن نسبة 
االنجاز في تنفيذ مشروع إنشاء 
منطقة  في  الكلى  غسيل  مركز 
الجنوبية  بالمحافظة  الحنينية 
بلغت  الصحة  ــوزارة  ل التابع 

.35%
ويأتي المشروع ضمن الخطة 
االستراتيجية لوزارة الصحة من 
خالل توفير احتياجات المواطنين 
الصحية  والخدمات  الرعاية  من 
والعالجية بمختلف تخصصاتها 
واالرتقاء  تحقيق رضاهم  بهدف 
للمواطن  تقدمها  التي  بالخدمات 
الحياة  جودة  وتحسين  والمقيم 

لهم.
المشروع  أن  الخياط  وأكد 
الزمني  للبرنامج  وفقاً  يسير 
حاليا  يتم  حيث  له،  الموضوع 
استكمال إنشاء الهيكل الخرساني 
للمبنى الرئيسي ومحطة الكهرباء 

مبنى  إلى  باإلضافة  الفرعية 
الخارجية  واألعمال  الخدمات 

ضمن الموقع.
وأفاد بأن مشروع إنشاء مركز 
غسيل الكلى يتم تمويله من قبل 
للتنمية  السعودي  الصندوق 
الخليجي  التنمية  برنامج  ضمن 
دينار   6,085,000 تبلغ  بتكلفة 
وخمس  ماليين  )ستة  بحريني 
بحريني(  دينار  ألف  وثمانون 
قبل  من  ترسيته  تمت  ــد  وق
والمزايدات  المناقصات  مجلس 

للمقاوالت  أرادوس  شركة  على 
والصيانة.

تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة 
بتخصيص  قامت  الرشيدة 
اجمالية  بمساحة  أرض  قطعة 
ويتم  مربعاً  متراً   21,550 تبلغ 
البناء على مساحة قدرها 8,854 
متراً مربعاً، حيث يتكون المبنى 
بطاقة  طابقين  من  الرئيسي 
سريًرا،   60 تبلغ  استيعابية 
ويتضمن الطابق األرضي صالة 
وستة  والتسجيل  لالستقبال 
إلى  باإلضافة  خارجية  عيادات 
للتحاليل  ومختبر  العالج  غرف 
وصيدلية  المتخصصة  الطبية 
النتظار  وقاعات  لألشعة  وقسم 
المرضي وغرف لطاقم التمريض 
يتضمن  بينما  مركزي،  ومخزن 
أجنحة  ثالثة  األول  الطابق 
البريتوني  الكلوي  للغسيل 
والغسيل الدموي و جناح للعزل 
لتنقية  محطة  إلى  باإلضافة 
السوائل المستخدمة في الغسيل 
الُكلوي وورشة إلصالح األجهزة، 
إلى جانب مكاتب للهيئة اإلدارية 

المساندة  االداريــة  الخدمات  و 
المياه  كدورات  العامة  والمرافق 
ومحطة الكهرباء الفرعية وغرفة 
تم  كما  خارجي  للحارس وسور 
توفير مواقف مفتوحة للسيارات 
 232 قدرها  استيعابية  بطاقة 

سيارة.
في  روعي  أنه  الخياط  وأكد 
التسهيالت  كل  توفير  التصميم 
المرضى  حركة  لتيسير  الالزمة 
والمترددين من ذوي االحتياجات 
الخاصة وذلك من خالل تخصيص 
ومنحدرات  للسيارات  مواقف 
المداخل،  جميع  من  بالقرب 
إلى تخصيص مصعد  باإلضافة 
قريب من المداخل لضمان سهولة 
االحتياجات  ذوي  وانتقال  حركة 
الخاصة عبر الطوابق وسالمتهم 
مع توفير دورات المياه المناسبة 
األخذ  تم  وأنه  الستخداماتهم، 
التصاميم  في  االعتبار  بعين 
العالمية  الممارسات  أفضل 
توليها  التي  الخضراء  للمباني 
الحكومة والوزارة اهتماًما كبيًرا 

في جميع مشاريع المباني.

أحمد الخياط

 مشاركة البحرين في ختام »أعمال الصحة العالمية«: إنشاء نظم صحية أفضل
في عصر التنمية المستدامة ومعالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات

حول  المداخالت  من  عدد  البحرين  لمملكة  كان  وقد 
ومنها  الجمعية،  أعمال  أجندة  على  الموضوعة  البنود 
فيما يخص موضوع معالجة النقص العالمي في األدوية 
واللقاحات واتاحتها، حيث أكدت الصالح خالل مداخلتها 
لألدوية  الفعالة  ــإدارة  ل أنظمة  وضع  أهمية  على 
والشركاء  المنظمة  بين  التنسيق  وأهمية  واللقاحات، 
كما  األدوية،  في  النقص  في  العالمية  المشكلة  لمعالجة 
رفعت توصياتها لألمانة العامة لمنظمة الصحة العالمية 
المنتجات  وتحديد  األساسية  األدوية  قائمة  بمراجعة 
النقص،  لخطر  المعرضة  الفّعالة  الدوائية  والمكونات 
وتوفير الدعم للدول األعضاء لضمان اتاحة األدوية في 

حاالت الطوارئ.

من  الوقاية  موضوع  حول  مداخلتها  خالل  أّكدت  كما 
العامة  األمانة  توفر  أن  أهمية  على  ومكافحته  السرطان 
المجال  هذا  في  األعضاء  للدول  التقني  الدعم  من  المزيد 
من خالل تحديد االحتياجات واألولويات الوطنية الخاصة 
بالسرطان وتقييمها ومراجعتها، والسيما وأن السرطان 
هو أحد األسباب الرئيسية للوفاة في العالم ومصدر قلق 
العامة. والجدير بالذكر أن  متزايد على مستوى الصحة 
%68 من الدول األعضاء بمنظمة الصحة العالمية والبالغ 
عددهم 194 دولة لديها سياسة واستراتيجية مفعلة في 
مجال الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، وذلك 
لقياس   2015 عام  المنظمة  أجرته  الذي  المسح  حسب 
بوضع  قامت  قد  البحرين  مملكة  وإن  البلدان،  قدرات 

 ،2011 عام  منذ  السرطان  لمكافحة  تنفيذية  خطة وطنية 
باإلضافة إلنشاء السجل الوطني للسرطان.

 وأشارت الوزيرة الصالح إلى اعتماد جمعية الصحة 
القرارات والمقررات  العالمية السبعين إلى مجموعة من 

التي تهدف إلى تعزيز الصحة العمومية العالمية.
الحادية  الدورة  أعمال  في  الصالح  شاركت  ذلك  إلى 
واألربعون بعد المائة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة 

خالل  وتم  الجمعية،  أعمال  عقب  أقيمت  والتي  العالمية 
هذه الدورة استعراض حصيلة جمعية الصحة العالمية 
واإلدارة  والميزانية  البرنامج  لجنة  وتقرير  السبعين، 
التقنية والصحية  التنفيذي، والشؤون  للمجلس  التابعة 
القلب  وأمراض  المالريا،  على  القضاء  موضوعي  حول 
في  البحرين  مملكة  عضوية  بحكم  وذلك  الروماتيزمية، 

المجلس التنفيذي.

الصالح مترئسة وفد البحرين المشارك في أعمال جمعية الصحة العالمية بجنيف

زيارة لجنة التحقيق الطبية إلى مخازن األدوية بوزارة الصحة

»التحقيق في الخدمات الطبية البرلمانية« تزور المخازن المركزية للتحقق من المخزون الدوائي

§الجفير - وزارة الصحة

] اختتمت بالعاصمة السويسرية )جنيف( أعمال جمعية الصحة العالمية السبعين، والتي 
شاركت فيها وزيرة الصحة فائقة الصالح مع الوفد المرافق، وبهذه المناسبة أشارت وزيرة 
على  األهمية  ذات  الصحية  البنود  من  العديد  مناقشة  الجمعية  أعمال  تم خالل  بأنه  الصحة 
المستوى العالمي، ومن أهمها المناقشة العامة التي دارت حول موضوع إنشاء نظم صحية 
 – 2018 للفترة  العامة  العمل والميزانية  المستدامة، وإقرار برنامج  التنمية  أفضل في عصر 
2019، ومعالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات وإتاحتها، وخطة العمل العالمية بشأن 
العالمية،  المخدرات  العمومي لمشكلة  العمومية للخرف، والُبعد الصحي  االستجابة الصحية 
والطفل  المرأة  صحة  بشأن  العالمية  واالستراتيجية  ومكافحته،  السرطان  من  والوقاية 

والمراهق )2016– 2030(.
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] انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج غازي جاسم زبر، والد ُكلٍّ من: طالل وريم ودانة ووسن. 
تقبل التعازي اليوم األحد واليومين التاليين للرجال: صباحاً في مأتم مدن بالمنامة لغاية أذان 
الظهر، ولياًل في مجلس المسقطي بالقرب من مسجد الخواجة بالمنامة، وللنساء صباحاً ولياًل في 

منزل 98 طريق 22 مجمع 424 بمنطقة الديه.
 ] انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى آمال سعيد سليمان سيف البادي، عن عمر ناهز 42 عامًا، وسُيوارى 
في صالة  للرجال  التعازي  تقبل  الحد.  بمقبرة  التاسعة صباحًا  الساعة  )األحد(  اليوم  الثرى  جثمانها 

الحمد بالحد، وللنساء في صالة عبدالعزيز العمر بالقرب من مسجد خديجة بعراد.
 ] انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج محمد حسن القيسي، والد ُكلٍّ من: عبداهلل وعماد وحسين 
المأتم  في  وللنساء  عالي،  إسكان  بمنطقة  القائم  مأتم  في  للرجال  التعازي  تقبل  ورضا.  وعلي 

بقسم النساء.
 ] انتقل إلى رحمة اهلل تعالى رائد عبداهلل الصيرفي. تقبل التعازي للرجال في مأتم السقية قرب مبنى 

وزارة الداخلية، وللنساء في مأتم الحاج جعفر القيدوم بالمنطقة نفسها.
 ] انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى الحاّجة عاتقة علي الصائغ، والدة زوجة الحاج رضا عبدالحسين 

اإلسكافي )أبوحسن(. تقبل التعازي للرجال في مأتم الصاغة بالمحرق.
ُكلٍّ من: مريم ومني، وسُيوارى جثمانه  الياسي، والد  إلى رحمة اهلل تعالى صالح مبارك  انتقل   [

الثرى اليوم )األحد( بعد صالة الظهر في مقبرة المحرق.
 ] انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج علي عبداهلل فخر. تقبل التعازي للرجال في مأتم أهالي 

الديه، وللنساء في مأتم بيت شريف.

 »إّنا لله وإّنا إليه راجعون«

»الشئون اإلسالمية«: توجيهات العاهل تكريس لصورة البحرين 
النموذجية في رعاية الحريات والشعائر الدينية

§الجفير - المجلس األعلى للشئون 
اإلسالمية

] أشاد المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 
من  الصادرة  السامية  الملكية  بالتوجيهات 
الجاللة  صاحب  حضرة  البالد  عاهل  لدن 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى ضرورة 
للمحافظة  الجميع  وتكاتف  الجهود  تضافر 
وعاداتنا  وديننا  واستقرارنا  أمننا  على 
األفضل  إلى  الدائم  والسعي  ومذاهبنا، 

للبحرين العزيزة.
أمس  أصــدره  بيان  في  المجلس  وأكد 
اعتزازه   )2017 حزيران  يونيو/   3( السبت 
الملك  الجاللة  صاحب  عن  صدر  بما  الكبير 
جاللته  استقبال  لدى  سامية  توجيهات  من 
المواطنين من مختلف محافظات  جموًعا من 
بمناسبة  جاللته  لتهنئة  وفدوا  الذين  البالد، 
حلول شهر رمضان المبارك، مثمًنا في الوقت 
بأبناء  االلتقاء  على  جاللته  حرص  نفسه 
شعبه في شهر الرحمة والمغفرة والتواصل 
األخوة  قيم  فيه  تتعزز  الــذي  والتراحم 
تأكيًدا  الجميع،  بين  والتكافل  والتكاتف 
الحنيف  لديننا  السمحة  والتعاليم  للمبادئ 

وعاداتنا األصيلة.
مملكة  بأن  الملك  جاللة  بتأكيد  ونوه 
البحرين ستظل واحة أمن واستقرار، ووطن 
شعبها  أبناء  لجميع  ــان،  واألم التعايش 
موطن  وستبقى  أرضها،  فوق  يعيش  ومن 
المنفتح  واالعتدال  والتسامح  الوسطية 
وثرائه  بإرثه  دوًما  والفخور  العالم،  على 

الحضاري.
الملكية  التوجيهات  مضامين  أن  وأكد 
والتسامح  والتكاتف،  بالوحدة  السامية 
والثوابت،  المكتسبات  وصون  والتعايش، 
واحترام التعددية والرأي والرأي اآلخر، هي 

مرتكزات أساسية للتقدم واالزدهار والرخاء 
إليها  وتدعو  الحنيف،  الدين  عليها  يحث 
جاللة  حرص  تعكس  أنها  كما  النبيلة،  القيم 
الملك على تكريس صورة البحرين بوصفها 
الحريات  رعاية  في  وفريًدا  الفًتا  نموذًجا 
على  يعيش  من  لجميع  الدينية  والشعائر 
عبر  واألديان،  المذاهب  مختلف  من  أرضها 
لرعاية  والخدمات  التشريعات  من  سلسلة 
تلك الحريات ودعمها بما يكفل حرية الضمير 
والهوية  الثوابت  إطار  في  التعددية  وصون 
رأس  الملك  جاللة  رعاية  ظل  في  الجامعة 
األمين  والحامي  لها  األسمى  والممثل  الدولة 
أرسى  الذي  النهج  وهو  والوطن،  للدين 
منذ  الكرام  البحرين  آل خليفة حكام  دعائمه 

أكثر من 200 عام.
الحكومة  توليه  بما  المجلس  أشاد  كما 
وإدارتــي  األعلى  المجلس  مع  بالتعاون 
األوقاف السنية والجعفرية من رعاية ودعم 
مستمرين للمساجد والجوامع والمآتم ودور 
العبادة، بما يتماشى مع تلك الرؤية الحكيمة، 
بإعمار  وبرامجه  خططه  في  مضيه  مؤكًدا 
الدينية،  والحوزات  المعاهد  ودعم  الجوامع 
والعمل الدائم لتعزيز الوحدة والتعايش بين 

أبناء الوطن الواحد، ونشر الثقافة اإلسالمية 
وأسس  واالعتدال،  الوسطية  وقيم  األصيلة، 
أشكال  جميع  ونبذ  الصالحة،  المواطنة 

التطرف.
واختتم المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 
داعًيا  الفضيل،  بالشهر  تهنئته  مجدًدا  بيانه 
هذا  في  الروحانية  األجواء  هذه  اغتنام  إلى 
األخوة  أواصر  تعزيز  في  المبارك  الشهر 
والمحبة والوحدة بين الجميع، وإعالء روح 
المواطنة الصالحة ليبقى أبناء البحرين كما 
متضامنًة،  متكافلًة  واحدًة  أسرًة  دائًما  كانوا 
البحرين؛  مملكة  يحفظ  أن  تعالى  اهلل  سائاًل 
عزها  عليها  ويديم  وشعًبا،  وحكومًة  ملًكا 
ووحدتها وقوتها، ويعيد عليها وعلى أبنائها 
باليمن والخير والبركات.  الكريم  الشهر  هذا 

وفيما يأتي نص البيان:
بسـم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم 
وصحبه  آله  وعلى  األمين،  نبينا  على 

أجمعين، أما بعد
اإلسالمية  للشئون  األعلى  المجلس  فإن 
يشيد بالتوجيهات الملكية السامية الصادرة 
من لدن عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى ضرورة 
للمحافظة  الجميع  وتكاتف  الجهود  تضافر 
وعاداتنا  وديننا  واستقرارنا  أمننا  على 
األفضل  إلى  الدائم  والسعي  ومذاهبنا، 

للبحرين العزيزة.
بما صدر  الكبير  اعتزازه  المجلس  ويؤكد 
عن صاحب الجاللة الملك من توجيهات سامية 
المواطنين  من  جموًعا  جاللته  استقبال  لدى 
وفدوا  الذين  البالد،  محافظات  مختلف  من 
لتهنئة جاللته بمناسبة حلول شهر رمضان 
حرص  نفسه  الوقت  في  مثمًنا  المبارك، 
شهر  في  شعبه  بأبناء  االلتقاء  على  جاللته 
الذي  والتراحم  والتواصل  والمغفرة  الرحمة 
والتكافل  والتكاتف  األخوة  قيم  فيه  تتعزز 
والتعاليم  للمبادئ  تأكيًدا  الجميع،  بين 

السمحة لديننا الحنيف وعاداتنا األصيلة.
كما ينوه المجلس بتأكيد جاللة الملك  بأن 
البحرين ستظل واحة أمن واستقرار،  مملكة 
ووطن التعايش واألمان، لجميع أبناء شعبها 
موطن  وستبقى  أرضها،  فوق  يعيش  ومن 
المنفتح  واالعتدال  والتسامح  الوسطية 
وثرائه  بإرثه  دوًما  والفخور  العالم،  على 

الحضاري.
الملكية  التوجيهات  مضامين  أن  ويؤكد 
والتسامح  والتكاتف،  بالوحدة  السامية 
والثوابت،  المكتسبات  وصون  والتعايش، 
واحترام التعددية والرأي والرأي اآلخر، لهي 
مرتكزات أساسية للتقدم واالزدهار والرخاء 
إليها  وتدعو  الحنيف،  الدين  عليها  يحث 
جاللة  حرص  تعكس  أنها  كما  النبيلة،  القيم 
الملك على تكريس صورة البحرين بوصفها 
الحريات  رعاية  في  وفريًدا  الفًتا  نموذًجا 
على  يعيش  من  لجميع  الدينية  والشعائر 
عبر  واألديان،  المذاهب  مختلف  من  أرضها 
لرعاية  والخدمات  التشريعات  من  سلسلة 

تلك الحريات ودعمها بما يكفل حرية الضمير 
والهوية  الثوابت  إطار  في  التعددية  وصون 
رأس  الملك  جاللة  رعاية  ظل  في  الجامعة 
األمين  والحامي  لها  األسمى  والممثل  الدولة 
أرسى  الذي  النهج  وهو  والوطن،  للدين 
منذ  الكرام  البحرين  آل خليفة حكام  دعائمه 

أكثر من 200 عام.
اإلسالمية  للشئون  األعلى  المجلس  وإن 
الحكومة  توليه  بما  الصدد  هذا  في  ليشيد 
األعلى  المجلس  مع  بالتعاون  الموقرة 
من  والجعفرية  السنية  األوقاف  وإدارتــي 
والجوامع  للمساجد  مستمرين  ودعم  رعاية 
مع  يتماشى  بما  العبادة،  ودور  والمآتم 
في  مضيه  يؤكد  كما  الحكيمة.  الرؤية  تلك 
ودعم  الجوامع  بإعمار  وبرامجه  خططه 
الدائم  والعمل  الدينية،  والحوزات  المعاهد 
الوطن  أبناء  بين  الوحدة والتعايش  لتعزيز 
األصيلة،  اإلسالمية  الثقافة  ونشر  الواحد، 
المواطنة  الوسطية واالعتدال، وأسس  وقيم 

الصالحة، ونبذ جميع أشكال التطرف.
الطيبة  الفرصة  هذه  المجلس  ينتهز  كما 
الشهر  هذا  بمناسبة  للجميع  التهنئة  ليجدد 
األجواء  هذه  اغتنام  إلى  داعًيا  الفضيل، 
الروحانية في هذا الشهر المبارك في تعزيز 
بين  والوحدة  والمحبة  ــوة  األخ ــر  أواص
الصالحة  المواطنة  روح  وإعالء  الجميع، 
أسرًة  دائًما  كانوا  كما  البحرين  أبناء  ليبقى 

واحدًة متكافلًة متضامنًة.
وحكومًة  ملًكا  البحرين؛  مملكة  اهلل  حفظ 
ووحدتها  عزها  عليها  اهلل  وأدام  وشعًبا، 
وقوتها، وأعاد عليها وعلى أبنائها هذا الشهر 
إنه سميع  والبركات،  باليمن والخير  الكريم 
اهلل  العالمين، وصلى  والحمد هلل رب  مجيب، 
وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تمرير أية معاملة واردة للبلدية عبر قسم الرقابة والتفتيش

»أمانة العاصمة«: توجه لخصخصة بعض المهمات 
البلدية... ونظام النقاط السوداء على المكاتب الهندسية

§الوسط - صادق الحلواجي
أمانة  مجلس  في  والتفتيش  الرقابة  قسم  رئيس  أفصح   [
الجديدة  المستقبلية  »الرؤية  أن  عن  ياسر،  عمار  العاصمة، 
وكذلك  البلدية،  المهمات  بعض  خصخصة  ستشمل  للقسم 
المكاتب  على  العقوبات  وتغليظ  األمن  صالحيات  توسعة 
الهندسية واستخدام نظام النقاط السوداء على المخالف منها«.
وقال ياسر على هامش جلسة مجلس أمانة العاصمة األخيرة: 
»إن خطة القسم المستقبلية الوارد في إطار توسعة الصالحيات 
على  العقوبات  تغليظ  تشمل  العمل،  آليات  بعض  وتعديل 
السوداء  النقاط  نظام  وتطبيق  المخالفة،  الهندسية  المكاتب 
على المخالف منها، مع تمرير أي طلب يرد للبلدية على قسم 
قبل  مخالفات  وجود  عدم  من  للتأكد  أوالً  والتفتيش  الرقابة 

تقديم المعاملة واعتمادها«.
»خصخصة  إلى  والتفتيش  الرقابة  قسم  رئيس  وتطرق 
المكاتب  األخذ بتجربة  البلدي، مثل  المجال  المهمات في  بعض 
قسم  االنشاء، وتجربة  تحت  المباني  على  لإلشراف  الهندسية 
خدمات النظافة من خالل توفير شركة خاصة بمهمات النظافة 
بوليصات  فرض  إلى  باإلضافة  »هذا  مستدركاً  البحرين«،  في 
األنشطة  تغيير  ظل  ففي  التجاري،  المباني  على  التأمين 
شركات  تقوم  التجارية،  المباني  في  التجارية  والسجالت 
والسالمة  والحماية  البناء  قوانين  بحسب  بالكشف  التأمين 
في المملكة سنوياً، وإصدار بوليصة خاصة بالمبنى، لضمان 

سالمة المبنى واستمرارية الكشف على العقارات التجارية«.
بعض  خصخصة  أيضاً  ترى  »البلدية  أن  أيضاً  ياسر  وذكر 
التجارية من  اإلعالنات واإلشغاالت  مثل قسم  البلدية  المهمات 
مواقع  بعض  وعرض  الشركات،  بين  المنافسة  إدخال  خالل 

اإلعالنات في المزادات العلنية«.
وبين رئيس قسم الرقابة والتفتيش أن »رؤية البلدية ستتم 
من  العتمادها،  تمهيداً  األمانة  مجلس  مع  تفصيلياً  مناقشتها 

خالل إجراء التعديالت وإضافة المقترحات عليها«.

لتغيير  ملحة  »هناك حاجة  أن  والتفتيش  الرقابة  قسم  وأكد 
القوانين واألنظمة، لمواكبة الثورة المعلوماتية بما يتناسب مع 
الوضع الراهن أو بحسب ما تدعيه الحاجة، والنظر في استخدام 
األجهزة الحديثة وإدخالها في أعمال الرقابة والتفتيش، والربط 
اإللكتروني بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل، ورفع 
جودة الخدمات التي تقدم من الجهات الحكومية بصورة أكبر، 
وتسهيل وتيسر معامالت المواطنين والمقيمين، وتحقيق رضا 
العميل، وإيجاد مدينة خالية من المخالفات ما يسهم في الحفاظ 
منظمة،  بيئة  وخلق  والمقيمين،  المواطنين  أرواح  على سالمة 
باإلضافة إلى توفير بيئة خصبة لالستثمار في مملكة البحرين 

ودول مجلس التعاون«.
 2030 االقتصادية  الرؤية  إطالق  أن  إلى  ياسر  وأشــار 
مجموعة  مع  المكّثفة  المباحثات  من  أعوام  أربعة  عقب  جاء 
واسعة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، بما يشمل 
جانب  إلى  المتخصصة،  والمؤسسات  الحكومية  المؤسسات 
مؤسسات استشارية وهيئات عالمية. وهي تركز على صياغة 
مستندًة  واالقتصاد  والمجتمع  بالحكومة  الخاصة  الرؤية 
االستدامة  هي  أساسية  توجيهّية  مبادئ  ثالثة  إلى  ذلك  في 
التنمية  مجلس  بدأ  »وعليه،  مواصاًل  والتنافسية«،  والعدالة 
برنامجاً   ،2030 االقتصادية  الرؤية  إطالقه  بعد  االقتصادية، 
تلك  من  كجزٍء  والمؤسسية  االقتصادية  لإلصالحات  مستمراً 
وزارات  مع  بالتنسيق  وقام  قيادياً  دوراً  لعب  حيث  الرؤية، 
الدولة المختلفة لوضع أول استراتيجية اقتصادية وطنية تم 

اعتمادها كخارطة الطريق التي يلزم اتباعها لتحقيق الرؤية«.
المباني  متابعة:  في  والتفتيش  الرقابة  قسم  مهمات  وتتمثل 
اآليلة للسقوط، المباني اآليلة للسقوط، إصدار شهادات اتمام 
ضبط  اإلعالنية،  المخالفات  وضع  وتصحيح  ضبط  البناء، 
الشكاوى،  متابعة وحل  اإلشغاالت،  وتصحيح وضع مخالفات 
ضبط  التجارية،  السجالت  مخالفات  وضع  وتصحيح  ضبط 
وتصحيح وضع المخالفات اإلنشائية، اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

السترجاع مبالغ التأمين، والباعة الجائلين.

ياسر: إطالق الرؤية االقتصادية 2030 جاء عقب أربعة أعوام من المباحثات المكّثفة مع قادة الرأي في القطاعين العام والخاص

مدير عام بلدية »الجنوبية« يتفقد احتياجات 
الباعة ومرتادي »الرفاع المركزي«

§الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية
الجنوبية  المنطقة  بلدية  عام  مدير  قام   [
عاصم عبداللطيف عبداهلل بجولة تفقدية لسوق 
برفقة  الماضي  األربعاء  يوم  المركزي  الرفاع 
محروس  محمد  واألمالك  األسواق  قسم  رئيس 
االطالع  تم  بالبلدية، حيث  المسئولين  وعدد من 
السوق  شملت  التي  الصيانة  أعمال  أحدث  على 
ومرتادي  الباعة  احتياجات  تلمس  جانب  إلى 

السوق.
االحتياجات  تلك  أبرز  تم بحث  الجولة  وخالل 
التي يتطلبها السوق، ومن بينها تطوير واستبدال 
واألسماك  والفاكهة  الخضار  سوق  في  الفرشات 
إمكانية  فيها  تتوافر  حديثة  بفرشات  واللحوم 
أفضل من حيث عرض البضاعة، وسهولة تنظيف 
تأهيل  وإعادة  للتخزين،  أكثر  مساحات  وتوفير 
ذلك  ضمن  ومن  ككل،  للسوق  اإلنشائي  الهيكل 
الخارجية  السوق  واجهة  وصيانة  تأهيل  إعادة 
تأهيل  وإعــادة  التراثي،  المعلم  هذا  لتعكس 
الداخلية،  واألرضيات  السور  السقف  وصيانة 
المقابلة  العمومية  المياه  دورات  تأهيل  وإعادة 
للسوق، فضاًل عن تخطيط الشوارع المؤدية من 
وإلى السوق، بحيث تكون أكثر سهولة لوصول 

مرتادي السوق.
 وقد أكد المدير العام بأن البلدية قامت بأعمال 

الصيانة والتطوير في السوق المركزي من خالل 
االنتهاء من تركيب مكيفات إضافية لرفع مستوى 
وارتفاع  الصيف  فصل  في  خصوصاً  البرودة 
ألف   16 نحو  إلى  تصل  بكلفة  الحرارة  درجة 
وتوفير  الصباغة  أعمال  جانب  إلى  هذا  دينار. 
الحريق  نظام  وتعزيز  الشرب  مياه  مبردات 
األمنية  الكاميرات  وتركيب  والسالمة  واألمن 
التهوية،  لفتحات  والمستمرة  الدائمة  والصيانة 
وتكثيف أعمال النظافة بالسوق من خالل تواجد 
العمال على مدار اليوم حيث يزداد عمال النظافة 

بنهاية االسبوع لتزايد عدد مرتادي السوق.
العام بأن هناك خطة لتطوير  المدير  وأضاف 
تشمل  الثانية  المرحلة  في  المركزي  السوق 
األرضيات وتحديث الطراز، حيث ستبدأ البلدية 
الميزانية،  واعتماد  تخصيص  بعد  بالتنفيذ 
فرشات  من  فرشة   61 المشروع  هذا  وسيخدم 
والسمك  اللحم  وبيع  والفواكه  الخضروات  بيع 

والدجاج.
افتتح  المركزي  الرفاع  سوق  أن  إلى  يشار 
في  الخامسة  الدائرة  في  ويقع   ،1981 العام  في 
فرشة   31 على  ويحتوي  الجنوبية،  المحافظة 
فرشات  و9  بالمفرد،  والفواكه  للخضراوات 
فرشات  و7  بالجملة،  والفواكه  للخضراوات 
لبيع  وفرشتين  لألسماك،  فرشة  و12   ، للحوم 

الدجاج.
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الخزاعي: تعاون مع وزارة 
العمل لتوظيف بحرينيات بمجموعة أرمادا

§الوسط - المحرر االقتصادي
أرمادا  لمجموعة  العام  المدير  كشف   [
العمل  وزارة  مع  اتفاق  عن  الخزاعي  زكي 
الدفعة  توظيف  عن  االجتماعية  والتنمية 
األولى  المرحلة  في  البحرينيات  من  األولى 
إنه  إذ  والتأهيل،  والتوظيف  المشروع  من 
جاٍر تدريبهن على أنظمة وأعمال المجموعة 
المكاتب  في  الداخلي  الجانب  وباألخص 
منتصف  استكمالها  تزعم  التي  والمخازن 

العام المقبل.
االتفاقية  هذه  أن  العام  المدير  وأضاف 
مجلس  أعضاء  توجيهات  على  بناًء  جاءت 
اسماعيل  أحمد  من  كل  أرمادا،  شركة  إدارة 
وبشار  الطحان  اسماعيل  وعمار  الطحان 
من  أنه  على  مؤكداً  الطحان،  اسماعيل 
من  البحرينيين  نسبة  تكون  ان  الضروري 
سيتم   400 أصل  من  جيدة  نسبة  اإلناث 

توظيفهم في المرحلة األولى.
عليها  حصلت  التي  التسهيالت  إن  وقال 
االستفادة  الشركة  على  يتوجب  الشركة 
لمملكة  الوطني  االقتصاد  يخدم  وبما  منها 
الوطنية  العمالة  تجاه  وباألخص  البحرين 
حديثي  أو  للعاطلين  عمل  فرص  خلق  عبر 
السوق  الشراء من  التخرج وزيادة معدالت 
دورة  زيادة  على  ينعكس  مما  المحلية، 
ما  وهذا  البحرين،  في  التجارية  الحركة 
تسعى مجموعة أرمادا لتحقيقه ويؤكد عليه 

مجلس إدارة الشركة.

القوى  أن  إلى  الخزاعي  زكي  وأشــار 
األعلى من  البحرينّية تتميز بكونها  العاملة 
والمهارات  العلمي  التحصيل  مستوى  حيث 
والكفاءة بين دول منطقة الخليج، مما يسمح 
الالزم  اإلنفاق  حجم  بتقليص  للمستثمرين 
وظيفية  بشروٍط  أجنبية  عمالٍة  الستقدام 
قوى  ببناء  ذلك  واستبدال  أعلى  ودخوٍل 
المدى  باستدامتها على  تتسم  عاملة محلية 
الطويل، ولقدرة القوى العاملة الوطنية على 
او  تجاري  ونشاط  عمل  أي  مع  التكيف 
صناعي، فإن الشركة بصدد توظيف العديد 
التدريبية  البرامج  وتنظيم  البحرينيين  من 
للعمل  المناسب  اإلعداد  بإعدادهم  الكفيلة 
قبل  المجموعة  وإدارات  أقسام  مختلف  في 

بدء العمل.

ارمادا  لمجموعة  العام  المدير  وأضاف 
بالتأكيد  المجموعة  أن  الخزاعي  زكي 
البحرينيين  من  المزيد  توظيف  على  تعمل 
في  المنتشرة  محالتها  في  الجنسين  من 
البحرين  بمملكة  التجارية  المجمعات 
مراكز  أهم  من  تعد  المجموعة  ان  وخاصة 
ريفا،  مثل  العالمية  التجارية  الوكاالت 

وشويس.
بالتعاون  تصريحه  ختام  في  وأشــاد 
والتنمية  العمل  وزارة  ابدته  الذي  الكبير 
إلبرام  التفاوض  مرحلة  خالل  االجتماعية 
اتفاقية توظيف عدد من البحرينيات اللواتي 
الحالية استعداداً  المرحلة  يتم تدريبهن في 
لبدء العمل بمخازن الشركة بمنطقة سلمان 

الصناعية بالحد منتصف العام 2018.

أحمد الطحان زكي الخزاعي

»أسري« تشارك في أكبر معرض 
أوروبي للمالحة وتتواصل مع كبار العمالء

§الوسط - المحرر االقتصادي
في  الرائدة  الشركة  تعد  التي  )أسري(  السفن  وإصالح  لبناء  العربية  الشركة  شاركت   [
إصالح السفن وأبراج الحفر في الخليج العربي بعرض منتجاتها وخدماتها في معرض أوسلو 

للمالحة 2017، وهو أكبر معرض بحري في أوروبا.
فيه مئات  فيها وشارك  أقيم  التي  األربعة  األيام  زائر خالل   35000 المعرض  استقبل   وقد 
على  أسري  تحرص  التي  السنوية  المعارض  من  واحداً  ويعد  دولة،   80 من  العارضين 

المشاركة فيها، حيث يعتبر ملتقى دولياً مع كثير من العمالء ومنصة للتسويق العالمي.
العرض:  موقع  من  شو  أندي  أسري  لشركة  التنفيذي  الرئيس  قال  الصدد،  هذا  وفي 
»باإلضافة إلى إتاحة الفرصة لزيارة أهم العمالء األوروبيين، فإن هذا المعرض يشكل مقياساً 

لصناعة السفن بشكل عام«. 
العمالء  مع  للتواصل  منصة  »أسري«  لـ  يشكل  المعرض،  هذا  في  »التواجد  أن  وأضاف 
السفن وأبراج  الرائدة في تصليح  الشركة  باعتبارنا  المفضلين، عالوة على تعزيز مكانتنا 

الحفر في منطقة الخليج العربي«.

»كريدي ماكس« تدرس خدمات الدفع بالنقال عبر »الكيو آر كود« واالتصال الالسلكي 

شركات بطاقات االئتمان توفر بدائل لمحالت التجزئة بعد منع »التمرير المزدوج«
§المنامة - علي الفردان

البحرين،  سوق  في  جديد  ل  تحوُّ في   [
مجال  في  بحرينية  شركة  أكبر  تــدرس 
 20 من  أكثر  تقدم  والتي  االئتمان  بطاقات 
نوعاً من بطاقات االئتمان، طرح خدمات دفع 
جديدة بعيداً عن البطاقات البالستيكية وذلك 
عبر استخدام النقال سواء بماسح »الكي آر 
كود« أو تقنية االتصاالت الالسلكية للهواتف 

.NFC مثل
»كريدي  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
»غبقة«  هامش  على  ميرزا،  يوسف  ماكس« 
دراسة  بدأت  الشركة  إن  السنوية،  الشركة 
النقالة  الهواتف  عبر  الدفع  خدمات  تقديم 
باستخدام عدد من الخصائص مثل الكيو آر 
وأكد   ،Ewallet اإللكترونية   والمحفظة  كود 
في الوقت ذاته أن محالت التجزئة لن تتأثر 
المزدوج  التمرير  بمنع  األخير  بالقرار  سلباً 
بدائل  وجود  إلى  مشيراً  االئتمان،  لبطاقات 
البيع  ونقاط  التجزئة  لمحالت  يمكن  أخرى 

اتباعها.
هذه  بتقييم  حالياً  »نقوم  ميرزا:  وتابع 
أن  المهم  فعله،  يمكن  ما  وتحديد  الخدمات 
تكون هناك تجربة ناجحة، ال نستهدف طرح 
خدمات متقدمة فقط من أجل مواكبة التطور 
ولكن نريد أن نحقق نجاحاً في السوق بهذه 

الخدمات«.
»كريدي  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وأكد 
وثيق  بشكل  تتعاون  الشركة  أن  ماكس« 

مع »فيزا« و »ماستركارد« لتطوير التقنيات 
والمنتجات الجديدة في عالم المدفوعات.

بطاقات  طريق  عن  المدفوعات  وتعتبر 
المدفوعات  اإلنترنت أحدث صرعة في عالم 

اآلخذ في التنامي.
وعلى رغم وجود محاوالت محلية إال أنها 
ظلت محدودة وعلى مستوى ضيق، لكن مع 
وحجم  السوق  في  وزنها  لها  شركة  دخول 
التجربة  فإن  السوقية،  وحصتها  زبائنها 

يمكن أن تتسع بشكل أكبر.
التنفيذي لشركة »كريدي  الرئيس  وأشار 
عالم  في  دخلت  الشركة  أن  إلى  ماكس« 
في  خدماتها  تقديم  في  ومستمرة  »الفنتك« 
الفتاً  العصر،  روح  تواكب  التي  التطبيقات 
إلى أن تطبيق الهاتف المحمول الذي أطلقته 

الشركة يعد من األفضل حالياً في السوق.
من  أكثر  تصدر  الشركة  إن  ميرزا  وقال 
االئتمان  بطاقات  أنواع  من  نوعاً  عشرين 
أن  إلى  الفتاً  الشرائح،  مختلف  تناسب 
 4 الماضية  شهراً   12 خالل  طرحت  الشركة 

بطاقات جديدة.
للشركة،  السوقية  الحصة  وبخصوص 
لكنه  ــام،  أرق أية  ذكر  على  ميرزا  تحفظ 
البحرين  تغطي سوق  الشركة  أن  إلى  أشار 
البطاقات  في  والشركات  األفراد  بخدمات 

وأجهزة وخدمات نقاط البيع.
وتوقع ميرزا أن يستمر النمو في بطاقات 
االئتمان في البحرين مدفوعة بالنمو السكاني 
بالمدفوعات  الخاصة  االحتياجات  وارتفاع 
أو  الفواتير  لتسديد  وخصوصاً  اإللكترونية 

المشتريات عبر مواقع التسوق اإللكتروني.
التي  اإللكترونية  الهجمات  تزايد  ومع 
األمن  نظم  أن  ميرزا  يؤكد  العالم،  يشهدها 
قوية،  تعتبر  االئتمان  بطاقات  في  والحماية 
البصمة  أنظمة  وفرت  الشركة  أن  إلى  الفتاً 
بطاقة  حامل  تمنح  األبعاد  ثالثية  والحماية 

االئتمان ثقة أكبر.
البحرين  مصرف  تعليمات  وبخصوص 
لبطاقات  المزدوج  التمرير  بمنع  المركزي 
أنها  ميرزا  رأى  البيع،  نقاط  عند  االئتمان 

»خطوة موفقة« من قبل المصرف.
الموضوع: »هذا هو  وزاد بقوله حول هذا 
والبائع،  للمستهلك  وحماية  السليم  التوجه 
فإذا تم تمرير البطاقة لمرة ثانية فإن البائع 
على  حساسة  تكون  للزبون  معلومات  يأخذ 
رغم أنه يستخدمها ألغراض التسويق، ولكن 
في بلدان أخرى كانت هناك إساءة استخدام 
البد  كان  لذلك  البعض،  قبل  من  الميزة  لهذه 

منه لحماية الزبائن«.
محالت  على  الخطوة  هذه  تأثير  وعن 
تأثير  هناك  يكون  »لن  ميرزا:  قال  التجزئة 
في  تظل  المسألة  لكن  رأيي،  بحسب  سلبي 

موضوع تأقلم المحالت«.
وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة »كريدي 
لمحالت  يمكن  بديلة  طرق  عن  ماكس« 
بيانات  على  للحصول  اتباعها  التجزئة 
الزبون ومن بينها الطلب المباشر منه، مؤكداً 
الشركة على تواصل مع مختلف محالت  أن 

التجزئة لمد المساعدة في هذا الشأن.

تزويد محالت  الشركة تستطيع  أن  وبيَّن 
الزبائن  بمعلومات  البيع  ونقاط  التجزئة 
وذلك في نطاق الحد المسموح وتقديم بعض 
بالمتعاملين  الحساسة  غير  المعلومات 
البيع،  نقاط  عبر  االئتمانية  بالبطاقات 
وخصوصاً أن بعض هذه المحالت تستخدم 
أعمال  أو في  الوالء«  المعلومات في »برامج 

التدقيق المحاسبي وغيرها.
قرار  تطبيق  عن  الحديث  أن  إلى  وأشار 
منع التمرير المزدوج لبطاقات االئتمان جرى 
الجميع  فإن  قبل عامين، ولذلك  الحديث عنه 

قد تهيأ للقرار.
ويقصد بعملية التمرير المزدوج هو قيام 
بتمرير  التجاري  المحل  صاحب  أو  التاجر 
الخاص  الدفع  جهاز  على  ثانية  مرة  البطاقة 
البطاقة  على  السحب  عملية  تأكيد  بعد  به 
أنظمة  لمزودي  تعود  التي  البيع  نقطة  لدى 
نقاط الدفع. حيث يعتبر هذا اإلجراء غير آمن 
المصدرة  والشركات  الدول  من  العديد  لدى 

للبطاقات مثل شركة »فيزا«.
المركزي  البحرين  مصرف  وأعلن 
وأصحاب  التجار  جميع  على  سيكون  أنه 
البحرين  مملكة  في  التجارية  المحالت 
التوقف عن ممارسة عملية التمرير المزدوج 
مثل  الدفع،  لبطاقات   »Double Swiping«
بطاقات االئتمان، أو بطاقات الصراف اآللي، 
في  شابهها  ما  أو  المسبق  الدفع  بطاقات  أو 
وذلك  لديهم،  الدفع  وصناديق  البيع  نقاط 

اعتباراً من 15 يونيو/ حزيران 2017.

الرئيس التنفيذي لكريدي ماكس في غبقة الشركة السنوية لشركائها 

»الريادة الشبابية« تختتم النسخة الثالثة من برنامج »فرصة 2017«
الوسط - المحرر االقتصادي

] نظمت جمعية الريادة الشبابية 
حزيران  يونيو/   1( الخميس  مساء 
للنسخة  الختامي  الحفل   )2017
 »2017 »فرصة  برنامج  من  الثالثة 
بحضور  وذلــك  األعمال،  لريادة 
ممثلي مجموعة من الهيئات الخاصة 

والحكومية في المملكة.
الوزارة  لوكيل  بكلمة  الحفل  وبدأ 
العريض  أسامة  الصناعة  لشئون 
قال فيها: »إن برنامج »فرصة« يأتي 
ريادة  ثقافة  ترسخ  مدى  ليؤكد 
البحرين وحرص  مملكة  في  األعمال 
الحكومة ومؤسساتها المختلفة على 
واحتضانهم  األعمال  رواد  تحفيز 
سنحتفي  حيث  مسيرتهم،  ودعم 
والفائزين  بالمشتركين  اليوم 
برنامج  في  األولى  الثالثة  بالمراكز 
عشرين  نّظم  الذي   »2017 »فرصة 
ورشة عمل منذ انطالقه في فبراير/ 
ريادة  أساسيات  تضمنت  شباط، 
وكيفية  اإلبداعي  والتفكير  األعمال 
وخطط  السوق  دراســات  ــداد  إع

العمل باإلضافة إلى مهارات العرض 
عشر  أحد  بعدها  ليتأهل  والتقديم؛ 
أجل  من  األخيرة  للمرحلة  مشتركاً 
عمل  خطة  أفضل  لتقديم  التنافس 

لمشاريعهم التجارية«.
الجمعية  رئيس  نائب  ألقت  ثم 
محمود  أميرة  البرنامج  ومدير 
فيها:  قالت  المناسبة  بهذه  كلمة 
التجربة  كان  فرصة  برنامج  »إن 

األولى لجمعية الريادة الشبابية في 
األعمال  بريادة  المختصة  البرامج 
البحرين  مملكة  توجه  تدعم  والتي 
الشباب  وتمكين  األعمال  ريادة  في 
الواقع.  أرض  على  رؤيتها  ويترجم 
الجمعية  عملت  البرنامج  خالل  فمن 
البحريني  الشباب  اكتشاف  على 
الرائدة واألفكار  أصحاب الشخصية 
المميزة  والمشاريع  اإلبداعية 

أفكارهم  تنمية  على  وساعدتهم 
تجارية  مشاريع  الى  بها  للوصول 

متكاملة على أرض الواقع«.
فيلم  عــرض  الحفل  خــالل  وتــم 
بها  مر  التي  المراحل  يبين  قصير 
المشتركون  قام  بعدها  البرنامج، 
األولى  الثالثة  بالمراكز  الفائزون 
بعدها  للحضور،  بعرض مشاريعهم 
بالمراكز  الفائزين  عن  اإلعالن  تم 

أعمال  ُرواد  كأفضل  األولى  الثالثة 
في البرنامج.

وقد فازت بالمركز االول المشتركة 
الحرز عن مشروع »مصنع  عواطف 
وفاز  العربية«،  الجلود  لدباغة 
فاطمة  المشتركان  الثاني  بالمركز 
مشروع  عن  عبداهلل  وحسن  حبيب 
يهدف  والذي   »YUM restaurant«
صحية،  سريعة  وجبات  لتقديم 

صباح  نوف  الثالث  بالمركز  وفازت 
عن مشروع »حلو نوف« ويقوم على 
بلمسة  التقليدية  الضيافة  تقديم 

جديدة لمختلف المناسبات.
وفي ختام الحفل قام وكيل وزارة 
والسياحة  والتجارة  الصناعة 
العريض  أسامة  الصناعة  لشئون 
الثالثة  بالمراكز  الفائزين  بتكريم 
البرنامج،  في  والمشتركين  األولى، 
الشركاء  تكريم  الــى  باإلضافة 
واإلعالميين،  االستراتيجيين 

وشركاء النجاح، وفريق العمل.
أن  البرنامج  مديرة  وكشفت 
الفائزين بالمراكز الثالثة سيحصلون 
وهي  قيمة،  جوائز  على  جميعهم 
بزنس  سيف  من  أعمال  حاضنات 
لتنمية  البحرين  وجمعية  سنتر 
والمتوسطة،  الصغيرة  المؤسسات 
الريادة  جمعية  من  نقدية  وجوائز 
عالقات  مدير  وتخصيص  الشبابية، 
في  الفائزين  لمساعدة  تمكين  من 
لقاءات  وحضور  الطلبات  تقديم 

إرشادية.

تزايد االهتمام بريادة األعمال في مملكة البحرين
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 4.6 % ارتفاع الودائع الخاصة 
بالبنوك التجارية في سلطنة عمان

§مسقط - العمانية
] ارتفعت القيمة اإلجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة 
لتصل  المئة  في   4.6 بنسبة   2017 العام  من  آذار  مارس/  شهر  بنهاية  عمان 
إلى 12 ملياراً و571 مليون ريال عماني مقارنة بـ 12 ملياراً و18 مليون ريال 
عماني خالل الفترة نفسها من العام 2016. وذكرت النشرة اإلحصائية الشهرية 
الصادرة عن البنك المركزي العماني أن القيمة اإلجمالية لتلك الودائع تمثلت 
في ودائع األجل التي بلغت قيمتها 3 مليارات و881 مليون ريال عماني وودائع 
التوفير التي بلغت 4 مليارات و621 مليون ريال عماني وودائع تحت الطلب 

التي بلغت قيمتها 3 مليارات و745 مليون ريال عماني.
11 ملياراً و657  للودائع تمثلت في  القيمة اإلجمالية  أن  النشرة  وأوضحت 

مليوناً بالريال العماني و914 مليون ريال عماني بالعمالت األجنبية.
وبالنسبة للمؤشرات المصرفية للبنوك التجارية العمانية بالنسبة المئوية 
مع نهاية شهر مارس من العام 2017 فقد ذكرت النشرة أن نسبة مجموع النقد 
بلغت  المئة في حين  10.4 في  بلغت  العماني  بالريال  الودائع  إلى  والمقاصة 
بلغت  فيما  المئة  في   9.3 الودائع  إجمالي  إلى  والمقاصة  النقد  مجموع  نسبة 
نسبة مجموع القروض إلى الودائع 103 في المئة. وبلغت نسبة الودائع بالعملة 
القروض  نسبة  بلغت  في حين  المئة،  في   10.6 الودائع  إجمالي  إلى  األجنبية 
بالعملة األجنبية الى إجمالي القروض 13.7 في المئة، وبلغت نسبة الموجودات 
االجنبية إلى إجمالي الموجودات 9.6 في المئة أما عن نسبة المطلوبات األجنبية 
إلى إجمالي المطلوبات فقد بلغت 10.4 في المئة. وارتفعت نسبة الودائع تحت 
المئة، وبلغت نسبة  29.6 في  الى  الخاصة  الودائع  إلى جملة  الخاصة  الطلب 
رأس المال واالحتياطات إلى إجمالي الودائع 21 في المئة في حين بلغت نسبة 

المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي االئتمان نحو 3.4 في المئة.

جواد محمد مديرًا عاّمًا لألهلية للتأمين
األهلية  الشركة  أعلنت   [
التابعة  الشركات  إحدى  للتأمين، 
القابضة  سوليدرتي  لمجموعة 
مجموعات  كبريات  من  تعد  والتي 
تعيينها  عن  العالم،  في  التكافل 

جواد محمد مديراً عاماً للشركة.
مناصب  شغل  قد  جواد  وكان 
سوليدرتي  مجموعة  في  عــدة 
لشركتها  العام  المدير  آخرها  كان 
التكافل  التابعة، شركة سوليدرتي 
في  جــواد  عمل  وقد  هذا  العام. 
مجموعة سوليدرتي منذ تأسيسها 

العام 2003.
الرئيس  المناسبة، صرح  وبهذه 
أشــرف  للمجموعة  التنفيذي 
لرئاسة  تعيين جواد  »إن  بسيسو: 
يتماشى  للتأمين،  األهلية  الشركة 
للمجموعة  المعلنة  األهــداف  مع 
في وقت الطرح العام لشراء أسهم 
األول  كانون  ديسمبر/  في  األهلية 
عملية  من  »كجزء  وأضاف   .»2016
في  المعلنة  واالستحواذ  العرض 
المجموعة  تهدف  الطلب،  وثيقة 
العام  التكافل  إلى دمج سوليدرتي 
بحيث  للتأمين  األهلية  الشركة  مع 
الموحد  الكيان  هذا  جواد  سيرأس 

الجديد«. 
ومن جانبه صرح رئيس مجلس 

للتأمين  األهلية  الشركة  إدارة 
بانضمام  البحارنة: »نرحب  أسامة 
األهلية  الشركة  صفوف  إلى  جواد 
تعيينه  »إن  وأضاف  للتأمين«. 
في  اإلدارة  مجلس  ثقة  يعكس 
الشركة  توجيه  على  قــدراتــه 
عملية  نحو  المقبلة  األشهر  خالل 
سوليدرتي  مع  ناجحة  اندماج 
ثقة  على  أننا  كما  العام.  التكافل 
الشركة  قيادة  على  بقدراته  تامة 
التأمين  شركة  لتصبح  المدمجة 
البحرين  مملكة  فــي  ــدة  ــرائ ال
الشريعة  وأحــكــام  المتوافقة 
»نتطلع  واختتم  الغراء.  اإلسالمية 
وجميع  ــواد  ج مع  العمل  ــى  إل

أجل  من  الصلة  ذات  األطــراف 
ترجمة الرؤية واألهداف المشتركة 

إلى واقع ملموس«.
واسعة  خبرة  ــواد  ج يمتلك 
سنة   22 على  تربو  ومتنوعة 
ومجال  األعمال  إدارة  مجال  في 
زمالة  على  جواد  وحصل  التأمين. 
البريطاني  القانوني  التأمين  معهد 
التنمية  )ACII(. كما وأنهى برنامج 
إلدارة  داردن  كلية  من  االداري 
الواليات  فرجينيا،  جامعة  األعمال، 
الماجستير  جواد  ويحمل  المتحدة. 
جامعة  من  المعلومات  نظم  في 

المتحدة. المملكة  سندرالند، 
سوليدرتي  مجموعة  أن  يذكر 

بموجب  تأسست  والتي  القابضة، 
مملكة  في  واألنظمة  القوانين 
البحرين، تتطلع ألن تكون مجموعة 
المالية  الخدمات  في  عالمياً  رائدة 
الرأس مال  بتوجه إسالمي. ويبلغ 
سوليدرتي  لمجموعة  به  المصرح 
ويبلغ  أميركي  دوالر  مليون   500
 185 والمدفوع  الصادر  ماله  رأس 
مجموعة  إن  أميركي.  دوالر  مليون 
التابعة  شركتها  مع  سوليدرتي، 
شركة   - البحرين  مملكة  في 
تعزز   - العام  التكافل  سوليدرتي 
في  ليس  المالية  الخدمات  صناعة 
منطقة الشرق األوسط فحسب، بل 

في العالم أجمع.

أسامة البحارنة جواد محمد أشرف بسيسو

348 الشركات المساهمة العمانية المقفلة 
برأس مال يبلغ 7.9 مليارات ريال

العام  نهاية  حتى  المسجلة  المقفلة  العمانية  المساهمة  الشركات  عدد  بلغ   [
مليارات و986   7 بلغت  أموالها  في رؤوس  زيادة  348 شركة وسجلت  الماضي 
مليون ريال عماني. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة ان عدد القرارات اإلدارية 
الصادرة للترخيص بتأسيس شركات مساهمة عمانية مقفلة بلغ )17( قراراً خالل 
أن  الشركات، والسيما  الفئة من  لهذه  إيجابيًا  يعتبر مؤشراً  المنصرم، مما  العام 
أنشطة هذه الشركات تتوزع بين تجارية وصناعية وأخرى خدمية وتؤدي دورها 

االستثماري بفاعلية مساهمة بذلك في دفع عجلة التنمية والتطوير.
التجارة  بوزارة  التجارية  المنشآت  على  والرقابة  التدقيق  دائرة  مدير  وقال 
لقانون  الخاضعة  الشركات  العريمي إن تسجيل عدد  والصناعة عبداهلل بن سالم 
استثمار رأس المال األجنبي في تصاعد، حيث بلغ عددها 7 آالف و892 منشأة 
تجارية حيث ارتفعت رؤوس أموالها إلى 3 مليارات و577 مليونًا و140 ألفًا و120 
للضوابط  وفقًا  الواقع  أرض  على  التجارية  أنشطتها  بتنفيذ  وتقوم  عمانيًا،  ريااًل 
المعمول بها لالستثمار منها تفعيل اغراضها وااللتزام بقواعد التعمين وأن يكون لها 
مكتب اداري مستقل يستوعب مهام الشركاء والمستثمرين بها، من خالل المعاينات 
الميدانية من قبل فريق التفتيش المشترك الذي يضم أعضاء لثالث جهات حكومية 

هي وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية.
بدراسة  قامت  التجارية  المنشآت  على  والرقابة  التدقيق  دائرة  أن  وأضاف 
طلبات تسجيل المنشآت الجديدة من الشق القانوني والتحقق عن مدى اتفاق عقود 
التأسيس واألنظمة األساسية لها بالقوانين والقرارات التي تنظم تسجيل المنشآت 
الطلبات  عدد  أن  إلى  مشيراً  القائمة،  للمنشأة  المختلفة  الطلبات  وإنجاز  والتحقق 
والمعامالت في هذا الجانب بلغ 30 ألفًا و222 طلبًا ومعاملة مساندة بذلك مع أمانة 
المعامالت  وإنجاز  بالتحقق  قامت  الدائرة  أن  العريمي  ووضح  التجاري.  السجل 
المحالة إليها ذات الشق المالي والتحقق من مدى تقيد اعداد القوائم المالية للمنشأة 
التجارية بمعايير المحاسبة الدولية والوقوف على مركزها المالي وتدفقاتها المالية 
وتمكين مراقب الحسابات على أدلة المراجعة لتكون كافية ومالئمة وتوفر أساسًا 

معقواًل إلبداء رأيه المستقل عن تلك القوائم.
األطراف ذات  التعامالت مع  أهمية في فحص  تولي  الوزارة  أن  العريمي  وأكد 
العالقة والتأكد من مبدأ استمرارية الشركة في حالة ظهور خسائر برؤوس أموالها 
وقانونية توزيع األرباح للمساهمين والمكافآت وبدالت حضور الجلسات لمجلس 
ادارة الشركات المساهمة المقفلة واللجان المنبثقة عنه وفقًا ألحكام المادة )101( من 

قانون الشركات التجارية رقم )4 /74( والقرار الوزاري رقم )3 /2012(.
وأشار إلى أن بعض الشركات المساهمة العمانية المقفلة قامت بتوزيع أرباح 
أيضًا  جيد  مؤشر  وهو  االدارة  مجالس  أعضاء  على  ومكافآت  المساهمين  على 
لسالمة الوضع المالي واالستثماري لها في ظل عدم اتخاذ أية قرارات من هذه الفئة 

من الشركات للحل والتصفية خالل العام المنصرم.

بطاقة 1200 ميجاوات 

البحرين تستدرج عطاءات لتشييد محطة كهرباء ضخمة
§المنامة - علي الفردان

] بدأت البحرين باستدراج عروض الشركات 
البالد،  في  الكهرباء  لتوليد  محطة  أكبر  لتشييد 
الطاقة  على  الطلب  مواكبة  تستهدف  خطوٍة  في 

الكهربائية اآلخذ في النمو.
التأهيل  عملية  والماء  الكهرباء  هيئة  وستبدأ 
في  سيشاركون  الذين  للمطورين  المسبق 
وامتالك  بناء  لمشروع  دولية  تنافسية  مناقصة 
والماء  الكهرباء  إلنتاج  مستقلة  محطة  وتشغيل 
)المرحلة الثانية من مجمع الدور إلنتاج الكهرباء 
للكهرباء  اإلنتاجية  القدرة  وستبلغ  والماء(. 
ميجاوات   1000-1200 بين  ما  الجديدة  للمحطة 
 50 تبلغ  البحر  مياه  لتحلية  إنتاجية  وبقدرة 
ومن   .)MIGD( يومياً  إمبراطوري  جالون  مليون 
الدور  مجمع  إنتاجية  رفع  الخطوة  هذه  شأن 
3 آالف ميجاوات. وهذا  للطاقة ليصل إلى قرابة 
أضخم مشروع للطاقة بعد أن تم استثمار نحو 
إلنتاج  األولى  الدور  محطة  في  دوالر  مليار   2,1
مليون   48 وتحلية  الكهرباء  من  ميجاوات   1234
افتتحت  إذ  يومياً،  المياه  إمبراطوري من  جالون 

محطة الدور األولى في العام 2012. 
ستتمكن  فإنه  الدعوة  وثائق  وبحسب 
الشهر  نهاية  قبل  عطاءاتها  تقديم  من  الشركات 
الموجودة  المحطات  من  حالياً  وتنتح  الجاري. 

نحو  والحد،  والعزل  الدور  وأبرزها  البالد،  في 
3921 ميغاوات في حين أن أقصى حمل تعرضت 
الماضي  آب  أغسطس/   8 في  كان  الشبكة  له 
من  الفائض  أن  يعني  ما  ميغاوات،   3418 وبلغ 
الطاقة الكهربائية يقدر بنحو 500 ميغاوات، وفق 

مسئول تحدث إلى »الوسط«.
ومع نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بمقدار 
البحرين  أن  يعني  ذلك  فإن  سنوياً،  المئة  في   6
غضون  في  حالياً  الفائضة  الطاقة  ستستنفذ 

عامين فقط، أي خالل العام 2018 أو 2019.

البحرين تشجع االستثمار في بناء محطات الكهرباء الرئيسية في البالد

»بن فقيه« تعرض »واتر بي« في مجمع مودا مول
§الوسط - المحرر االقتصادي

شركة  فقيه«،  ــن  »ب أعلنت   [
عن  البحرين،  في  العقاري  االستثمار 
طوال  مول  مودا  مجمع  في  تواجدها 
بهدف  وذلك  المبارك،  رمضان  شهر 

عرض وتسويق مشروع »واتر بي«.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي 
البحرين  اقتصاد  إلى دعم  فقيه«  »بن 
ورؤوس  االستثمارات  جذب  عبر 
العقار  سوق  إلى  الخليجية  األموال 
وتعزيز  تنشيط  أجل  من  المحلي 

ونمو هذا القطاع الحيوي.
وتشمل المشروعات التي تعرضها 
بن فقيه في مجمع مودا مول مشروع 
خليج  في  يقام  الــذي  بي«  ــر  »وات
البحرين الواقع على الواجهة البحرية 
ثالثة  ويتضمن  المنامة،  للعاصمة 
لتشتمل  تصميمها  تم  سكنية  أبراج 
في  مشترك  سيارات  موقف  على 
الطابق السفلي. وتحتوي هذه المباني 
 600 المتميز على نحو  التصميم  ذات 
مناظر  على  بإطاللة  سكنية  وحدة 
من  واحدة  وهي  الخليج  على  خالبة 
التي  الرئيسية  المميزات  من  العديد 
وسيتم  الوحدات.  هذه  بها  تتمتع 
بإنشاء  السكني  الُمجمع  هذا  تحسين 
مثل  الترفيهية  المرافق  من  مجموعة 
األلعاب  وصاالت  السباحة  حمامات 
إلى  باإلضافة  والسونا  الرياضية 
الدعم  مرافق  من  كبيرة  مجموعة 

والمطاعم.
فقيه  بن  شركة  محفظة  أن  يذكر 

مجموعة  توفر  العقاري  لالستثمار 
مختلف  تناسب  التي  الخيارات  من 
باإلضافة  والرغبات  االحتياجات 
يتطلع  التي  العالية  الجودة  إلى 
فقيه  بن  تفخر  حيث  المستثمر.  إليها 
هذا  في  كبيرة  ثقة  على  باستحواذها 

المجال.
وتأمل »بن فقيه« عبر تواجدها في 
اسواق  في  التجارية  المجمعات  أبرز 
أكبر  إلى  للوصول  وخليجية  محلية 
والشركات  األفراد  العمالء  من  فئة 
عديدة،  فرص  من  تقدمه  لما  نظراً 
الخليجي  المستثمر  أن  والسيما 
يتمتع بحضور كبير في سوق العقار 

البحرينية. 
الشركات  من  فقيه«  »بن  وتعتبر 
الخاصة التي استطاعت خالل أقل من 
في  ريادية  مكانة  تتبوأ  أن  أعوام   10
بالبحرين.  العقاري  االستثمار  سوق 
فقيه« ألن تصبح  وتهدف شركة »بن 
الفرص  توفير  في  محورياً  مساهماً 
أفضل  ودمج  المجزية،  االستثمارية 
وخبرات  العالمية  الممارسات 
منها  سعياً  اإلقليمية،  االستثمار 
قيمة  وذات  ربحية  مشاريع  لتطوير 
مضافة للمساهمين والعمالء وشركاء 
التي  القطاع والموظفين والمجتمعات 

تعمل فيها.

بن فقيه تعزز قدراتها التسويقية في سوق العقار

التذبذب ونظام التداوالت الجديد وعقود الشركات 
أبرز متغيرات بورصة الكويت األسبوع الماضي

§الكويت - كونا
األسبوع  خالل  الكويت  بورصة  تعامالت  مرت   [
الماضي بمحطات متعددة، أبرزها تذبذب األداء العام 
األفراد،  وخاصة  المتعاملين  استيعاب  تفاوت  بسبب 
بدء  عن  فضاًل  الجديد،  التداوالت  نظام  مع  التعامل 
المتداولة  السيولة  أحجام  على  أثر  ما  رمضان  شهر 

التي كانت »متواضعة«.
المدرجة  الشركات  أخبار  من  حزمة  وساهمت 
المتعلقة بإجراء تسويات أو توقيع عقود أو صفقات 
أسهمها،  باتجاه  الشراء  أوامر  زيادة  في  استحواذ 
أسهم  من  لكثير  الشراء  على موجة  أيضاً  انعكس  ما 

الشركات الزميلة والشركات التابعة.
وكان واضحاً تركيز المتعاملين على أسهم مزدوجة 
المدرج  اتش(  اف  )جي  سهم  على  الحال  كما  اإلدراج 
محدد  وعدد  والبحرين  ودبي  الكويت  أسواق  في 
قوية  دفعة  شكلت  التي  الخاملة  الشركات  أسهم  من 
وإيجابية على صعيد المؤشرات والسيما )السعري( 
مكانه  على  حافظت  كثيرة  نقاط  بحصد  حظي  الذي 

فوق مستوى 6800 نقطة.
وبالنظر الى منوال اداء الجلستين الماضيتين نجد 
في  مهماً  أنهما شهدتا تبايناً حيث لعبت االولى دوراً 
للعديد  السعرية  المستويات  بعض  تجميل  عمليات 
نظراً  المتاجرة  مرمى  في  كانت  التي  الشركات  من 
الثانية  مسار  في  برز  حين  في  الشهري،  لإلغالق 
ارتفاع حدة عمليات جني االرباح والسيما مع االقفال 

األسبوعي.
من  كثير  على  ــاح  االرب جني  عمليات  وغلبت 
الجلسات  مدار  ارتفاعات على  التي شهدت  الشركات 
المتعاملين  بعض  يفضل  حيث  الماضية  الخمس 

والسيما االفراد اتباع هذه المنهجية بصورة متكررة 
على  والدخول  السيولة  لتوفير  األسبوع  نهاية  مع 
تعامالت األسبوع المقبل وفق آليات العرض والطلب 

الجديدة.
الالفت  التماسك  القيادية  القطاعات  اداء  من  وبدا 
للقطاع المصرفي حيث كان جل اسهمه ما بين االرتفاع 
تحت  المدرجة  االسهم  بعض  برزت  كما  واالستقرار 

قطاع الخدمات كما الحال على سهم شركة »سينما«.
واستاثرت بعض اسهم الشركات بنصيب وافر من 
»اجيليتي«  تصدرت  حيث  المتداولة  النقدية  القيمة 
»وطنية«  ثم  دينار  مليون   2.12 بنحو  القائمة  هذه 

بنحو 1.1 مليون دينار.
وربة  بنك  من  إيضاحاً  المتعاملين  بعض  وتابع 
بشأن االستحواذ على المقر الرئيسي لمبنى »مانباور 
األميركية  المتحدة  الواليات  في  التجاري  جروب« 
المئة  99.1 في  66.5 مليون دوالر بحصة تبلغ  بنحو 

مع »بنتال كينيدي« العقارية األميركية.
جني  وعمليات  البيعية  الضغوطات  واستهدفت 
األرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها »منازل« 
و  »الخليجي«  و  ع«  »المصالح  و  ب«  م  »وطنية  و 
 53 أسهم  ارتفاع  الجلسة  »الجزيرة« في حين شهدت 
 114 إجمالي  من  شركة   57 أسهم  وانخفاض  شركة 

شركة تمت المتاجرة بها.
»كويت  أسهم  مؤشر  مكونات  حركة  واستحوذت 
15« على 9.2 ماليين سهم تمت عبر 567 صفقة نقدية 

بقيمة نحو 5.4 ماليين دينار.
نقطة   27.8 بنحو  مرتفعاً  السعري  المؤشر  وأقفل 
ليبلغ مستوى 6813.19 نقطة محققاً قيمة نقدية بلغت 
مليون سهم   75.17 من خالل  دينار  مليون   11.5 نحو 

تمت عبر 2632 صفقة نقدية.
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نقترب من الذكرى السابعة لرحليه...

ص ملفًا عن »غازي القصيبي... المثقف المسئول« »شئون أدبية« ُتخصِّ

الخليجيين  المثقفين  من  نخبة  الملف  في  شارك 
ميساء  السعودية  والناقدة  الباحثة  بينهم  من  والعرب، 
القصيبي...  »غازي  عنوان  ورقتها  وحملت  الخواجة، 
شريف  المصري  واألكاديمي  الناقد  المسئول«،  المثقف 
القصيبي  لغازي  العصفورية  »رواية  بورقة  الجيَّار، 
اللغة  واستاذ  الناقد  مأزوم«،  لوطن  ساخرة  َمْسرواية 
واشتناو  بكلية  األجنبية  اللغات  قسم  في  العربية 
»المنظور  بورقة  مسلم  صبري  ميشيغان،  آربر  أن 
األدب  القصيبي«، والناقد وأستاذ   الشعري عند غازي 
بورقة  الغامدي،  زياد  صالح  سعود،  الملك  جامعة  في 
الناقدة  القصيبي«،  غازي  عند  الشعري  الخطاب  أفق 
العراقية وجدان الصايغ بورقة »القصيبي  واألكاديمية 
ورثاء الذات«، الناقد والباحث السعودي سعد البازعي، 
الملف  تضمن  كما  اآلخر«.  مدن  في  »القصيبي  بورقته 
القصيبي، وسيرة  مختارات شعرية من عدد من أعمال 

ذاتية مختصرة.
أوراق  في  جاء  بما  الملف  استعراض  في  سنكتفي 
»غازي  ورقتها  في  الخواجة،  ميساء  السعودية  من:  كل 
واألكاديمي  الناقد  المسئول«،  المثقف  القصيبي... 
المصري شريف الجيَّار، في ورقته »رواية )العصفورية( 
مأزوم«  لوطن  ساخرة،  َمْسرواية  القصيبي  لغازي 
في  الغامدي،  زياد  صالح  األكاديمي  الباحث  وأخيراً، 

ورقته »أفق الخطاب الشعري عند غازي القصيبي«.
القصيبي...  »غازي  ورقتها  في  الخواجة  ميساء 
متباينة  مفاهيم  بتقديم  استهّلتها  المسئول«،  المثقف 
إشكالياً  مفهوماً  المثقف  مفهوم  اعتبرت  حيث  للمثقف، 
دور  تناول  حين  وخصوصاً  الحديثة،  الدراسات  في 
أن  والسيما  أمته،  وقضايا  بالمجتمع  وعالقته  المثقف 
من  قريباً  فيها  كان  ومجاالت  تجارب  خاض  القصيبي 
المجتمع من خالل مسئولياته الدبلوماسية، سواء لدى 
تسلَّم  حين  أو  عاصمة،  من  أكثر  في  سفيراً  عمله 
السبعينات  منذ  طويلة،  لسنوات  الوزارة  مسئوليات 
من القرن الماضي، وحتى وقت رحيله في 15 أغسطس/ 

آب 2010م.  
من هذا المنحى، ترى الخواجة أنه بالنظر إلى سيرة 
القصيبي، يمكن أن ُيالَحظ أنه كان مثقفاً عمومياً »فاعاًل 
المثقف  دور  يمّثل  كان  حيث  المجتمع؛  في  ومؤثراً 

الواعي الذي ال تنفصل مبادئه عن سلوكه ومواقفه«.
استطاع  القصيبي  أن  هو  الخواجة،  عليه  تركِّز  ما 
تحريك المياه الراكدة، ومواجهة عديد القضايا المسكوت 
عنها »وذلك على مستويي الكتابة/ الفكر والقيم العليا، 

والعمل/ السياسة واإلدارة«.

صراعه مع الصحويين
ال تقدِّم إشارة الخواجة، وال تؤخر، حين تتناول تنوع 
التي توزَّعت على الشعر والرواية  إصدارات القصيبي 
والسياسة  التنمية  مست  التي  الفكرية  والمؤلفات 
أو  تعمل على إضاءة  ال  أنها  كما  االجتماعية،  والقضايا 
عليها.  بالمرور  مكتفية  األعمال،  تلك  من  جانب  تشريح 
وقع  من  نخفِّف  ال  كي  لديه،  خصوماً  ولَّد  التنوع  ذلك 
من  وحماه  نه  حصَّ ما  وربما  كثيرون،  يفعل  كما  األمر، 
والمشاكسات  والرد  األخذ  حد  الخصومات  تلك  تجاوز 
هنا وهناك، هو أنه كان قريباً من بيت الحكم، باعتباره 
الــوزارة  على  تعاقبت  التي  الشخصيات  أقدم  من 
على  عالوة  السعودية،  العربية  المملكة  تاريخ  في 
السعودية  في  الكبرى  العائالت  من  واحدة  من  تحدُّره 
أركان  تثبيت  في  كبير  دور  لوالده  وكان  والمنطقة، 
عبدالعزيز؛  الملك  المؤسس  عهد  في  السعودية  الدولة 
إذ كان سفيراً وممثاًل له في البحرين. ومع ذلك لم تحل 

الضغوطات دون منع عدد من أعماله في الداخل. 
والمواجهات  المعاناة  من  جانب  إلى  الخواجة  تشير 
الثالث  ديوانه  صدور  مع  وخصوصاً  عرفها،  التي 
»معركة بال راية« العام 1970 »حيث توالت الوفود على 
الشاعر،  ومعاقبة  الديوان  بمنع  لمطالبته  فيصل  الملك 
ال  بأنه  أقرَّت  فيصل  الملك  شّكلها  التي  اللجان  أن  إال 

يوجد في الديوان ما يسيء إلى الّدين والعادات«.
األمر  وصل  أنه  إلى  باإلشارة  ذلك  على  وتزيد 
فيه  الطعن  إلى  التسعينيات  فترة  في  بالصحويين 
ما  والمنشورات؛  الكاسيت  أشرطة  وعبر  المنابر  على 

دفعه إلى إصدار كتاب »حتى ال تكون فتنة« »ليرد فيه 
على المتزمتين من خصومه«. من بين المواجهات التي 
عرفها مع الصحويين وغيرهم يوم أن قدَّم لرواية رجاء 
ضجة  أحدثت  التي  وهي  الرياض«،  »بنات  الصانع 
وخارجه.  السعودي  الداخل  في  كبيراً  وتوتراً  ولغطاً 
ومن  الوزارية،  لمسئولياته  تسلمه  وقت  دوره  عن  أما 
من  عدداً  الخواجة  فتذكر  الصحة،  وزارة  تسلمه  بينها 
أقال مدير  التي قام بها بشكل حاسم، حين  اإلصالحات 
زيارة  في  اطلع  »عندما  جدة  في  المستشفيات  أحد 
ذلك  في  األوضاع  اإلهمال وسوء  على حجم  له  مفاجئة 

المستشفى.

والله... أنا الوزير!
الطريفة  القصص  تعددت  ُتذكر،  بالحادثة  والحادثة 
بين  تنقله  سنوات  في  فيها  طرفاً  وكان  عايشها  التي 
إبان  األيام  أحد  في  أنه  القصيبي  يروي  إذ  الوزارات؛ 
وزارته في الكهرباء والصناعة حصل انقطاع للكهرباء 
إلى  يذهب  القصيبي  وكان  الرياض  أحياء  أحد  في 
موظفي  مع  الهاتفية  الشكاوى  ويتلقى  الشركة  مقر 
السنترال كلما حدث انقطاع فلما كان ذاك اليوم وأثناء 
مواطن  حادثه  الشركة  سنترال  على  لالتصاالت  تلقيه 
أنه لو ترك شعره  الشاعر  غاضب قائال: »قل لوزيركم 
واهتم بعمله لما انقطعت الكهرباء عن الرياض«. يقول 
غازي »فقلت له ببساطة شكراً... وصلت الرسالة فقال: 
فقلت:  باهلل  أحلف  قال:  الوزير.  أنا  قلت:  تعني؟  ماذا 

واهلل«!
ومبادراته  إنجازاته  من  عدد  على  الخواجة  وتعرج 

إنشاء  بينها  من  اليوم،  حتى  قائمة  مازالت  التي 
التبرع  وتشجيع  المرضى،  أصدقاء  جمعية 
قدَّم  العمل  وزارة  مسئولية  تسّلم  وحين  بالدم. 
التغيير  على  بتركيزه  التحويلي  للقائد  نموذجاً 
الحكومة  مشاركة  فكرة  صاحب  »فهو  والتأثير 
للقطاع الخاص في توظيف العاطلين عن العمل، 
والمتمثلة في صندوق الموارد البشرية، وكثيراً 
والمهني  المطعم  عامل  زي  مرتدياً  شوهد  ما 

ليشجع ثقافة العمل اليدوي«.

 »العصفورية«... 
السردي الخطاب  شعرية 

شريف  المصري  واألكاديمي  الناقد  أما 
رواية  على  ورقته  اشتغلت  فقد  الجيَّار، 
أي  »َمْسرواية«  باعتبارها  »العصفورية«، 
مسرحية/ رواية ساخرة وألحقها بـ »لوطن 
شعرية  على  وقوف  الورقة  في  مأزوم«. 
الخطاب السردي، والسياقات الجمالية لدى 
القصيبي. ويرى الجيَّار أن الخطاب الروائي 
يأتي في »نسق حداثي  »العصفورية«  في 
تجريبي، وبنية سردية عْبر نوعية، تمثل 
شكاًل من أشكال »الَمْسراوية، التي تضفر 
المسرحي بالروائي، وتدخلنا إلى عالمها، 

السردية  البداية  تتجاوز  بانطالقة سردية 

التقليدية، وتقترب من البداية المشهدية المسرحية«.
الصفحة  في  مدخل  خالل  من  النص  الجيَّار  يتمثل 
كشفاً  االفتتاحي،  الحواري  المشهد  حيث  التاسعة، 
لمسرح األحداث، بطبيعة المكان والزمان والشخصيات 
الغول،  بشار  السعودي  البروفيسور  ينادي  »حيث 
لبنان، على  في  العصفورية،  في جناح بمصحة  النزيل 
ثابت،  سمير  الدكتور  عن  يسأله  كي  شفيق،  الممرض 
كل شيء،  له  يروي  كي  المصحة.  في  النفسي  المعالج 
تفاصيل  يجتر  بوح،  وسرد  استرجاعية،  ذاكرة  عبر 
للدكتور:  يقول  البروفيسور«...  خاضها  التي  التجارب 
للعالج.  هنا  أجئ  لم  موالنا،  يا  أنا،  مريضاً.  لست  »أنا 
أتيت للحديث. وأنت تتقاضي مئة دوالر في الدقيقة، في 
. ال  الدقيقة ال في الساعة يا دكتور، مقابل اإلنصات إليَّ
تقل مرة ثانية ال تصريحاً وال تلميحاً إني مريض هنا«.

أن  ويرى  الحوار،  ذلك  من  جانباً  الجّيار  يضيء 
إطاراً  الحوارية،  الجلسات  هذه  من  يتخذ  القصيبي 
شعرية  على  مهيمنة،  مركزية  وتقنية  ممتداً،  فنياً 
تراجع  تجاه  موقفاً  النص  يطرح  حتى  »العصفورية«، 
العشرين،  القرن  سبعينيات  منذ  العربية،  التجربة 
األميركية  بالتجربة  مقارنة  إخفاقاتها،  أسباب  راصداً 
واألوروبية، مستعيناً في ذلك، بشعرية البوح، وسياق 

ساخر، يمزج الضحك بالبكاء.
نقده  من  يكّثف  القصيبي  نص  أن  الجيَّار  ويرى 
لألفضل،  التغيير  أجل  من  نقد  وهو  العربي،  للوضع 
في  وغيرها  العربية،  المجتمعات  بين  مقارنات  عاقداً 
أميركا وأوروبا، والسيما في العمل المؤسسي وحقوق 
للمشروع  تراجع  من  حدث  ما  يبرر  حتى  اإلنسان؛ 

العربي، منذ سبعينيات القرن الماضي.
المشّخص  السارد  أن  الجيَّار  على  يقف  ما  بين  ومن 
لواقعه  استقراءه  مزج  قد  »العصفورية«،  نص  في 
سرده  في  والسيما  معلوماتية،  نصية  ببنية  العربي، 
عن العادات والتقاليد وأساليب الحياة، في الدول التي 
زارها، وعاش فيها، حتى اقترن النص وفي غير موضع 

بسياق أدب الرحالت.
كما يرى الجيَّار أن السارد يمزج الحقيقي بالفانتازي، 
في طوايا نصه؛ »حيث تزّوج البروفيسور من زوجتين، 
واألخرى  فراشة،  هيئة  على  تظهر  فضائية  إحداهما 
هذا  ولعب  حاملين.  أصبحتا  وقد  دفَّاية،  اسمها  جّنية 
في  مهماً  »دوراً  الجيَّار  يكتب  كما  الفانتازي،  السياق 
الَمْسروائي، نحو نهاية فانتازية،  القصيبي  تمهيد نص 
حيث  المسرحية؛  النهاية  من  تقترب  )مخرج(،  بعنوان 
فراشة،  الفضائية  زوجتيه،  مع  البروفيسور  ذهب 
والجّنية دّفاية، إلى عالمي الفضاء والجن، وكأن السارد 
حتى  والمعرفة،  العلم  يحمل  الذي  الجيل  رحيل  يعلن 
يحين التغيير، ويأتي الزمن الذي تؤمن فيه عربستان، 

بعلمائها، فيعودون إليها مرة أخرى«.

تعّدد الموضوعات في شعره 
الغامدي،  زياد  صالح  األكاديمي  والباحث  الناقد  أما 
في ورقته »أفق الخطاب الشعري عند غازي القصيبي«، 
بين  القصيبي،  شعر  في  الموضوعات  تعّدد  فيتناول 
إلى  واإلنسانية،  والقومية  والوطنية  والتأملية  الذاتية 
الغامدي  ويرى  وتنّوعها.  قصائده  أشكال  تعّدد  جانب 
مذهبية،  فنية  بوجهة  محكوم  والتنّوع  التعّدد  هذا  أن 
أو بموقف »بحيث يستحيل التعّدد إلى وحدة، والتنّوع 
إلى تشاكل، وهو افتراض تكّذبه وقائع شعر القصيبي 
الذي تندرج بعض قصائده في عداد صفة تقليدية ذات 
المتنبي  نغمات  أمثال  جنباتها  في  ترّن  اتباعية  روح 

والبارودي وروحيهما )...(«.
يقول  والتعّدد،  التنّوع  ذلك  وأهمية  داللة  وعن 
عوالم  ليس  التوصيف،  بذلك  شعره  إن  الغامدي، 
مختلفة، بل هو عالم واحد تفضي القصيدة إلى غيرها 
الدواوين،  من  بغيره  ديوان  كل  ويتصل  القصائد،  من 
صفحة  والوطني  اإلنساني،  وجوه  أحد  الذاتي  ويغدو 

من صفحات القومي.
الغامدي  لم يجد  والتعّدد،  التنّوع  ذلك  وبالتماس مع 
للشعر  نفسه  القصيبي  رؤية  على  الوقوف  من  بّداً 
موضوعاته.  وحتى  وأشكاله  صَيِغه  مع  التعامل  في 
إلى أن القصيبي في حديثه عن شعره وسرده،  مشيراً 
مذهبية  أو  شكلية  بتصنيفات  الشعر  رؤية  يرفض 
أن  )يجب   - يقول  فيما   - شاعر  »فأي  موضوعاتية  أو 
يكون كالسيكياً ورومانسياً وواقعياً في الوقت نفسه(، 
)وكل شعر حقيقي ال بد أن تتوافر فيه الروافد الثالثة، 
فإنه  ثم  ومن  والواقعية(«.  والرومانسية  الكالسيكية 
أنه  بمعنى  وكالسيكياً  وواقعياً  ذاتياً  شعره  كل  يرى 

يشتمل على المكّونات الثالثة.
مجازيته  على  المسافة«  »منتصف  أسماه  ا  وعمَّ
يرى  القصيبي،  عند  الشعري  الموقف  تشخيص  في 
وتوفيق  وتسوية  تلفيق  داللة  ليس  بأنه  الغامدي 
الشعري  للموقف  شوهاء  داللة  »فهذه  ومؤالفة  وجمع 
القيمة وتمحضها  المذكورة من  تفرغ صفته  ألنها داللة 
والمختلفات  والمتعارضات  واألضداد  النقائض  لتالقي 
وافتراقها من دون أن يكون لذلك معنى أو تترتب عليه 

قيمة«.

من إصدارات الراحل
الحرية«،  »شقة  والقصة:  الرواية  في  له  صدر 
»العصفورية«،  البرمائي«،  »أبوشالخ  »دنسكو«، 
»سبعة«، »سعادة السفير«، »الجنّية«، »العودة سائحاً 
جاء  »رجل  حب«،  »حكاية  »هما«،  كاليفورنيا«،  إلى 

وذهب«، أقصوصة »ألزهايمر«، ونشرت بعد وفاته
والسياسة  التنمية  في  أخرى  مؤلفات  له  أن  كما 
الكبرى«،  »األسئلة  »التنمية«،  بينها:  من  وغيرها، 
أخرى«،  ومقاالت  لندن  باي  »باي  وذاك«،  هذا  »عن 
»األسطورة ديانا«، »100 من أقوالي غير المأثورة«، 
»ثورة في السنة النبوية«، و »حتى ال تكون فتنة«.

هوفر، حمل  إليريك  الترجمة  في  واحد  كتاب  وله 
عنوان »المؤمن الصادق«.

نتاجاته  على  فغلبت  الشعرية  اإلصدارات  أما 
اللؤلؤ«، وصدر  من جزائر  »أشعار  ومنها:  األخرى 
»في  )1965م(،  ظمأ«،  من  »قطرات  1960م،  العام 
رايــة«،  بال  »معركة  )1969م(،  نبيل«،  ذكــرى 
)1970م(، »أبيات غزل«، )1976م(، »أنت الرياض«، 
»الحمى«،  )1980م(،  مختارة«،  »قصائد  )1977م(، 
)1982م(، »العودة إلى األماكن القديمة«، )1985م(، 
»ورود  )1987م(،  الكاملة«،  الشعرية  »المجموعة 
فارس  »مرثية  )1987م(،  سناء«،  ضفائر  على 
)1991م(،  الحجارة«،  من  »عقد  )1990م(،  سابق«، 
لندن«،  وجه  في  »قــراءة  )1996م(،  »سحيم«، 
»يا  )2000م(،  األوراد«،  عن  »واللون  )1997م(، 
)2001م(،   ،» »األشجُّ )2001م(،  ناظريك«،  فدى 
الغروب«،  »حديقة  )2002م(،  »للشهداء«، 

)2007م(، و »البراعم«، )2008م(.

القصيبي طالبًا

غالف رواية العصفورية

§الوسط - جعفر الجمري

ن دراسات نقدية وقراءات في أثر ونتاج  ص العدد 74 من مجلة »شئون أدبية«، التي تصدر عن اتحاد كتَّاب وأدباء اإلمارات، ملفًا تضمَّ ] خصَّ
الشاعر واألديب والوزير السعودي الراحل غازي القصيبي )2 مارس/ آذار 1940 - 15 أغسطس 2010م(، الذي نقترب من الذكرى السابعة لرحيله 

بعد شهور ثالثة.

صورة قديمة لسعود الفيصل مع غازي القصيبيغازي القصيبي
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 ريال مدريد يدك حصون يوفنتوس برباعية 
ويصنع التاريخ بلقب جديد في دوري أبطال أوروبا

§كارديف - د ب أ
كتابة  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  المهاجم  واصل   [
إلى  اإلسباني  مدريد  ريال  فريقه  ليقود  هدفين  وسجل  التاريخ 
اللقب  وأحرز  أوروبا  أبطال  دوري  بطولة  في  تاريخي  إنجاز 
اإليطالي  يوفنتوس  على  بفوزه  التوالي  على  الثاني  للموسم 
استاد  على  للبطولة  النهائية  المباراة  في  )السبت(،  أمس   ،1  /4

»ميلينيوم« في كارديف.
نجاح  منذ  البطولة  لقب  عن  يدافع  فريق  أول  الريال  وأصبح 

ميالن اإليطالي في هذا بموسم 1989/ 1990.
رقمه  معززاً  البطولة  في  عشر  الثاني  بلقبه  الريال  وتوج 

القياسي في صدارة السجل الذهبي للبطولة.
وتلقى يوفنتوس، الفائز باللقب مرتين سابقتين، صفعة جديدة 

وخسر النهائي للمرة السابعة في تاريخه.
كان  حيث   1  /1 بالتعادل  المباراة  من  األول  الشوط  وانتهى 
 20 الدقيقة  البادئ بالتسجيل عن طريق رونالدو في  الريال هو 
في  بهدف  ليوفنتوس  ماندزوكيتش  ماريو  الكرواتي  وتعادل 

الدقيقة 27.
وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني 
له  الثاني  الهدف  رونالدو  أضاف  ثم   61 الدقيقة  في  للفريق 
أسينسيو  ماركو  البديل  يختتم  أن  قبل   64 الدقيقة  في  وللفريق 

التسجيل في المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة 90.
على  الخامس  للموسم  للبطولة  هدافاً  رونالدو  توج  وبهذا، 
هدافي  قائمة  صدارة  في  هدفاً   12 إلى  رصيده  رافعاً  التوالي 
البطولة هذا الموسم بفارق هدف واحد أمام األرجنتيني ليونيل 

ميسي مهاجم برشلونة.
اهتزت  فيما  أهداف  بأربعة  أمس  يوفنتوس  شباك  واهتزت 
شباك الفريق بثالثة أهداف فقط على مدار 12 مباراة خاضها في 

باقي أدوار البطولة قبل المباراة النهائية.
مدريد  لريال  الفني  المدير  زيدان  الدين  زين  الفرنسي  ولعب 
الويلزي  النجم  أبقى  إذ  المتوقع  القرار  واتخذ   3-3-4 بطريقة 
غاريث بيل، العائد من اإلصابة، على مقعد البدالء ودفع بالمتألق 
جانب  إلى  الهجوم  خط  في  األساسي  التشكيل  ضمن  إيسكو 
النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة.
ولوكا  وكاسيميرو  كروس  توني  الريال،  وسط  خط  وضم 
كارفاخال  دانيال  الرباعي  الدفاع  مهمة  تولى  بينما  مودريتش 
أمام  سيلفا،  دا  ومارسيلو  فاران  ورافاييل  راموس  وسيرخيو 

حارس المرمى كيلور نافاس.
فقد  ليوفنتوس  الفني  المدير  أليجري  ماسيميليانو  أما 
وماريو  هيغواين  غونزالو  أشرك  إذ   2-1-4-3 طريقة  طبق 
بالرباعي  ودفع  ديباال  باولو  أمام  المقدمة  في  ماندزوكيتش 
وأليكس  خضيرة  وسامي  بيانيتش  وميراليم  ألفيس  داني 
ساندرو في خط الوسط بينما أسند مهمة الدفاع للثالثي أندريا 
بارزالي وليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني أمام الحارس 

المخضرم جانلويجي بوفون.
آيد  بالك  »ذا  لفرقة  غنائية  فقرة  المباراة  بدء  صافرة  وسبق 
بيز« األميركية، على أرض الملعب استمرت أقل من عشر دقائق 

وتضمنتها عروض باأللعاب النارية.
األولى  الدقائق  واتسمت  سريع  لعب  بإيقاع  المباراة  بدأت 

بالحذر الدفاعي الشديد وخاصة من جانب يوفنتوس.
يوفنتوس  نصيب  من  المرمى  على  تسديدات  أول  وكانت 
قابلها  الثالثة  الدقيقة  في  عالية  كرة  ماندزوكيتش  أرسل  إذ 
هيغواين بتسديدة برأسه لكن الحارس أمسك بها، ثم سدد النجم 
األرجنتيني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بعدها بثوان لكن 
الحارس نافاس تصدى لها على مرتين كما تصدى لكرة قوية من 

بيانيتش بعدها بدقيقتين.
أجواء  في  مدريد  ريال  دخل  األولى،  العشر  الدقائق  وبمرور 
التوغل  في  صعوبة  وجد  لكنه  الهجومي  الضغط  وبدأ  المباراة 
إلى منطقة الجزاء، وأشهر الحكم األلماني فيليز بريش أول بطاقة 
صفراء في الدقيقة 12 وكانت من نصيب ديباال، بسبب الخشونة.
عليه،  فرض  الذي  الصارم  الدفاعي  الحصار  من  معاناة  وبعد 
إثر   20 الدقيقة  لريال مدريد في  التسجيل  النجم رونالدو  افتتح 
هجمة رائعة تبادل فيها الكرة بمهارة مع كارفاخال ثم سدد كرة 

من  ذهول  وسط  الشباك  سكنت  الجزاء  منطقة  داخل  من  زاحفة 
العبي يوفنتوس وحارسه بوفون.

حاول يوفنتوس الحفاظ على توازنه وكثف ضغطه الهجومي 
أماًل في الرد السريع وتوالت محاوالته لكن الريال وجه تركيزه 

إلى الجانب الدفاعي.
من  ساحر  بهدف  التعادل  يوفنتوس  أدرك   ،27 الدقيقة  وفي 
الجزاء،  منطقة  داخل  الكرة  هيغواين  له  هيأ  إذ  ماندزوكيتش 
في  نافاس  ينجح  لم  مزدوجة  خلفية  كرة  ماندزوكيتش  وسدد 
 1  /1 إيطاليا  بطل  تعادل  معلنة  الشباك  لتسكن  لها  التصدي 

وعودة المنافسة لنقطة البداية.
التقدم،  عن  بحثاً  الهجومية  المحاوالت  الفريقان  تبادل  بعدها، 
مع تفوق نسبي ليوفنتوس إذ كثف الريال تركيزه بشكل كبير 

على الجانب الدفاعي.
وخيم التوتر والخشونة على األداء شيئاً ما وقد حصل كل من 
 31 الدقيقتين  الريال، على إنذار في  راموس وكارفاخال، مدافعي 

و42، على الترتيب، بسبب الخشونة.
األخيرة  الدقائق  في  الكرة  على  مدريد سيطرته  ريال  وفرض 
من الشوط األول أماًل في استغالل أية هفوة دفاعية يستعيد من 
الشوط  لينتهي  خاللها تقدمه، لكن محاوالته لم تسفر عن جديد 

بالتعادل 1/ 1.
الخشونة  ببعض  األول  الشوط  من  األولى  الدقائق  واتسمت 
لبونوتشي  قوي  التحام  إثر  مرتين  اللعب  توقف  إذ  األداء  في 
 53 الدقيقة  في  إنذار  على  كروس  حصل  ثم  أللفيس  وعرقلة 

لعرقلة خضيرة.
إذ سدد   ،55 الدقيقة  في  يوفنتوس  أن يصدم  وكاد مودريتش 
لكن  الجزاء  منطقة  حدود  من  اليسرى  بقدمه  قوية  خادعة  كرة 

بوفون كان متيقظاً وتصدى لها.
وانتزع ريال مدريد األفضلية الهجومية وأدى إيسكو ومارسيلو 

دوراً أكثر فاعلية إذ خضع يوفنتوس لحصار استمر دقائق.
وفي الدقيقة 61، تلقى يوفنتوس وحارسه ضربة موجعة حيث 
الكرة  لكن  خطيرة  هجمة  إحباط  في  الحارس  مع  الدفاع  تعاون 
خارج  من  قوية  كرة  ليسدد  المراقب  غير  كاسيميرو  إلى  عادت 
خضيرة  بساق  ارتطمت  بعيدة،  بمسافة  الجزاء  منطقة  حدود 

ووجدت طريقها إلى داخل الشباك معلنة تقدم الريال 2/ 1.
وبعد ثالث دقائق فقط، استغل ريال مدريد هفوة دفاعية من 
عليها  انقض  عرضية  مودريتش  ومرر  يوفنتوس  العبي  جانب 

رونالدو ليسكنها الشباك معلناً تقدم ريال مدريد 3/ 1.
وأجرى أليغري التغيير األول في المباراة في الدقيقة 66 حيث 

أشرك خوان كوادرادو بدالً من أندريا بارزالي.
وتسلل اإلحباط والتوتر لبعض عناصر يوفنتوس وحصل كل 
من بيانيتش وأليكس ساندرو وكوادرادو على إنذار في غضون 

ست دقائق.
في  يوفنتوس  صفوف  في  الثاني  تغييره  أليغري  وأجرى 

الدقيقة 72 حيث أشرك كالوديو ماركيزيو بدالً من بيانيتش.
وكاد رونالدو أن يسجل في الدقيقة 73، إذ راوغ بنزيمة الدفاع 
ببراعة ثم مرر الكرة إلى مارسيلو الذي أرسل عرضية لرونالدو 

لكن األخير سددها فوق العارضة.
الويلزي غاريث بيل بدالً  77، دفع زيدان بالنجم  الدقيقة  وفي 
ماريو  بإشراك  الثالث  تبديله  أليجري  أجرى  كما  بنزيمة،  من 

ليمينا مكان ديباال.
إذ   ،80 الدقيقة  في  للريال  الرابع  الهدف  يسجل  أن  بيل  وكاد 
المرمى  أمام  الجزاء ومرر عرضية  انطلق رونالدو داحل منطقة 

لكن بونوتشي أطاح بها قبل أن تصل إلى قدم بيل.
ألفيش  إذ سدد   ،82 الدقيقة  الريال في  وهدد يوفنتوس مرمى 
الكرة  لكن  قابلها ساندرو بتسديدة برأسه  كرة من ضربة حرة 

مرت بجوار القائم مباشرة.
إيسكو،  من  بدالً  أسينسيو  ماركو  بالالعب  زيدان  ودفع 
أكبر عندما  أماله بشكل  يوفنتوس وتقلصت  معاناة  وتضاعفت 

طرد البديل كوادرادو في الدقيقة 83 بداعي دفع راموس.
وضاعف ريال مدريد أالم يوفنتوس بإضافة الهدف الرابع في 
البديل  إلى  عرضية  مارسيلو  مرر  حيث   ،90 الدقيقة  في  شباكه 
معلناً  الشباك  داخل  الكرة  إسكان  في  يتردد  لم  الذي  أسينسيو 

فوز ريال مدريد 4/ 1 حيث لم تسفر الثواني المتبقية عن جديد.

أفراح ريالية بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ ١٢
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»الرؤية« أول أكاديمية كرة سلة للجنسين في البحرين

فاضل ميالد: نهدف لنشر اللعبة واكتشاف المواهب الجديدة
ــار  ــ ــم ــ ــا ومـــفـــتـــوحـــة لــمــخــتــلــف األع ــبــ ــ ــة أل ــ ــرك ــع شــ ــ ــاون مـ ــعــ ــ ــت ــ ــال ــ ــام ب ــ ــق ــ ــة ت ــ ــي ــ ــم ــ ــادي ــ األك

ــزة لــأنــديــة ــمــمــي ــاج لــلــعــبــة... وســنــنــقــل الـــمـــواهـــب ال ــحــت ــخــدم مــنــطــقــة ت األكـــاديـــمـــيـــة ســت

§الوسط - محمد عباس

] تدشن خالل شهر يوليو/ تموز المقبل أكاديمية الرؤية »Vision« لكرة السلة، وهي أول أكاديمية خاصة للعبة في البالد مختصة بالجنسين، وذلك بمبادرة من المدرب 
الوطني فاضل ميالد وفريق العمل المشارك معه.

وتعتبر أكاديمية »الرؤية« مشروعا مماثال لألكاديميات 
في  كبير  بشكل  انتشرت  والتي  القدم  لكرة  المختصة 

السنوات األخيرة في مختلف المناطق.
معبرا  السلة  لكرة  خاصة  أكاديمية  تدشين  ويأتي 
البالد،  في  اللعبة  بها  تحظى  باتت  التي  الشعبية  عن 
انشاء  األخرى  هي  بدأت  األندية  بعض  أن  وخصوصا 
فترة  في  وخصوصا  ونشرها  اللعبة  لتعليم  أكاديميات 

اإلجازة الصيفية.
ألبا  شركة  صالة  على  ستفتتح  »الرؤية«  أكاديمية 
هذا  إلقامة  صالتها  وفرت  التي  الشركة  مع  وبالتعاون 

المشروع. 
نهدف من خاللها  التي  الرمضانية  اللقاءات  إطار  وفي 
المجال  في  جديد  هو  ما  كل  على  الضوء  تسليط  إلى 
الرياضي، ارتأينا استضافة المدرب الوطني فاضل ميالد 
المشرف على مشروع األكاديمية المنتظر تدشين العمل 
عيد  إجازة  وبعد  التحضيرات  اكتمال  بعد  قريبا  فيها 

الفطر المبارك، فكان هذا اللقاء...
كرة  للعبة  خاصة  أكاديمية  إنشاء  فكرة  نشأت  كيف   [

السلة وخصوصا أنها الفكرة األولى من نوعها؟
- بدأت الفكرة من خالل اقتراح لمجموعة من المتدربات 
من المدارس الخاصة كنت أدربهن لتعلم أساسيات لعبة 
خاصة  أكاديمية  إنشاء  فكرة  علي  فطرحن  السلة،  كرة 
نفسه،  باألمر  األخوان  أحد  نصحني  كما  اللعبة،  لتعليم 
وهو ما دفعني للحديث مع مجموعة من المختصين في 
بإنشاء  ونصحوني  الفكرة  شجعوا  والذين  المجال  هذا 
ونشرها  اللعبة  تطوير  تخدم  التي  األكاديمية  هذه  مثل 

واكتشاف المواهب.
] كيف بدأت التحركات إلنشاء األكاديمية؟

الفكرة،  شجعوا  الذين  العمل  بفريق  أوال  اتصلت   -
وقمنا بالتواصل مع الشركات فوجدنا تفاعال من شركة 
ألبا التي قدمت لنا صالة الشركة ألجل تنفيذ المشروع، 
رسوم  على  الشركة  في  الموظفين  أبناء  حصول  مقابل 

مخفضة لالشتراك.
] ما هو هدفكم من إنشاء هذه األكاديمية؟

المختصة  البالد  في  األكاديميات  من  الكثير  هناك   -
كرة  لعبة  صعيد  على  فراغ  هناك  ولكن  القدم،  بكرة 
إنشاء  خالل  من  الفراغ  هذا  لملء  دفعنا  ما  وهو  السلة، 
هذه األكاديمية المتخصصة مستفيدين أيضا من تجارب 

مماثلة في دول أخرى.
العمل  هو  األكاديمية  هذه  إلنشاء  الرئيسي  والهدف 
قاعدتها  وزيادة  السلة  كرة  لعبة  انتشار  زيادة  على 
الجماهيرية والمهتمين بها، وخصوصا في الفئات التي لم 
تصلهم اللعبة بالشكل المطلوب، إذ إن األكاديمية ستكون 

مفتوحة للجميع ولمختلف األعمار وللجنسين من سن 6 
سنوات وما فوق وهو ما سيخدم التعريف باللعبة.

واالهتمام  الصغيرة  المواهب  اكتشاف  إلى  نهدف  كما 
بعد  لتخدم  والفنية  المهارية  الناحية  من  وتنميتها  بها 
ذلك األندية والمنتخبات الوطنية وسنركز على الخامات 
التي تمتلك عنصر الطول وهو ما ينقص كرة السلة في 

البحرين.
] هل من برامج خاصة للمواهب الصغيرة طوال القامة؟
الفارع  الطول  أصحاب  الصغار  الالعبون  بالتأكيد،   -
وسنعمل  األكاديمية،  في  مجانيا  لهم  التسجيل  سيكون 
بعد ذلك على نقلهم لألندية في حال أجادوا بالفعل اللعبة 
وتطور مستواهم الفني وكانوا في سن يؤهلهم للتطور.

] متى سيبدأ العمل في األكاديمية؟
- سنبدأ في اإلجازة الصيفية وتحديدا بعد إجازة عيد 
الفطر المبارك في 8 يوليو/ تموز المقبل، بواقع 5 أيام في 
الصباحية من  الفترة  ألبا في  نادي  األسبوع على صالة 

الساعة 9 وحتى 1 ظهرا.
وبعد الفترة الصيفية سيستمر برامج عمل األكاديمية 

بواقع 3 أيام في األسبوع في الفترة المسائية.
] هل من برامج أخرى غير كرة السلة في األكاديمية؟

ــاك  ــن ه  -
من  الــكــثــيــر 
األفـــــكـــــار 

المطروحة 
ــي  ــتـ والـ

ســنــعــمــل 
على تنفيذها 

لن  والبرنامج 
على  فقط  يشتمل 

برامج  هناك  وإنما  األساس،  هي  كانت  وإن  السلة  كرة 
للعبة  المهرجانات  إقامة  إلى جانب  السباحة  مثل  أخرى 
ودعوة   3 أون   3 بطولة  مثل  خاصة  بطوالت  وتنظيم 

شخصيات سالوية كبيرة لحضور المهرجان.
بمشاركة  تثقيفية  محاضرات  إقامة  على  سنعمل  كما 
التغذية  مجال  وفي  الرياضي  المجال  في  المختصين 

والطب الرياضي.
] من هي الفئات المستهدفة؟

من  السلة  كرة  لعبة  ممارسة  في  الراغبين  جميع   -
تفاجأت منه  الجنسين، وما  6 سنوات وما فوق من  سن 
الالعبين  بعض  قبل  من  التسجيل  على  اقباال  هناك  أن 

المسجلين في األندية، وذلك بغية الحصول على تدريبات 
فردية في األكاديمية، إذ سنعمل على العمل بشكل فردي 
مع الالعبين الراغبين في ذلك من أجل التطور وخصوصا 

لناحية أوجه القصور في أدائهم.
والبنات  األوالد  بين  مقسمة  األكاديمة  أيام  وستكون 

بحسب عدد المسجلين في األكاديمية.
] من هو فريق العمل في األكاديمية؟

الرياضي  ألبا  نادي  مديرة  األكاديمية  على  يشرف   -
نادي  في  سابقة  سلة  كرة  العبة  وهي  الجسمي  مريم 
المدرب  فيها  يتواجد  كما  السيدات،  ومنتخب  المحرق 
وكذلك  سابق،  سلة  كرة  وحكم  مدرب  وهو  جمال  كريم 
رياضية،  تربية  ومدرسة  سابقة  العبة  الشيخ  نورة 
سابقا  السيدات  منتخب  كابتن  المنصوري  ومــوزة 
ومساعدة مدرب المنتخب حاليا، إلى جانب اإلدارية أبرار 
عبدالحسين المتغوي مدرسة تربية رياضية، إلى جانب 

الكادر المشرف على المواصالت.
] كيف ترى العمل حتى اآلن في األكاديمية؟

- موقع األكاديمية مميز ألنه يسد فراغ موجود 
الرياضي  ألبا  نادي  من  القريبة  المنطقة  في 
في الرفاع، إذ ال أندية هناك مختصة بلعبة 
نشر  في  سيساهم  ما  وهو  السلة،  كرة 

اللعبة في مناطق جديدة بالبالد.
ونتطلع أيضا إلى دعم شركات أخرى 
من  شهر  من  أكثر  وقبل  المشروع،  في 
اقبال  األكاديمية هناك  العمل في  انطالق 
مختلف  من  التسجيل  على  كبير 

األعمار ومن الجنسين.
] ما هي التجارب التي اطلعت عليها 

في مجال عمل األكاديميات؟
بعدد  اتصلت  األكاديمية  في  العمل  نبدأ  أن  قبل   -
من أصحاب األكاديميات الخاصة بكرة القدم في البحرين 
أكاديمة  صاحب  العسبول  زاهر  الكابتن  بينهم  ومن 
السلة  كرة  أكاديمية  تجربة  على  اطلعت  كما  ليجند، 
منتخب  مدرب  عليها  يشرف  التي   )WMQ( الكويت  في 
الكويت السابق لكرة السلة وليد محارب وافتتحت قبل 

سنة وحققت نجاحا كبيرا في الكويت.
افتتاح  بعد  باألندية  التدريب  مجال  في  ستستمر  هل   [

األكاديمية؟
انتهى  التدريب باألندية، وقد  - بالتأكيد سأستمر في 
ولدي  الجاري  الموسم  بنهاية  المنامة  نادي  مع  عقدي 

عروض من عدة أندية أقوم بدراستها.

فريق عمل األكاديمية

 4 مقاتلين يمثلون »MMA« البحرينية 
في آسيوية الهواة لفنون القتال

 »الشباب والرياضة« تبحث مع 
رئيس نادي االتحاد احتياجات النادي

§عوالي - اتحاد فنون القتال المختلطة
] يواصل المنتخب الوطني لفنون 
تحضيراته  للهواة  المختلطة  القتال 
في  للمشاركة  استعداداً  المكثفة، 
بطولة آسيا المفتوحة لفنون القتال 
المختلطة للهواة التي ينظمها االتحاد 
المختلطة  القتال  لفنون  الدولي 
في  سنغافورة  بجمهورية   IMMAF
حزيران  يونيو/   16  -  12 الفترة 

الجاري.
الجهاز  بقيادة  المنتخب  ويخوض 
إلدر  المدربين  من  المكّون  الفني 
حصتين  أبوأحمد  ورينات  إلداروف 
وذلك  يومي،  بشكل  تدريبيتين 
بالصالة الرياضية الخاصة بمنظمة 
خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة 
الحصص  تتضمن  إذ   ،KHK MMA

التدريبية تمارين رفع اللياقة البدنية 
الذهني  المستوى  رفع  وتمارين 
والتركيز وتحسين المهارات القتالية.
وكان الجهاز الفني قد اختار أربعة 
الوطني  المنتخب  لتمثيل  مقاتلين 
بآسيوية الهواة، وهم المقاتل حسين 
عياد للمشاركة بوزن 56.2 كيلوغراماً، 
للمشاركة  عباس  محمد  والمقاتل 
بوزن 77 كيلوغراماً، والمقاتل نايف 
فكري للمشاركة بوزن 70 كيلوغراماً 
والمقاتل عبدالمناف للمشاركة بوزن 

66 كيلوغراماً.
الذين  المقاتلون  هؤالء  ويمتلك 
وفريق  الوطني  المنتخب  يمثلون 
خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة 
للهواة مستوى قتالياً ومهارات قتالية 
عالية، كما يمتلكون سجاًل من النتائج 
اإليجابية والمشاركات في البطوالت 

المحلية والدولية. فقد شارك المقاتل 
حسين عياد في العديد من البطوالت 
المفتوحة  أوروبا  بطولة  أبرزها  من 
للهواة، التي نجح خاللها من تحقيق 
المركز الثالث في النسخة التي أقيمت 
البريطانية  برمنغهام  مدينة  في 
مؤخراً  استضافها  التي  والنسخة 
العاصمة البلغارية )صوفيا(. وشارك 
المنتخب  مع  عباس  محمد  المقاتل 
التي  المفتوحة  أوروبا  بطولة  في 
)براغ(  التشيكية  العاصمة  أقيمت 
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
مع  فكري  نايف  المقاتل  وشــارك 
المنتخب في بطولة أوروبا المفتوحة 
التي احتضنتها بلغاريا، فيما شارك 
من  العديد  في  عبدالمناف  المقاتل 

§ضاحية السيف - وزارة الشباب والرياضةالبطوالت التي أقيمت بروسيا.
التقى  الوطنية،  األندية  مع  التواصل  إطار  ضمن   [
رئيس  مع  العربي  طارق  األندية  شئون  إدارة  مدير 
خالل  تم  إذ  جعفر،  أحمد  االتحاد  نادي  إدارة  مجلس 
العام  طوال  النادي  يقدمها  التي  األنشطة  بحث  اللقاء 
والرامية إلى تطوير فرقه الرياضية في مختلف األلعاب 
وتطوير  صيانة  من  النادي  ومتطلبات  واحتياجات 
التطويرية  الخطط  إلى  باإلضافة  الرياضية،  المنشآت 
للحركة  خدمة  تطبيقها  اإلدارة  مجلس  ينوي  التي 
الشبابية والرياضية في البحرين، كما تم التباحث حول 

الفرص االستثمارية بالنادي.
نادي  رئيس  إلى  التهنئة  العربي  قدم  اللقاء،  وخالل 
إلى  بالنادي  القدم  كرة  فريق  صعود  بمناسبة  االتحاد 
القادم،  الموسم  في  القدم  لكرة  األولى  الدرجة  دوري 
مثمناً جهود مجلس اإلدارة التي بذلت من أجل تهيئة كل 

الظروف المثالية لصعود الفريق.
في  االتحاد  نادي  به  يقوم  الذي  الدور  العربي  وثمن 
السنوات  مدار  على  البحرينية  الرياضة  مسيرة  إثراء 
تحويل  في  ودورهم  رجاالته  بعطاء  مشيداً  الماضية، 
النادي إلى مركز إشعاع رياضي أخذ على عاتقه تأدية 
دوره المحوري في احتضان الشباب البحريني وتوجيه 

طاقات نحو خدمة البحرين.
هذا  أن  إلى  االتحاد  نادي  رئيس  أشار  جانبه،  من 
وزارة  في  المسئولين  اهتمام  على  تأكيداً  يعتبر  اللقاء 
ويبرهن  الوطنية،  باألندية  والرياضة  الشباب  شئون 
على المساحة الكبيرة والمواتية لتعزيز العالقة الوثيقة 
المثالية  األجواء  تهيئة  أجل  من  والنادي  الوزارة  بين 
والفنية،  اإلدارية  منظومته  وتطوير  بالنادي  لالرتقاء 
وزارة  مع  التواصل  على  اإلدارة  مجلس  حرص  مؤكداً 
اإلدارية  النادي  احتياجات  لتلبية  والرياضة  الشباب 

وتعزيز موارده المالية. المقاتل حسين عياد

رئيس نادي االتحاد خالل لقائه بمسئولي الشباب والرياضة    
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اليوم ختام دور الثمانية بمنافسات كرة القدم والسحب على السيارة الرابعة 

عيسى بن علي يتوج الفريق األميركي ببطولة الجاليات لكرة السلة

سمو  السلة  لكرة  البحريني  االتحاد  رئيس  توج   [
الفريق األميركي بطاًل  الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
الداخلية  وزارة  وفريق  للجاليات  السلة  كرة  لبطولة 
ضمن  وذلك  السلة،  لكرة   3ON3 بطولة  لمنافسات  بطاًل 
منافسات دورة ناصر بن حمد الثالثة لأللعاب الرياضية 
البحريني  االتحاد  صالة  على  أقيمت  والتي   )10 )ناصر 

لكرة السلة.
وشهد المباراة الختامية األمين العام المساعد للمجلس 
األولمبية  للجنة  العام  األمين  والرياضة  للشباب  األعلى 
جمهورية  وسفير  عسكر  صادق  عبدالرحمن  البحرينية 
الفلبين ألفونسو فيرنايد أ. فير، وأعضاء اللجنة المنظمة 
للدورة وبعض من أعضاء مجلس إدارة االتحاد البحريني 

لكرة السلة.
فوزه  بعد  اللقب  تحقيق  من  األميركي  الفريق  وتمكن 
الفريق  على  الجاليات  بطولة  في  النهائية  المباراة  في 
الثالث  المركز  في  جاء  فيما   85-91 بنتيجة   C الفلبيني 
حماسية  اجواء  النهائية  المباراة  شهدت  الهندي.  الفريق 
ورائعة وتفاعلت معها الجماهير الحاضرة التي شجعت 

الفريقين من أجل تقديم أفضل مستوياتهما في المباراة.
في  األول  للمركز  الداخلية  وزارة  فريق  تحقيق  وجاء 
3ON3 بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق  بطولة 
الثالث  المركز  في  جاء  فيما   11-18 بنتيجة  »ناصر12« 

فريق ذا هوبرز.
الفائزين  بتتويج  علي  بن  عيسى  الشيخ  وقــام 
في  األولى  بالمراكز  الخاصة  والكؤوس  بالميداليات 
تقديره  عن  ه  سموُّ أعرب  المناسبة  وبهذه  البطولتين، 
الملك لألعمال  بها ممثل جاللة  يقوم  التي  للجهود  البالغ 
الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس  والرياضة 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في سبيل تهيئة األرض 
الخصبة لجميع الرياضيين في مملكة البحرين من خالل 
سموه  بتوجيه  الموضوعة  والبرامج  األنشطة  مختلف 
من  للمزيد  واكتساب  وتحدٍّ  التقاء  نقطة  لتكون  الكريم، 

الفرص التنافسية.
وقال عيسى بن علي: »إن بطولة الجاليات لكرة السلة 
تعد من ضمن هذه الفعاليات الناجحة التي شكلت فرصة 
التحدي  لخوض  البحرين  مملكة  في  المقيمة  للجاليات 
هذا  في  الرياضية  اإلثارة  من  أجواء  وسط  والتنافس 
الجاليات  بطولة  أن  إلى  ه  سموُّ ولفت  الكريم«.  الشهر 
أظهرت المستوى التنافسي الرائع بين الفرق المشاركة، 
األميركي  الفريقين  بين  النهائية  المباراة  أن  مضيفاً 
المطلوب  التنافسي  المستوى  والفلبيني »c« كانت على 
به  تتمتع  ما  وذات حضور جماهيري طيب يعكس مدى 

اللعبة من شعبية بين الجميع داخل مملكة البحرين.
لكافة  تقديره  عن  علي  بن  عيسى  الشيخ  وأعرب 
الدورة،  لهذه  المنظمة  اللجنة  قبل  من  المبذولة  الجهود 
مؤكداً سموه أن »ناصر 10« حققت العديد من المكتسبات 

التي تخدم الرياضة البحرينية.
وجاء تحقيق الفريق االميركي للبطولة بعد أن تنافس 
بشكل واضح مع الفريق الفلبيني الذي كان ندا قويا في 
المباراة وقدم الفريق مباراة متكاملة دفاعا وهجوما من 
دون أن يترك أي مجال للتنافس ولعب بأسلوب دفاعي 
صفوف  في  اللعب  مفاتيح  جميع  خالله  من  أوقف  قوي 

الفريق الفلبيني ولم يترك المجال لمنافسه للعب بحرية.
تحقيق  بعد  مورجان  االميركي  الفريق  قائد  ويقول 
وحماسية  رائعة  النهائية  المباراة  »كانت  للقب:  فريقه 
وبحضور جماهيري طيب وسط أجواء رائعة جداً تؤكد 
حرص مملكة البحرين على إشراك الجاليات في األنشطة 
والبرامج الرياضية وغيرها... نحن نشكر الشيخ ناصر 
بطولة  في  للمشاركة  لنا  الفرصة  إتاحة  على  حمد  بن 
البحرين  شباب  مع  لالحتفال  الرياضية  لأللعاب  ه  سموِّ
بالذكرى العاشرة النطالق البطولة األكثر شعبية والتي 

دائماً ما تحظى بمشاركة كبيرة وواسعة«.
بقوة  التواجد  على  البداية  منذ  حرصنا  »لقد  وأضاف 
الفريق  وكان  كبيرة  وقدمنا مستويات  البطولة  هذه  في 
للقب  إحرازنا  في  ساهم  الذي  األمر  متجانسة،  مجموعة 
منصة  اعتالء  من  مكننا  قوي  ودفاعي  أداء هجومي  بعد 
البطولة  في  مستقباًل  نشارك  أن  ونتمنى  التتويج 

القادمة«.
أما فريق وزارة الداخلية فجاء تحقيقه للمركز األول في 
بطولة 3ON3 بعد أن قدم مباراة قوية منذ البداية وأظهر 
وتنوع  الهجوم  في  القوي  األداء  بسبب  مثيراً  تنافساً 
الدفاع  في  الجماعي  األسلوب  إلى  باإلضافة  التسجيل 
تمكن  معين حتى  على العب  االعتماد  دون  من  والهجوم 

من تخطي منافسه وفرض اسلوبه طيلة المباراة.
اعرب  عبدالمجيد  محمد  الداخلية  وزارة  فريق  العب 
عن سعادته بالمشاركة في البطولة، وقال: »لقد حرصنا 
بطريقة  الفريق  واستعد  البطولة  في  المشاركة  على 
على  الحصول  البداية  منذ  هدفنا  كان  للغاية.  متميزة 
المركز االول لذا عملنا بشكل جماعي للوصول الى الهدف 
العالية  والروح  الحماسة  بفضل  وتمكنا  رسمناه  الذي 
واالصرار من تحقيق اللقب... قدمنا مستويات عالية طيلة 
النهائية  المباراة  الى  ووصلنا  التمهيدي  الدور  مباريات 

وحققنا اللقب عن جدارة واستحقاق«.
الشيخ ناصر بن حمد على مبادراته  وأضاف »نشكر 
ه  دورة سموِّ البحريني وخاصة  الشباب  تجاه  المتميزة 
التي باتت في وقتنا الحالي ملتقى مهماً للشباب للتنافس 
هي  بالفعل  المختلفة،  الرياضية  األلعاب  ألقاب  على 

بطولة رائعة ومشروع وطني رياضي هادف«.

عروض متميزة في الجمباز للناشئين
في  عرضاً  الناشئين  الالعبين  من  مجموعة  قدمت 
للمباراة  المصاحبة  العروض  ضمن  وذلك  الجمباز، 
 3ON3 وبطولة  السلة  لكرة  الجاليات  لبطولة  النهائية 
البحريني  االتحاد  اشراف  تحت  وذلك  السلة،  لكرة 
الجمباز  لرياضة  مميزاً  عرضاً  الالعبون  للجمباز.وقدم 
وتدريبهم  الالعبين  لجهود  تتويجاً  العرض  واعتبر 
المرونة  فيها  استعراضية  قدموا لوحة  المتواصل، حيث 
العبو  قدمها  التي  العروض  ونالت  والتركيز،  والرشاقة 
معها  تفاعلوا  الذين  الجمهور  إعجاب  منتخبنا  والعبات 

بصورة كبيرة.

500 دينار تمنحها »ناصر 10« لجماهير 
بطولة الجاليات

شهدت المباراة النهائية لبطولة الجاليات لكرة السلة 

الرياضية  لأللعاب  الثالثة  حمد  بن  ناصر  دورة  ضمن 
المباراة  أثرى  متميزاً  جماهيرياً  حضوراً   )10 )ناصر 
تقديم  أجل  من  الحماسة  الفريقين  في  وبعث  النهائية 

مباراة فنية عالية.
وتقديراً للجماهير التي حضرت المباراة قامت اللجنة 
المنظمة للدورة بتحديد 500 دينار قيمة الجوائز للجماهير 
الموزعة على 5 جوائز كل واحدة منها بمبلغ 100 دينار 
رصد  يأتي  حيث  المباراة،  نهاية  بعد  عليها  السحب  تم 
لتوجيهات  تنفيذاً  الجوائز  لتلك  للدورة  المنظمة  اللجنة 
رصد  بضرورة  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو 

جوائز قيمة للجماهير.

مباريات دور الثمانية
تختتم اليوم )األحد( منافسات دور الثمانية من مسابقة 
مواجهتين،  بإقامة  وذلك   ،10 ناصر  بدورة  القدم  كرة 
تجمع األولى فريق النوايف وفريق الزلزال عند الساعة 
التي  المباراة  الحادية عشرة والربع  9 مساء، تليها عند 
على  األبيض  الصقر  وفريق  الفخار  فريق  بين  تجمع 
اللقاءان  هذان  وسيحدد  الرياضية.  خليفة  مدينة  ملعب 
من  النهائي  قبل  الدور  في  سيتواجدان  اللذين  الطرفين 

البطولة الذي سيقام يوم الثلثاء المقبل.
المواجهة  هذه  النوايف  يدخل  األولى،  المواجهة  في 
وهو  الدور  هذا  لمنافسات  العبور  في  نجح  أن  بعد 
من  نقاط   7 جمع  أن  بعد  الثالثة  للمجموعة  متصدر 
فوزين وتعادل. ويطمح الفريق في هذه المباراة لتحقيق 
النهائي،  نصف  للدور  خالله  من  يعبر  الذي  االنتصار 
هذه  في  الثاني  لقبه  عن  البحث  نحو  لمواصلة مشواره 
يمتلك  الحربان  خالد  المدرب  بقيادة  الفريق  البطولة. 
عناصر وإمكانات قادرة على تحقيق النتيجة المطلوبة، 
الفريق سمو الشيخ خليفة بن علي آل  من أبرزهم قائد 
راشد،  أحمد  الكويتي،  نايف  الموسوي،  حسن  خليفة، 

مبارك سالم والمحترف كريستيان.
في المقابل، يدخل فريق الزلزال هذه المواجهة بعد أن 
خطف البطاقة الثانية عن المجموعة الرابعة، إثر احتالل 
وتعادل.  فوز  من  جمعها  نقاط   4 برصيد  الثاني  المركز 
ولن تختلف نوايا الفريق عن النوايف في هذه المباراة، 
وخصوصاً أن الفريق يتطلع للوصول للمباراة النهائية 
سجل  في  الرابع  لقبه  تحقيق  على  بقوة  والمنافسة 
مشاركاته في هذا التجمع الكروي. الفريق بقيادة المدرب 
السوري رضوان نجم لديه نخبة من الالعبين الدوليين 
محمود  عيسى،  سلمان  الفريق  قائد  يتقدمهم  السابقين 
جالل، محمد سيدعدنان وعالء حبيل، كما يمتلك عناصر 
شجار  عبداهلل  عطية،  محمد  الالعب  أبرزهم  من  شابة 

ومحمد عيسى والمحترف المتميز إسراء عامر.

الفخار والصقر األبيض
وفي المباراة الثانية، سيلعب الفخار هذه المواجهة بعد 
للمجموعة  متصدرا  المرحلة  لهذه  الوصول  في  نجح  ان 
وتعادل،  فوزين  من  جمعها  نقاط   7 برصيد  الرابعة 
خالله  من  يواصل  الذي  الفوز  لتحقيق  الفريق  ويتطلع 
مشواره بالبطولة. الفريق بقيادة المدرب الوطني فيصل 
النتيجة  تحقيق  على  قادرين  العبين  يمتلك  عبدالمجيد 
جواد  حميدان،  مهدي  الفريق  قائد  يتقدمهم  اإليجابية، 

عبداهلل، محمد الَسندي، حسين علي ومصطفى يعقوب.
ومن جهة ثانية، سيخوض الصقر األبيض اللقاء بعد ان 
تأهل للدور الثاني كثاني المجموعة الثالثة بعد أن جمع 
4 نقاط من فوز وتعادل. ويسعى الفريق في هذه المباراة 
االستمرار  فرصة  يمنحه  الذي  االنتصار  يحقق  أن  إلى 
يمتلك  الفريق  النهائي.  قبل  للدور  بالمنافسات واالنتقال 
النتيجة  تحقيق  على  والقدرة  اإلمكانية  لديهم  العبين 
المطلوبة، يتقدمهم فرج العنزي، محمد البدل، عبدالعزيز 

أحمد، محمد عبداهلل وطارق أحمد.

الفخار األعلى تسجياًل والنوايف األقوى في خط الدفاع
فرق  األربعة  بين  هجوماً  األقوى  الفخار  فريق  يعتبر 
 11 الفريق  يمتلك  حيث  اليوم،  مباريات  في  المشاركة 
 7 الزلزال برصيد  فريق  الثاني  المركز  يحتل  فيما  هدفاً، 
أهداف، ويأتي ثالثا فريق النوايف الذي يمتلك في سجله 
بعد  الرابع  المركز  األبيض  الصقر  يحتل  فيما  أهداف،   5
أن اكتفى بتسجيل 4 أهداف. بينما يحتل النوايف صدارة 
تهتز  لم  إذ  الدفاع،  خط  مستوى  على  الليلة  هذه  فرق 
شباكه سوى مرتين، يليه فريقا الفخار والصقر األبيض 
اللذان تعرضت شباكهما للزيارة في ثالث مرات، يليهما 
هذا  مستوى  على  األضعف  يعتبر  والذي  الزلزال  فريق 

الخط بعد أن تلقت شباكه 6 أهداف.

السحب اليوم على رابع سيارة
سيارة  رابع  على  السحب  )األحد(  اليوم  مساء  ُيجرى 
ُمخصصة للجماهير في دورة ناصر بن حمد الرمضانية 
إقامة  أثناء  10(، وذلك  )ناصر  الرياضية  الثالثة لأللعاب 
في  النهائي  ربع  منافسات  من  األخير  اليوم  مباراتي 
الرياضية،  خليفة  مدينة  ملعب  على  وذلك  القدم  كرة 
وهذه  الثانية،  المباراة  شوطي  بين  السحب  وسيتم 
التذاكر  استالم  عبر  للحضور،  للجماهير  مفتوحة  دعوة 

المجانية والدخول في السحب.
وكان الشيخ ناصر بن حمد، قد وجه بتوزيع السيارات 
كرة  منافسات  كافة  على  للجماهير  المخصصة  العشر 
الحضور  من  نسبة  أكبر  تحقيق  بهدف  وذلك  القدم 
الجماهير  ولحث  القدم  كرة  لمنافسات  الجماهيري 
جوالت  كافة  في  الكروية  فرقها  جانب  الى  الوقوف  على 
شركة  من  مقدمة  العشر  السيارات  بأن  علماً  البطولة، 

إبراهيم خليل كانو »تويوتا«، والفخامة للسيارات.
الثانية  الجولة  ختام  في  سيارة  على  السحب  وتم 
إجراء  تم  الثانية  والسيارة  الحجازي،  ياسين  بها  وفاز 
إلياس  التمهيدي وفاز بها  الدور  السحب عليها في ختام 
الحجيري، ولدور الثمانية تم تخصيص سيارتين »أمس 
واليوم« والدور قبل النهائي سيارة واحدة، وفي المباراة 
الختامية سيتم السحب على خمس سيارات، وكل التذاكر 
التي يتم توزيعها حالياً ستدخل في السحوبات القادمة، 
للمباراة  بالنسبة  منفصلة  تذاكر  هنالك  ستكون  فيما 

النهائية.
في  متواجداً  يكون  أن  البد  بالسيارة  الفائز  بأن  علماً 
رقم  على  السحب  سيتم  وإال  استالمها،  أجل  من  الملعب 

آخر.

تتويج فريق الداخلية ببطولة 3ON3من عروض الجمباز خالل نهائيات كرة السلةعيسى بن علي يتوج الفريق األميركي ببطولة الجاليات

»جنرز يونايتد« يهزم »صقور البحرين« 
ويصل لنصف نهائي دورة »ناصر 10«

§عوالي - اللجنة اإلعالمية
] حجز فريق جنرز يونايتد مقعده في الدور نصف النهائي من منافسات كرة القدم بدورة »ناصر 10«، بفوزه 

الثمين على فريق صقور البحرين بخمسة من دون مقابل، ونال العب الجنرز جاسم الجبن جائزة رجل المباراة.
سيطر فريق الجنرز على غالبية مجريات المباراة في ظل األسلوب الذي انتهجه بالضغط الهجومي والذي أجبر 
في  الصقور  العبي  من  جاءت  التي  الخجولة  الهجومية  المحاوالت  تنفع  ولم  التراجع،  على  البحرين  صقور  فريق 
الشوط الثاني في ظل السلبية التي شهدناها والدفاع التماسك لالعبي الجنرز، وقاد البرازيلي الهداف دييغو فريقه 
الجنرز بتسجيله ثالثية، جاء األول منها في الدقيقة األخيرة من عمر الشوط األول، والثاني في الدقيقة 72 من ركلة 
85، وسجل  الدقيقة  في  )رينغو(  عبدالرحمن  محمود  السابق  للدولي  الرابع  79، وصنع  الدقيقة  في  والثالث  جزاء، 

من لقاء جنرز يونايتد وصقور البحرينرينجو الخامس أيضاً )91(.
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 سيدمحمد السهالوي يبقى
مع المالكية بعقد يمتد لموسٍم واحد

§الوسط - المحرر الرياضي
الوسط  خط  العب  بقي  الحالي،  الموسم  القدم  لكرة  األولى  الدرجة  دوري  لقب  تحقيق  في  الفعالة  مساهمته  بعد   [

سيدمحمد عباس السهالوي وفياً لنادي المالكية، إذ أمضى يوم أمس على عقدٍ جديد سيبقى بموجبه مرتدياً شعار فارس 
الغربية لموسٍم رياضي واحد هو القادم 2017 - 2018، وبالتالي تواصل اإلدارة الملكاوية مهمة االحتفاظ بالالعبين بعد أن جددت 

عقد القائد علي السيدعيسى وأحمد يوسف ومحمد درويش وحسن خميس البري، وكذلك احتفظت بالعب خط الوسط السوري 
إسراء عامر الحموية، ولديها مهمة كبيرة تتمثل في التجديد للحارس عبدالكريم فردان الذي انتهى عقده رسمياً مع النادي.

والسهالوي أحد أبرز العبي خط الوسط في الدوري، وكان منسجماً بشكل كبير مع بقية الالعبين على رغم أنه كان 
يخوض موسمه األول، وساهم كثيراً في فوز الفارس بلقب الدوري المحلي للمرة األولى.

وتأتي هذه الخطوات الملكاوية من أجل ضمان استقرار الفريق من جميع النواحي، وخصوصاً أنه 
سيكون مرتبطاً بمشاركة خارجية ألول مرة، واألقرب هي كأس االتحاد اآلسيوي 2018.

] يخصص »الوسط الرياضي« هذه المساحة يوميًا خالل 
شهر رمضان المبارك، لحكم وعبر وذكريات المدرب الوطني 
تحت  الثامنة  والحلقة  طه،  نبيل  الدولي  والمحاضر  القدير 

عنوان »تقريب العلم من الملعب«. 
النظرية  لعالم  الشهيرة  المقوالت  »إحدى  الجنرال:  يقول 
النسبية ألبرت أينشتاين، الذي ارتبط اسمه بالعبقرية )الجنون 
هو أن تفعل ما اعتدت أن تفعله اليوم تلو اآلخر وتتوقع نتائج 
مختلفة«، أدعو القارئ العزيز أن يقارن هذه المقولة بما نفعله 
في التدريب في واقعنا الحالي، موسم يعقبه موسم والبرنامج 
الخاص بتدريب الفئات العمرية وجدول المنافسات والتخطيط 

إذا وجد لها بالسنوات نفسها التي سبقتها«.
لنشكو  نجتمع  أولمبية  دورة  كل  »بعد  الجنرال  ويتابع 
إن  نفسها،  األخطاء  وعمل  والبقاء  التخطيط  وعدم  الواقع 
توظيف العلم في العمل الرياضي يجبرنا أن نختار طريقين، 
التخطيط للوصول لإلنجاز، عدا ذلك  إما تحصيل اإلنجاز أو 
بين  الفرق  نفهم  كلنا  ترويح،  رياضة  إلى  الرياضة  فتتحول 
خبرة  المدربين  أقل  وضع  في  استمرينا  إذا  والهدف،  الحلم 
وأقلهم سعراً، ووضع البرامج الفنية المشابهة إلى الكبار فإننا 

سنبقى على ما نحن عليه«.
في سكانها وإمكاناتها  أقل عدداً  الجنرال أن »دواًل  ويؤكد 
إلى  الوصول  استطاعت  العربية  الدول  من  كثير  من  المادية 
العالمية ومنصات التتويج من خالل تقريب العلم من الملعب«. 
ويختتم الجنرال بالدعوة إلى »الرهان والتخطيط والصرف 
والمادي  والفني  اإلداري  االهتمام  بإعطاء  المستقبل  على 
تعني  عمل  وورش  مؤتمرات  إلى  دعوة  العمرية،  للفئات 
الخبراء  أفضل  توفير  إلى  دعوة  العمرية  المراحل  بتدريب 
برامجنا  الثغرات في  والعمل على سد  المستقبل  إلى  للتنظير 
غير  كنا  إذا  المستقبل  رهان  وكسب  للتوفق  سعيًا  الفنية 
العمل  أصبح  وإال  التغيير  علينا  ونتائجه  بواقعنا  مقتنعين 
الرياضي يطابق نظرية العبقري العالم أينشتاين ومقولته عن 

الجنون«.

تقريب العلم من الملعب

عمار حسن ُمحاط بأربعة عروض   

 عروض عديدة ُتحيط بعمار حسن
والمالكية يرغب في استعادته

] أحاطت العديد من العروض 
الوسط  خط  بالعب  الرسمية 
التعاقد  أجل  من  حسن  عمار 
معه لمنافسات الموسم الكروي 
القادم 2017 - 2018، إذ فتحت 
المفاوضات  خط  األندية  بعض 
الرفاع الشرقي  معه ومنها نادي 
الذي لعب له في الموسم الحالي، 
جادة  شرقاوية  رغبة  هنالك  إذ 

من  وبتوصية  معه  التجديد  في 
من  فيما  السعدون،  المدرب عيسى 

عقد  قد  الالعب  يكون  أن  المفترض 
اجتماعًا مع إدارة ناديه السابق المالكية 

والتي ترغب هي األخرى في استعادة الالعب نظراً 
للمعرفة الكاملة من المدرب أحمد الدخيل بإمكانياته 

الفنية وقدرته على تقديم األفضل للفريق.
التي  األندية  من  فإن  لالعب  المقربين  وبحسب 
بطل  الحد  هي  الالعب  خدمات  من  االستفادة  تريد 
كأس السوبر وكأس االتحاد هذا الموسم، واالتحاد 
الالعب  فإن  النهاية  وفي  الكبار،  لدوري  الصاعد 
الختيار  األربعة  العروض  هذه  بين  من  سيفاضل 
المادية  االستفادة  على صعيد  سواء  منها  األفضل 

أو الفنية.

 اإلصابة بشد عضلي تحرم ناصر بن حمد
من مواصلة بطولة العالم للترايثلون

§سلوفاكيا - المكتب اإلعالمي
لألعمال  البالد  عاهل  ممثل  شارك   [
الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس 
اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة في بطولة العالم للترايثلون 
والتي انطلقت بمدينة سامورين بسلوفاكيا 
بمشاركة نخبة من أبطال العالم المحترفين 
رياضة  في  القوية  الفرق  من  والعديد 

الترايثلون.
البطولة  من  لالنسحاب  اضطر  وقد 
بعد أن أصيب بشد عضلي في منافسات 
حمد  بن  بناصر  حذا  الذي  األمر  الجري 
ذلك  بعد  الراحة وحاول  أجل  من  للتوقف 
من  بوسعه  ما  كل  وبذل  الجري  مواصلة 
عاودت  اإلصابة  لكن  السباق  انهاء  أجل 
من  انسحابه  إلعالن  ليضطر  أخرى  مرة 
السباق بعد 5 كيلومترات. وتواجد ناصر 
العبي  قائمة  ضمن  السباق  في  حمد  بن 
الترايثلون المحترفين وهي المرة األولى 
التي يتنافس فيها مع محترفي الترايثلون 
وكان السباق قد انطلق في الصباح الباكر 
بن  ناصر  تمكن  إذ  السباحة  بمنافسات 
السباحة  مسابقة  مسافة  إنهاء  من  حمد 
البالغة 1.9 كيلومتر بزمن قدره 0:30:51.5 
الدراجات  منافسات  إلى  بعدها  لينتقل 
وإنهاء المسافة 90 كيلومتراً بزمن 2:15:48 
 21.1 لمسافة  الجري  إلى سباق  انتقل  ثم 
من  لالنسحاب  اضطر  لكن  متر  كيلومتر 
السباق بسبب اإلصابة بشد عضلي بعد 
أن تجاوز أكثر من 5 كيلومترات في الجري.

تجاوز الصعاب... واإلصابة 
تبعده

وقال ناصر بن حمد معلقاً على السباق: 
»يعتبر سباق العالم من السباقات القوية 
بمشاركة  تحفل  ما  دائماً  والتي  جــداً 
كبيرة وواسعة من قبل محترفي رياضة 
يجعله  الذي  األمر  العالم  في  الترايثلون 
من أصعب السباقات وأقواها من الناحية 
الفنية أنه أمر رائع أن تتواجد في السباق 
مع نخبة من أبطال العالم للتنافس معهم 
على تحقيق النتائج اإليجابية، باإلضافة 
إلى اكتساب المزيد من الخبرات والمهارات 
قد تعينك في المستقبل على الظفر بالمراكز 

المتقدمة«.
كانت  الفنية  األمــور  »كل  أن  وأشــار 
الحصص  وأنهيت  السباق  قبل  جيدة 
التدريبية بنجاح تام وتمكنت من الوصول 
في  التدريبات  خوض  بعد  الجاهزية  إلى 
ودخلت  والجري  والدراجات  السباحة 
السباق بكل حماس أمالً في تحقيق المراكز 
في  الكبير  التطور  تؤكد  التي  المتقدمة 
المستوى الشخصي، باإلضافة إلى تطور 

رياضة الترايثلون في البحرين«.
السباحة  مسافة  أنهيت  »لقد  وبين 
بصورة طبيعية وبعدها انتقلت إلى سباق 
الجري  في  انطلقت  ثم  ومن  الدراجات 
وأصبت بشد عضلي بعد نحو أكثر من 5 
كيلومترات وتوقفت قليالً للراحة وحاولت 
بعد ذلك مواصلة السباق لكني لم أستطع 
بسبب تفاقم اإلصابة والتي تبين أنها شد 

الذي دفعني لالنسحاب من  األمر  عضلي 
السباق«.

وتابع أن »االنسحاب من السباق ليست 
الالعبون  ما يواجه  المطاف ودائماً  نهاية 
تحديات  الرياضية  األلعاب  جميع  في 
البطوالت  أثناء  اإلصابة  ومنها  كبيرة 
على  عديدة  شواهد  وهناك  الرياضية 
هي  منها  أعاني  التي  المشكلة  إن  ذلك. 
في  اإلصابة  هذه  ستتالشى  عضلي  شد 
الكثير  بانتظاري  المقبلة،  األيام  غضون 
من الفعاليات والبطوالت الرياضية المهمة 
رياضة  في  وخاصة  المقبلة  الفترة  في 
تخطي  على  العزم  عاقد  وأنا  الترايثلون 
لتحقيق  بقوة  والعودة  اإلصابة  هذه 

اإلنجازات«.
وأضاف »أشعر حالياً ببعض التحسن 
سريعة  جلسات  إلى  خضعت  أن  بعد 
أنا على ما يرام من  الطبيعي،  العالج  في 
الناحية الجسدية، أشعر باألسف لخروجي 
لكنني  الكبيرة،  العالمية  البطولة  من 
أجبرت على ذلك بسبب اإلصابة على رغم 

كل المحاوالت بمواصلة الجري«.

حققت هدف الترويج للبحرين
على  أنه  إلى  حمد  بن  ناصر  وأشار 
أعضاء  أن  إال  السباق  من  الخروج  رغم 
الفريق البحريني تمكنوا من تحقيق إنجاز 
متميز بإنهاء السباق، كما أن الفريق حقق 
هدفاً من أهدافه التي من أجلها تواجد في 
السباق وهو الترويج للبحرين. وقال: »إن 
المشاركة البحرينية في سباق سلوفاكيا 

من  وجدت  التي  األهداف  حققت  الشهير 
ومنجزاتها  للبحرين  الترويج  في  أجلها 
من  به  تتمتع  وما  والتنموية  الحضارية 
وثقافية،  وسياحية  اقتصادية  مقومات 
البحرين  فريق  تحقيق  إلى  باإلضافة 
للترايثلون إنجازاً متميزاً بإكمال السباق، 
إن مشاركة الفريق البحريني في السباق 
لرؤى وتوجيهات  ترجمة واضحة  تعتبر 
عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك 
استغالل  في  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
الرياضة العالمية للترويج للبحرين وما 
أجل  من  وكبير  واضح  تقدم  من  تحققه 
في  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق 
مركزاً  البحرين  وجعل  المجاالت،  جميع 
لالهتمام بما تقدمه من إنجازات واضحة 

في التنمية«.
وأضاف »لقد كان اسم البحرين حاضراً 
أعين  وكانت  بقوة،  العالمي  السباق  في 
الجماهير الرياضية تتجه نحو اإلنجازات 
البحرين،  حققتها  التي  الكبيرة  التنموية 
المشاركة  من  إليه  نسعى  كنا  ما  وهذا 
البحريني  الفريق  وإطالق  السباق  في 
للترايثلون وفريق التحمل 13، األمر الذي 
يعطي للعالم فكرة واضحة عن المنجزات 
تعيشها  التي  والتنموية  الحضارية 
البحرين في ظل العهد الزاهر، وما وصلت 
الذي  األمر  وهو  ونماء،  تطور  من  إليه 
تحقق في السباق عبر تعرف المشاركين 
والجماهير على البحرين من خالل فريقها 
القوي المشارك في أهم سباقات العالم في 

الترايثلون«.

حسن عقيل: المفاوضات 
مازالت قائمة 

مع »طائرة النجمة«
§الوسط - محمد عون

الماضي  الموسم  في  النجمة«  »طائرة  نجم  أكد   [
الكرة  جهاز  أن  الرياضي«  »الوسط  لـ  عقيل  حسن 
آخر  لموسم  البقاء  عليه  النجمة عرض  بنادي  الطائرة 
دوري  بلقب  الماضي  بالموسم  توج  الذي  بالفريق 
في  السادسة  للمرة  الطائرة  للكرة  األولى  الدرجة 
اللحظة  »حتى  وأضاف  األهلي،  حساب  على  تاريخه 
البقاء  أولويتي  أنا  طبعاً  رسمي،  التفاق  نتوصل  لم 
فيه وذلك  ارتحت كثيراً  النجماوي(، ألنني  )الرهيب  مع 
يعود لزمالئي الالعبين وإلى الجهازين الفني واإلداري 
أيضاً... لكن هذا ال يعني أنني لن أستمع للعروض التي 
لم  حال  في  وخصوصاً  المقبلة،  األيام  في  تصلني  قد 

نتوصل التفاق فعلي في األيام المقبلة«.
الذين  الالعبين  أحد  كنت  ألنني  سعيد  »أنا  وتابع 
وطبعاً  الكبيرة....  األلقاب  إلحــراز  النجمة  أعــادوا 
المشاركة في بطولة الخليج تستهويني كثيراً، لكن كل 
هذا مرتبط بضرورة التوصل التفاق بيني وبين اإلخوة 

في جهاز الكرة الطائرة بنادي النجمة«.
من  الماضي  الموسم  في  انتقل  عقيل  أن حسن  يذكر 
الورقة  يكون  أن  عقيل  وفيه وفق  النجمة.  إلى  المحرق 
الرابحة للنجماوية، وأصبح أحد أبطال الموسم من دون 
منازع وذلك بعد المستويات الفنية الكبيرة التي قدمها.

حسن عقيل
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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.
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قمة  في  اليوم  أنت   [
عليك  تتهافت  انشغالك 
ويتراكم  االتــصــاالت 

العمل.

ويحمل  غريب  يوم   [
وجهين، ففي البداية تكون 
تبدأ  ثم  ميسرة  أمــورك 

الضغوطات تنهال عليك.

] مواعيد كثيرة اليوم 
ومرهقًا،  محتاراً  تجعلك 
ولكن أمورك تتحّسن في 

فترة ما بعد الظهر.

] تشعر بالملل واالكتئاب 
تعيشه  الذى  للهدوء  نتيجة 
الخروج  حاول  المنزل.  في 

للتغيير من هذا الروتين.

مــن  ــد  ــديـ ــعـ الـ  [
الذى  والجدال  المناقشات 
ويرهق  ــيــوم  ال يتعبك 

أعصابك.

كله  اليوم  تفكيرك   [
بسبب  بالعمل  مشغوٌل 
المهام الكثيرة الملقاة على 

عاتقك.

الصعبة  األوقـــات   [
مازالت  بها  تمر  التي 
مستمرة. اصبر وستتغّير 

األوضاع إلى األفضل.

أوج  في  اليوم  تبدو   [
مما  وجاذبيتك  أناقتك 
الثقة  من  المزيد  يعطيك 
ويسمح لك بإنجاز مهامك.

فأنت  إيجابي  يوم   [
نشاطك  قمة  في  اليوم 
كل  أداء  على  وحرصك 

مهامك بكفاءة.

بالضغط  تشعر   [
كثيرة  مشاكل  الــيــوم. 
وتحتاج  العمل  في  تحدث 

إلى قرارات سريعة.

مشرق  صباحك   [
العمل،  وأمورك جيدة في 
مشكلة  تحدث  قد  ولكن 

بسيطة.

هذا  تمرير  ــاول  ح  [
اليوم على خير، فالصبر هو 
أزمة  لتجاوز  الوحيد  الحل 

التي تمر بها في العمل.
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5 - دولة إفريقية

أوجاع  متشابهة-   -  6

)م(

7 - آٍت- ثروة

8 - قاعدة- سالم

من  أجنبي-  حرف   -  9

أوجه القمر- تجّول لياًل

10 - رئيس وزراء لبنان 

)م(

عمودي:

1 -  والية أميركية- مدينة مقدسة

2 - كثير- حبر- شرب بنهم )م(

3 - يشي- يجيب )م(

4 - اإلحسان

أفقي:

1 - رئيس وزراء لبناني سابق

2 - َبَركة- سجين

3 - طعام

4 - بحر- لصالة الجماعة- قط

5 - حب- نوق )م(- أصرَّ

بواسطتي-  )م(-   للقياس   -  6

ثروة

7 - اجتهاد- عدد- لالستثناء

8 - سلْم

9 - لحد- لالستثناء- متشابهان

10 - منصب جامعي- القواعد

 تجميد الطلب اإلسكاني
لمواطن تأخر في تحديث بياناته

] أنا موطن بحريني تقدمت بطلب وحدة 
سكنية لدى وزارة اإلسكان في العام 2004، 
الذي  المواطن  أن  عن  الوزارة  أعلنت  ثم 
سنوات  خمس  اإلسكاني  طلبه  على  مضى 
سوف يحصل على عالوة بدل سكن عبارة 
عن 100 دينار. وعليه قامت الوزارة بعملية 
تحديث لبيانات أصحاب الطلبات اإلسكانية، 
مسافراً  كنت  أن  التحديث  أيام  وصادف 
إجراء  في  تأخرت  وعليه  البحرين،  خارج 
أقدمت   2008 العام  وفي  التحديث.  عملية 
من  اإلسكاني  طلبي  »تجميد«  على  الوزارة 
دون إشعار أو اتصال لمتابعة أو تصحيح 

طلبي اإلسكاني. 
عشر  من  أكثر  اإلسكان  وزارة  راجعت 

وكيل  وقابلت  البيانات،  لتحديث  مرات 
باءت  التجميد  لفك  محاوالتي  وكل  الوزرة، 
الوزارة  أروقة  حبيس  طلبي  وظل  بالفشل 
الشمالية  المحافظة  راجعت  كما  معطاًل، 
من  المتابعة  أو  للنظر  المسئولين  وقابلت 
أجل رفع التجميد عن طلبي اإلسكاني ولكن 

رجعت بخفي حنين. 
هذا  كل  لماذا  اإلسكان،  لوزارة  سؤالي 
تتعدى  ال  التي  مشكلتي  حل  في  التعطيل 
البيانات.  تحديث  عملية  إجراء  في  التأخير 
النظر  اإلسكان  وزارة  مسئولي  من  أرجو 

بجدية في طلبي ورفع التجميد.    

)االسم والعنوان لدى المحرر(

 شاب بحريني تفاءل خيرًا بتجاوب »التربية« 
لتوفر له وظيفة مراسل ولكن وصل معها حتى اليوم لطريق مسدود

ما  ضوء  وعلى  منه  انتهينا  بما  بدءاً   [
طرحته مسبقاً من مناشدة ألجل الحصول على 
في  إعاقتي  مع  تتوافق  شاغرة  عمل  فرصة 
القلب ونتيجة لما ذكرته في سطور الشكوى 
الورقية تحت  التي نشرت في ذات المساحة 
عنوان »شاب بحريني مصاب بإعاقة في القلب 
ينشد وظيفة تحفظ ماء وجهه من الذل... لكنه 
والمنشورة  بالده«  عقر  في  عليها  يعثر  لم 
بتاريخ يوم االثنين الموافق 27 فبراير/ شباط 
2017 فإنني وهلل الحمد قد حصلت على وعود 
التي أدرجت  العمل  وظيفية سواء من وزارة 
اسمي على قائمة االنتظار ألجل غير معلوم، 
فيما التجاوب الذي لم يكن متوقعاً قد حظيت 
أشرت  قد  كنت  التي  التربية،  وزارة  من   به 
إليها في محتوى الشكوى السابقة بل وذكرت 
ذلك حرفياً كالماً كان ما معناه »بأني قدمت لها 
طلب وظيفة مراسل في العام 2012 وكان جل 
زمالئي الذين أعرفهم قد نالهم نصيب الوظيفة 
إال أنا حتى اضطررت إلى تكرار الطلب ذاته في 
العام 2017 على أمل أن أحصل على تجاوب 
أن  بمجرد  الحمد  وهلل  المختصة،  الجهة  من 
طرحت كل اآلمال حتى سارعت إدارة الخدمات 
في وزارة التربية باالتصال بي هاتفياً، وأكدت 

الوظيفة  البحث والتقصي بأن طلب  لي بعد 
موثق ومسجل في نظامهم، ولكن طلبت مني 
اتصال  منها  يردني  حتى  االنتظار  الموظفة 
عن آخر تطورات موضوع طلب الوظيفة، كما 
اليوم  في  هاتفياً  بي  باالتصال  لي  تعهدت 
اتصال  أي  يردني  لم  لألسف  ولكن  الثاني؛ 
إلى أن اضطررت والقبول على مضض بسلك 
درب المراجعة الميدانية والحضور الشخصي 
إليه  آل  عّما  مستفسراً  الخدمات  قسم  إلى 
الموعود منهم بقرب  الوظيفي  الطلب  مصير 
االستجابة له وتحقيقه، ولكني ألسف شديد كل 
ما وجدته هي حزمة ذرائع وتبريرات واهية 
هدفها إرهاقي وجعل الملل واليأس يستحوذان 
ناجمة  وحاجتي  إعاقتي  أن  رغم  على   ، عليَّ
من منطلق إنساني يفترض الجهة المعنية أن 
تقوم به إال أنهم لم يبادروا بأي شيء  سوى 

لي  يتذرعون  تارة  الواهية  الحجج  تسويق 
بأن الموظفة المسئولة عن موضوعي غائبة، 
وحينما أحضر شخصياً ويتصادف أنها تكون 
متواجدة بالمكتب إجابتها تعيدني إلى نقطة 
حين  إلى  باالنتظار  لي  وقولها  الصفر  مربع 
اليوم  هذا  حتى  ومازلت  منها  اتصال  يأتي 
ولم  اتصالها  أنتظر  السطور  كتابة  ولحظة 
يردني، رغم انها ختمت معي كالمها منذ عدة 
بهذا  اليوم  حتى  أتشرف  لم  ولكني  أسابيع، 
أمنيتي  جل  فيما  بشغف،  المرتقب  االتصال 
وطموحي هي محصورة بالوظيفة التي تؤّمن 
لي حياة كريمة كشاب بحريني، بل واألهم من 
كل ذلك أنها فرصة عمل تراعي بل وتتوافق مع 
إعاقتي في القلب بدالً من جعلي حتى اليوم في 
المراجعة  على  وإجباري  ترقب وضياع  حال 
الدورية التي هي عمل بالنسبة لي يمثل جهداً 
مع  النوايا  تستقيم  فهل  صحتي.  على  شاقاً 
العمل وأحظى بالوظيفة... وتهيئة لي وظيفة 
مراسل شاغرة لدى التربية بالتزامن مع جهد 
أقرب  المضني والسعي بتوفيرها في  العمل 

وقت... أرجو ذلك.

 )االسم والعنوان لدى المحرر(

بطاقة اإلعاقة

 ورثت زوجته عقارًا مساحته 155 مترًا 
فخسر فرصة االنتفاع بخدمة قرض بناء

وزارة  في  المعنيين  الى  رسالتي   [
االسكان، فأنا مواطن تقدمت في البدء بطلب 
االنتفاع بوحدة سكنية، في تلك الفترة تزامن 
ان حصلت زوجتي على إرث لها؛ قطعة أرض 
صغيرة، وارتأينا تبديل طلبنا اإلسكاني الى 
قرض بناء تحت رقم طلب )687/ بناء( ألجل 
تطول  التي  االنتظار  فترة  من  االستفادة 
مدتها لعشرات السنين بخصوص الوحدات 
السكنية. وبعد مراجعتنا الطلب تفاجأت أن 
طلبي قد ألغي؛ ألن زوجتي تملك عقاراً دون 
من  نالت  التي  االنتظار  بمدة  األخذ  يتم  ان 
سنين عمري وعمر أسرتي، فضال عن كون 
عليه  حصلت  قد  لزوجتي  المملوك  العقار 
 155 تتعدى  ال  ومساحته  اإلرث،  طريق  عن 
افراد  عدد  يستوعب  ال  انه  كما  مربعاً،  متراً 

االسرة الذين بلغوا 6 افراد، ما انعكس سلبا 
حالتي  ان  واالدهى  المعيشي،  على وضعي 
المادية ال تسعفني على تحسين وضعي من 
إضافية  مالية  أعباء  تكبد  أو  السكن  حيث 
بديل،  سكن  عن  البحث  أو  للصيانة  سواء 
التي  األخرى  المعيشية  األعباء  جانب  الى 
كوني  البال،  راحة  وتسلب  الكاهل  ترهق 
من ذوي الدخل المحدود ومتقاعد من وزارة 
يكفي  بالكاد  والمعاش  والتعليم،  التربية 

لنفقات المعيشة واألعباء المتكالبة علّي.
كل ما أرجوه العمل على إعادة النظر في 
إدراج  إمكانية  خالل  من  وإنصافي،  األمر 
طلبي ضمن قائمة المنتفعين في هذه الفترة.

)االسم والعنوان لدى المحرر(

] وضع اإلسالم نظاماً متكاماًل للتعامل مع مال اليتامى، فقد أكد اهلل 
سبحانه وتعالى على ضرورة حفظ أموالهم والنهي عن أكلها ظلماً فقال 

في كتابه الكريم:
ُه َوأَْوُفواْ الَْكْيَل  َوالَ َتْقَرُبواْ َماَل الَْيتِيمِ إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ أَُشدَّ
َوالْمِيَزاَن بِالْقِْسِط الَ ُنَكلُِّف َنْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها َوإَِذا ُقلُْتْم َفاْعدُِلواْ َولَْو َكاَن َذا 

ُروَن )152( األنعام. اُكم بِهِ لََعلَُّكْم َتَذكَّ ُقْرَبى َوبَِعْهدِ اهلّلِ أَْوُفواْ َذلُِكْم َوصَّ
يِِّب  ُلواْ الَْخبِيَث بِالطَّ وقال في موضع آخر: َوآُتواْ الَْيَتاَمى أَْمَوالَُهْم َوالَ َتَتَبدَّ

َوالَ َتْأُكُلواْ أَْمَوالَُهْم إِلَى أَْمَوالُِكْم إِنَُّه َكاَن ُحوًبا َكبِيًرا )2( النساء.
وذكر آية مفردة في وعيد من يأكلون أموال اليتامى:

َناًرا  ُبُطونِهِْم  فِي  َيْأُكُلوَن  إِنََّما  ُظلًْما  الَْيَتاَمى  أَْمَواَل  َيْأُكُلوَن  الَّذِيَن  إِنَّ 

َوَسَيْصلَْوَن َسعِيًرا )10( النساء.
ورسم نهجاً واضحاً في التعامل مع أموال اليتامى في مراحلهم العمرية 
المختلفة، والظروف المالية لكافليهم أو أوليائهم، وحكم األخذ من أموالم 

في قوله تعالى:
ْنُهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعواْ إِلَْيهِْم  َواْبَتُلواْ الَْيَتاَمى َحتََّى إَِذا َبلَُغواْ النَِّكاَح َفإِْن آَنْسُتم مِّ
أَْمَوالَُهْم َوالَ َتْأُكُلوَها إِْسَراًفا َوبَِداًرا أَن َيْكَبُرواْ َوَمن َكاَن َغنِيًّا َفلَْيْسَتْعفِْف 
َوَمن َكاَن َفقِيًرا َفلَْيْأُكْل بِالَْمْعُروِف َفإَِذا َدَفْعُتْم إِلَْيهِْم أَْمَوالَُهْم َفَأْشهُِدواْ َعلَْيهِْم 

َوَكَفى بِاهلّلِ َحِسيًبا )6( النساء.

مع تحيات جمعية الكوثر للرعاية االجتماعية – رعاية اليتيم

11:53 pm

01:12 pm

06:13 pm

12:56 am

حسن مع تصاعد األتربة في بعض المناطق.

شمالية غربية من ١٢ إلى ١٧ عقدة وتزداد 
سرعتها من ١٧ إلى ٢٢ عقدة عند منتصف 

الليل وتصل من ٢٢ إلى ٢٧ عقدة أحيانًا.

من قدم إلى ٣ أقدام قرب السواحل، ومن ٣ 
إلى ٦ أقدام في عرض البحر.
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قصة الفساد في »منتزه عذاري«

بأنها  العمراني  والتخطيط  البلديات  وشئون  األشغال  وزارة  هددت   [
النيابة  إلى  كويتية«  »شركة  عذاري  عين  منتزه  مستثمر  بإحالة  ستقوم 
استئجاره  جراء  عليه  المالية  المستحقات  سداد  عن  امتنع  أن  بعد  العامة، 

أرض المنتزه.
الوزارة أوضحت في تصريح صحافي لها أنه »منذ بداية توقيع العقد مع 
المستثمر لألرض الواقع عليها منتزه عين عذاري في العام 2004 والمستأجر 
لم يقم بدفع أي مبالغ مالية، حيث ينص العقد على أن »العقار رقم 131 بمجمع 
366 بمنطقة عذاري، أن يقوم المستثمر بدفع 9 آالف و900 دينار شهريا عن 

استئجاره العقار«.
من  أيلول  سبتمبر/   22 في  يبدأ  العقد  »تاريخ  أن  الصحافي  البيان  وذكر 
العام 2004 ويمتد لغاية 31 سبتمبر/ أيلول من العام 2036، أي أن مدة العقد 
تصل الى 32 عاما، وخالل السنوات الماضية ومنذ توقيع العقد قبل 13 عاما 

تراكمت المتأخرات عليه ووصلت إلى مليون و544 ألف دينار«.
بالمستحقات  تطالب  أن  دون  عاما-   -13 المدة  هذه  كل  صمتت  الوزارة 
المالية  الرقابة  ديوان  تقرير  أن  رغم  على  األرض،  استئجار  على  المترتبة 
شئون  »وزارة  أن  إلى  أشار  سنوات   4 نحو  قبل  أي   2013  –  2012 للعام 
بالتوقيع   )2004 سبتمبر   22( بتاريخ  قامت  العمراني  والتخطيط  البلديات 
على عقد انتفاع مع شركتين )كالهما طرف ثاٍن(، وبمقتضى هذا العقد يقوم 
وتبلغ  سنة،   32 لمدة  عذاري  عين  منتزه  واستثمار  بتطوير  الثاني  الطرف 
قيمة االنتفاع السنوي للمنتزه 9900 دينار، وتزداد بنسبة 20 في المئة كل 5 

سنوات، وتدفع مقدماً كل 3 أشهر«.
بصورة  الوزارة  مستحقات  بدفع  الثاني  الطرف  قيام  عدم  التقرير  وأكد 
منتظمة، حيث بلغ مجموع المديونية على الطرف الثاني والمتراكمة حتى 31 

ديسمبر 2012 نحو 409 آالف دينار.
المتأخرة  المستحقة  المبالغ  »العمل على تحصيل كل  بـ  التقرير  وأوصى 
للوزارة، وإلزام المستأجر بدفع مبالغ اإليجار بصورة منتظمة وفقاً لما هو 
منصوص عليه في العقد، وإلزام المستأجر بتنفيذ جميع بنود العقد واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن، وعلى الخصوص تزويد الوزارة بالبيانات 
المالية السنوية خالل 30 يوماً من إصدارها عن صالحية األلعاب لالستعمال«.
ومع ذلك صمتت الوزارة عن تحصيل المبالغ المترتبة لها لمدة 5 سنوات، 
قبل أن تعلن عن نيتها رفع القضية للقضاء، ولكن قضية »الفساد« قد بدأت 

قبل ذلك بكثير.
الماضي عندما كان منتزه عين  القرن  القصة تبدأ منذ منتصف ثمانينات 
عذاري المتنفس الوحيد لجميع المواطنين صغارا وكبارا وخصوصا عندما 
يكون الطقس جميال أو في األعياد وليالي رمضان… كان منتزه عين عذاري 
الجميلة  وألعابه  الواسعة  بمساحته  البحرين  في  المنتزهات  أجمل  بحق من 
أحد  كان  حين  المنتزه،  وسط  االصطناعية  والبحيرة  الخضراء  ومسطحاته 

المستثمرين البحرينيين مستأجرا للمنتزه في ذلك الوقت.
ولذلك  البحريني،  المستثمر  مع  اإليجار  عقد  عن  راضية  تكن  لم  الوزارة 
على  المستثمر  إلجبار  القانونية  وغير  القانونية  الوسائل  جميع  اتخذت 
الخروج من المنتزه، فقامت برفع قضية إخالء في المحاكم، إال أن المستثمر 
الطاقة  قطع  خالل  من  آخر  بأسلوب  الوزارة  بدأت  حينها  القضية،  كسب 
الكهربائية عن المنتزه، وكان المستثمر يلجأ للقضاء إلعادة التيار الكهربائي 
والمستثمر  »حينها«  البلديات  وزارة  ممارسات  بين  الحال  أخرى، وظل  مرة 
في سجال وكر وفر، إلى أن اتخذ عدد من المسئولين في الوزارة أسلوبا آخر.

في العام 2002 وعند بداية ظهور جريدة »الوسط« كلفني رئيس التحرير 
الرجل  كان  لمكتبه  ذهبت  وعندما  البحريني،  المستثمر  مع  مقابلة  بإجراء 
يضع أمامه رزمة كبيرة من األوراق والمستندات الخاصة بالقضية، وحكى 
لي ما تعرض له من مضايقات من قبل عدد من المسئولين في الوزارة بهدف 

إخراجه من المنتزه.
يقول المستثمر: »عندما كسبت جميع القضايا المرفوعة علي في المحاكم، 
قام عدد من المسئولين في الوزارة بابتزازيك؛ حيث تم إجباري على توقيع 
هذا  طريق  وعن  والوعيد،  التهديد  طريق  عن  المنتزه  استئجار  عن  تنازل 
أثبت  أن  أستطع  لم  ألنني  باإلخالء  الحكم  للمحكمة صدر  قدم  الذي  التنازل 
أن التنازل تم عن طريق اإلكراه... ولم ينته األمر عند هذا الحد، إذ إن موظفي 
الوزارة قاموا بإزالة وإتالف األلعاب في المنتزه باستخدام آالت لقطع الحديد 
حولت األلعاب إلى قطع مترامية ما أفقدها قيمتها السوقية، على رغم أن لدي 
قرارا من قاضي محكمة التنفيذ بوقف عملية إزالة األلعاب حتى إشعار آخر، ما 

حملني خسارة بنحو مليون ونصف دينار قيمة األلعاب المحطمة«.
خيوط قضية الفساد يمكن فكها من خالل عدد من األسئلة هي: كيف يجبر 
أوال  اإليجارات  بدفع  تقيده  رغم  على  المنتزه  إخالء  على  بحريني  مستثمر 
بأول وعلى رغم نجاحه في تطوير المنتزه بصورة جميلة؟ ومن هو المستفيد 

من ممارسة كافة األساليب غير القانونية إلجباره على 
ترك المنتزه؟ ولماذا صبر المسئولون على المستثمر 
ولم  ساكنا،  يحركوا  أن  دون  عاما   13 لمدة  الحالي 
واحد  أسبوع  لمدة  ولو  البحريني  المستثمر  يمهلوا 
من  بدال  صحيحة  بطريقة  األلعاب  بتفكيك  يقوم  لكي 

إتالفها نهائيا؟

كاتب بحريني 

maryam.alsherooqi@alwasatnews.com

 زمن المأمون في عهد 
محّمد بن راشد آل مكتوم

وعلى  المسلمين  على  مّرت  حضارية  تاريخية  فترة  أهم   [
ابن هارون  المأمون  العّباسي عبداهلل  الخليفة  العرب كانت فترة 
والترجمة،  بالكتاب  واهتّم  والعلماء،  بالعلم  اهتّم  حيث  الرشيد، 

وكان معجبًا بالفكر اإلغريقي وخاّصة فكر »أرسطو«.
كتب  في  نجد  ولم  أولوية،  العلم  أصبح  المأمون  زمن  في 
التاريخ أي حوادث للطائفية أو العنصرية أو الفئوية أو المذهبية، 
تطوير  في  المأمون  اّتبعها  التي  اآللية  يسرد  التاريخ  بل وجدنا 
الدولة العّباسية، وكانت عاصمته بغداد تعج بالعلماء والمفّكرين 
وأصحاب الحكمة، والحكمة دومًا ضالّة المسلم والجميع، ما إن 

تكون لدى إنسان حّتى يبلغ أقصى درجات النضج.
وال نخفي عليكم بأّن عهد محمد بن راشد آل مكتوم يذّكرنا 
جمهور  لدى  المحّببة  الّشخصية  فهذه  المأمون،  بزمن  كثيراً 
اإلمارات كاّفة ولدى جمهور الخليج والوطن العربي بشكل عام، 
فلم  الدولة،  تطوير  في  العلم  أهمية  على  استقّرت  هي شخصية 
يتوّقف آل مكتوم في نشر العلم واالهتمام به على رغم الظروف 

الصعبة والتحّديات التي تواجه الخليج.
أطلقها  التي  التعليم  مبادرات  من  استفادوا  طفل  ماليين   10
محّمد بن راشد آل مكتوم، 3.2 ماليين كتاب تّم طبعه وتوزيعه، 
متكاملة  بيئة  تخلق  التي  االستثمارات  أجل  من  درهم  مليار 
للمبدعين والمبتكرين، ناهيك عن الجوائز القّيمة التي أطلقها هذا 
المثال:  العلم والعلماء، منها على سبيل  الرجل من أجل تشجيع 
بن  محّمد  وجائزة  للمعرفة،  مكتوم  آل  راشد  بن  محّمد  جائزة 
راشد آل مكتوم لداعمي الفن، وال ننسى جائزة »تحّدي القراءة« 

و »صّناع األمل«.
الفكرية  النهضة  واحدة،  لعملة  وجهان  والمأمون  مكتوم  آل 
العنصرية  عن  البشر  يترّفع  أن  فما  أعظم،  والقادم  والعلمية 
نشهد  حتى  والترجمة،  والثقافة  العلم  على  ويرّكزوا  والتلوين 
زمنًا غير الزمن الذي نحن فيه، وحتى نشهد تطّوراً اقتصاديًا ما 
بعده تطّور، فالعلم يرفع المجتمع ويزيد من تقّدمه، ويكفينا فخراً 
وجود اإلخوة اإلماراتيين في جميع المحافل بثقافة رفيعة وعلم 

متقّدم وراحة تشهدها على الوجوه.
السّتينات  في  للعلم  منارة  كانت  التي  البحرين  وطني  وفي 
ونجد  العلماء،  عن  يبتعد  البعض  نجد  الذهبية،  والسبعينات 
تزيد  الفجوات  نجد  وأيضًا  المنافقين،  وُيقّرب  يهّمشهم  البعض 
ووسيلة  لنا  قبلة  العلم  يكون  ال  فلماذا  المجتمع،  طوائف  بين 

أساسية من أجل تجاوز األزمة السياسية واالقتصادية؟
المضاد،  والعنف  بالعنف  وال  بالغضب  المجتمعات  تتقّدم  ال 
بل تتقّدم المجتمعات عندما تستقر اقتصاديًا واجتماعيًا، وعندما 
يستثمر المجتمع الطاقات البشرية التي في جعبته، وعندما يحل 
السالم واألمن واألمان، وعندما يقبل الجميع باآلخر، نبدأ مرحلة 

المعرفة، التي ذكرها سقراط وأفالطون وأرسطو.
التي  البعثات  األبناء  خيرة  ولنعِط  التعليم،  موازنة  من  لنِزد 
العلم،  قبل  التعايش  فيتعلّموا  الوطن،  ولنبعثهم خارج  يريدونها، 
ولنذِب  المجتمع،  رقي  من  يزيد  راٍق  جميل  بفكر  لنا  فيرجعوا 
الطائفية والعنصرية والفئوية والتلوين على أشكاله، عندها فقط 
ستتقّدم الدولة وستتخّطى العوائق والعوالق واألزمات. محّمد بن 
الزمان، وإن واصل على  راشد آل مكتوم خير مثال ألهل هذا 
منهجه فهو ودولة اإلمارات العربية المّتحدة سيصلون إلى القّمة، 
ونتمّنى له المزيد من العطاء، فالعطاء يرجع على صاحبه بالرضا 

والسعادة، وهل هناك أفضل من هاتين القيمتين لدى البشر؟! 
يقول حاكم دبي: »التغيير يبدأ دائمًا 
تنفيذ  يتبعه  وإيمان،  ورؤيــة  بفكرة 
ال  التغيير  فعاًل  وتفاٍن«...  وإخــالص 
واإلخالص  بالفعل  ولكن  بالّتمني  يبدأ 
وإذابة  التحسين  أجل  من  والتفاني 
المجتمع في مكّون واحد، وهوّية واحدة 

وهدف واحد.

منهم،  وأنا  والعلمانيون  الديمقراطيون  المدنيون  به  ح  ُيَصرِّ ما  مثل   [
الدستور والقوانين  الحكم وركائزه من  أن نظام  الدولة أيضاً، بحكم  وهناك 
ال  أن  الدينية  المؤسسات  على  بأن  مدني،  مساقها  واإلدارات  واألجهزة 
بأن  ذلك  ُيْرَدف  أن  فلزوماً  السياسي،  للعمل  والتوجيه  بالقيادة  تضطلع 
أن ال تضطلع  للدولة والمدنية،  الرسمية  أيضاً،  السياسية  المؤسسات  على 
القدم،  منذ  للفريقين  معتبراً  هذا  كان  وقد  الديني،  للشأن  والتوجيه  بالقيادة 
إبان  البحرين،  في  الحديثة  المدنية  الدولة  إنشاء  حال  ذلك  تقنين  تم  وقد 
في  ومازال،  الدستور  نص  فقد  العام1971،  آب  أغسطس/   26 منذ  إنطالقتها 
نصوص  عدة  في  وإصداراته،  وتعديالته  صياغاته،  تعاقب  جميع  سياق 

دستورية أساسية، متصلة بالموضوع عاليه كما التالي:
فيه  السيادة  ديمقراطي،  البحرين  مملكة  في  الحكم  نظام  د:   )1( »المادة 
للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين 

بهذا الدستور.
»المادة )1( هـ: للمواطنين، رجاالً ونساء، حق المشاركة في الشئون العامة 
وفقاً  وذلك  والترشيح،  االنتخاب  فيها حق  بما  السياسية،  بالحقوق  والتمتع 
لهذا الدستور وللشروط واألوضاع التي يبينها القانون، وال يجوز أن يحرم 

أحد المواطنين من حق االنتخاب أو الترشيح إال وفقاً للقانون«.
العبادة،  دور  حرمة  الدولة  وتكفل  مطلقة،  الضمير  حرية   :)22( »المادة 
للعادات  القيام بشعائر األديان والمواكب واالجتماعات الدينية طبقاً  وحرية 

المرعية في البالد«.
وفقا  مباحة  والتجمعات  والمواكب  العامة  االجتماعات  ب:   )28( »المادة 
االجتماع  أغراض  تكون  أن  على  القانون،  يبينها  التي  واألوضاع  للشروط 

ووسائله سلمية وال تنافي اآلداب العامة.
المادة )31(: ال يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في 
هذا الدستور أو تحديدها إال بقانون، أو بناء عليه، وال يجوز أن ينال التنظيم 

أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية.
مقاصدها،  جوهر  من  ينال  أن  قانون  ألي  ليس  دستورية  نصوص  هذه 
العامة  الشئون  في  بالممارسة  المشاركة  حق  النصوص،  هذه  من  وواضح 
الشعب  وإلى  كمواطن  للوطن  ينتمي  من  لكل  السياسية،  بالحقوق  والتمتع 
ال  المساواة،  قدم  على  للجميع  بالمنح  تعميم  النصوص  هذه  وفي  كفرد، 

اختالف بين الديني والدنيوي.
ولكن حين الحديث عن الفتوى والقيادة والتوجيه، فيأتي هنا التخصيص، 
لتكون األمور الدينية لشيخ الدين والفقيه، واألمور السياسية لرجاالتها من 
السياسيين، والحقوق والمهن للحقوقيين والمهنيين، بمثل ما هنالك لألطباء 

والمهندسين واالقتصاديين واالجتماعيين والماليين... الخ.
ومن حيث أن الدين فَِرٌق ومذاهب، ال يمكن لدولة أن تدير بالد على سنن 
مذهب أشخاصها، فمن هنا جاءت المادة 22 عاليه، لُتلِزم الدولة بكفالة وصون 
قيام جميع  أديان أصحابها، وضمان حرية  إختالف  العبادة على  جميع دور 
األفراد بممارسة معتقداتهم وشعائرهم وعقد اجتماعاتهم ومواكبهم الدينية، 
ربطاً بالعادات التي كانت سائدة ومرعية في البالد، وهي التي ال يصدر في 
أمر تنظيمها أي قانون يمس جوهرها، تماماً بمثل عدم الجواز ألي قانون »أن 

ينال من جوهر الحق أو الحرية«.
فماذا جد، واخَتصَّ به االخوة المواطنون، في إحدى شعائرهم، وهي استالم 
وجمع وإدارة وتوزيع الخمس، من قَِبل من يثق به المانحون منهم، بما كان 
متبعاً منذ قرون واستمر حتى اليوم لُيقاَضى مدنياً، من قام بحمعها ويحاكم 
التنفيذ، تأوياًل للوصف،  واحداً مع وقف  ويصدر بحقه عقوبة السجن، عاماً 
من تهم غسيل أموال تم جمعها من دون ترخيص، ومن ثم التصرف في هذه 

األموال.
ذمة  على  ماالً  جمعوا  أن  المشايخ،  المواطنين  االخوة  من  لغيره  كان  وقد 
مذهب آخر، وحملوه عبر حدود دولة عبروها خلسة، ومن دون جوازات سفر، 
ذاك  فعلهم  كان  فهل  غاٍز،  تجهيز  أسموه  لما  تحديداً  لمن يستخدمه  وسلموه 
مرخصا في جمع تلك األموال، ومرخصا في خص الجهة التي سلَّموها إياها، 

ومرخصا في إسناد الغرض الذي تم جمعها من أجله؟
نحن هنا ال ُنَحرِّض الدولة، على النيل من مخالفينا، 
بغيتهم  أجل  من  الموتورين،  بعض  يفعل  ما  بمثل 
أن  َنَودُّ  ما  بقدر  بمقابل،  إال  المفقودة  الوطنية  إثبات 
في  المواطنين،  بين  ومساواة  الوطن،  في  عدالً  نرى 

الحقوق والواجبات وأمام القانون.

كاتب بحريني

الدين ِفَرٌق ومذاهب، والدولة للعدل بينهم

رمضان والسالم الداخلي

] يحلُّ شهر رمضان الكريم ويحيط بكل واحد منا العشرات من القضايا 
واألزمات، سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي؛ بسبب ما يدور حولنا من 
حوادث وما تفرزه من انفعاالت سلبية تترك آثارها في داخل النفوس وأحياناً 

كثيرة تنعكس على التعامل مع اآلخرين.
شهر رمضان يأتي ليعيد اإلنسان إلى ذاته، ويطرق المنبهات الداخلية فيه 
الستعادة التوازن النفسي، وتأكيد القيم اإلنسانية العليا كالصبر عن الملذات 
والشهوات المادية والحسية، والتحمل والرحمة باآلخرين والتعاطي االيجابي 
حرمة  مراعاة  الصائم  اإلنسان  على  يوجب  رمضان  شهر  في  الصوم  معهم. 

اآلخرين وعدم التعرض لهم بإساءة.
في ظل األوضاع المتأزمة التي نعيشها، والتي تلقي بظاللها السلبية على 
المجتمع بشكل عام، نحن بحاجة إلى منطقة سالم نلتقي  أبناء  العالقة بين 
لنا وما علينا،  ما  فيها  فترة هدنة نسترجع  حولها بكل صفاء ومودة وحب، 

وهو ما توفره لنا أجواء هذا الشهر الفضيل.

الحياة  ضغوط  بسبب  أوساطنا  في  كثيراً  ينحسر  بدأ  الداخلي  السالم 
مثل  تماماً  متوترة،  البينية  العالقات  تصبح  دونه  ومن  التوترات،  وزيادة 
ينتج  الرياح وما  تنتشر وتزداد في مواسم هبوب  التي  الحساسية  أمراض 

عنها من غبار في الجو. 
ذاته  في  يرى  ال  فإنه  اإلنسان  في  الداخلي  السالم  بوصلة  تضبط  عندما 
إال معطاء ورسول سالم لآلخرين ولمن حوله، فشهر رمضان يعيد تصفير 
العدادات الداخلية لإلنسان من مشاعر وقوى سلبية تجاه اآلخرين، ويجعل 

من اإلنسان الصائم أكثر شعوراً باإلنسان اآلخر وإحساساً بحاجاته.
اآلخرين،  تجاه  بالمسئولية  الشعور  والعطاء،  التراحم  القربى،  صلة 
أعمال  جميعها  اإليجابي،  ودورها  العبادات  االجتماعية،  واللقاءات  التواصل 
النفوس مهيأة  الشهور، حيث تكون  الشهر من دون غيره من  يتميز بها هذا 

لكل عمل إيجابي وإنساني.
على  ليس  االجتماعية،  الخير  ألعمال  األجواء  هذه  تستثمر  أن  المهم  من 

صعيد توزيع الطعام فقط، وإنما في تعزيز العالقات 
اإليجابية وإطالق مبادرات بناءة، وتسوية الخالفات 
يكون  كي  االجتماعي  التواصل  وتعزيز  والنزاعات، 
األعمال  هذه  بعض  في  لعل  ومستمراً.  متواصاًل 
على  إيجابية  تأثيرات  من  تتركه  لما  لذاتها؛  وجوباً 
الصعيد العام، مقارنة بغيرها من األعمال والعبادات 

ذات البعد الفردي.

كاتب سعودي
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 ] بعد عقود من النزاع المسلح الداخلي في كولومبيا الذي أجبر الماليين على 
الخروج من منازلهم، وقتل أكثر من 220,000 شخص، ينبغي أن تكون محادثات 
العنف  ثقافة  أن  إال  باألمل.  للشعور  سبباً  والمتمردين  الحكومة  بين  السالم 
واإلفالت من العقاب مازالت متجذرة بسبب حوادث القتل واالختفاء وصوالً إلى 

االنتهاكات السابقة البعيدة عن العدالة.
ايفيكس  منظمة  عنه  كتبت  ما  وتحديداً  دولية  تقارير  في  جاء  ما  وبحسب 
في معركة جينيث بيدويا من أجل العدالة في كولومبيا، فإن محادثات السالم 
َجت بتوقيع اتفاق السالم  المتقطعة مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية توِّ
بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول العام 2016، وهي الخطوة التي تؤدي إلى قيام القوات 
المسلحة الثورية الكولومبية بتسليم األسلحة إلى مراقبي األمم المتحدة وإعادة 
إدماجهم في الحياة المدنية تحت إشراف مجموعة المراقبة الثالثية المكونة من 

الحكومة والقوات المسلحة الثورية الكولومبية واألمم المتحدة. 
مع  النطاق،  واسع  بشكل  ومحلياً  دولياً  السالم  باتفاق  الترحيب  تم  لقد 
المقارنة بينه وبين »اتفاق الجمعة العظيمة« الذي تم توقيعه في العام 1998 
وأنهى أربعين عاماً من »االضطرابات« في أيرلندا الشمالية. وتم نشر االتفاق 
لتصويت الجمهور عليه من خالل استفتاء بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين األول 2016 
وسط توقعات كبيرة بالموافقة عليه. ولكن لم يحصل ذلك، فقد صدمت النتيجة 

مناصري االتفاق مع عدم الموافقة عليه بأغلبية 50.2 في المئة.
يستطيع  إذا  ما  حول  الدائم  القلق  بسبب  السالم  اتفاق  معارضة  وجاءت 

المتمردون السابقون االندماج في الحياة المدنية بعد عقود من حكم العنف. 
هذا في كولومبيا اليوم بعد عقود من العنف وملفات تنتظر الحل بينما هناك 

تجارب أخرى مميزة لبلدان أميركا الالتينية التي تحظى بتجربة ثرية من التحول 
الديمقراطي وتطبيق مفهوم »العدالة االنتقالية«، مثل األرجنتين، التي تقدم تجربة 
رائدة في هذا المجال، وخاصة بالنسبة لدول العالم الثالث بوجه عام، وبالنسبة 
ألميركا الالتينية، بوجه خاص. وعلى هذا فإن دراسة النموذج األرجنتيني هو 
حقاً أمر مهم ألي دولة تمر بظروف مشابهة بعد فترة طويلة من سيطرة نظام 

سلطوي قمعي.
المحاوالت من  العربية فإن جميع  المنطقة  ولو قارنَّا هذه األمثلة مع بلدان 
بعد العام 2011 عززت من قبضة القمع والتحول إلى بلدان سلطوية بدالً من 
تحول ديمقراطي باستثناء تونس. ولذا فإن المبادئ التي خرجت إليها شعوب 
المنطقة انتهت اليوم إما حروباً طائفية أو احتجاجات تقمع عبر أساليب اإلفالت 
من العقاب، بينما أصبح موضوع الحل السلمي والحوار رهيناً لمصالح ال يمكن 

المساس بها بين دول المنطقة والقوى الغربية العظمى.
ولهذا فإن المشهد العربي يعيش حالة ال تقبل التغيير، كما ال تقبل بوجود 
المعارضة، بل وتتعامل مع هذه المعارضة بوصفها شراً، يجب القضاء عليه 
وليس التعامل والحوار معه، فهؤالء المعارضون وعلى رغم أنهم مواطنون فإنه 
أحد  كان  ما  الدولة. وهو  أمن  يهددون  أجانب  أعداء  التعامل معهم وكأنهم  يتم 
مبررات العسكر في األرجنتين النتهاك حقوق اليساريين مثالً، ألن هذه االنتهاكات 

كانت ضرورية لحفظ أمن الدولة وحمايتها.
ولهذا ال يمكن تجاوز أحداث الماضي واالتجاه نحو بناء المستقبل والتحول 
أميركا  دول  تجارب  في  ولنا  الحقوق ألصحابها،  إعادة  دون  من  الديمقراطي، 
األرجنتين  فتجربة  تتعلمه  ان  دولنا  مثل  لدول  يمكن  التي  الكثيرة  الالتينية 
وحدها أثبتت أن الحقوق ال تسقط هكذا أو يتم التجاهل عنها عبر غلق الملفات 
األرجنتين  ومادياً.  معنوياً  المتضررين  وتعويض  الحقيقة  إظهار  دون  من 

الغلق  ألن  للحل،  الملفات طريقاً  هذه  فتح  في  وجدت 
والتجاهل يزيد من التوتر وليس العكس، إضافة إلى 
أن المصالحة الوطنية جزء هام، وال يمكن فتح صفحة 
جديدة من دون االعتراف باألخطاء التي ارتكبت بحق 
الضحايا ثم اعتذار المرتكبين، ومنها إعطاء العفو على 

قدر الحاجة.
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دروس أميركا الالتينية في مساعي العدالة

احتجاجات الحسيمة المغربية تعيد قرع األجراس
والدم  القتال  في  العربي  المشرق  قلب  غرق  أن  بعد   [
العربي، حيث  المغرب  في  فجأًة  الحركة  دّبت  القبور،  وصمت 

تحّركت األحداث وعادت لتتصدر نشرات األخبار. 
يشّكل  العام،  بالشأن  ومهتمين  لألخبار  يوميين  كمتابعين 
متوقعة،  غير  مفاجأًة  العربي  المغرب  في  األحداث  تسخين 
انطالق  من  األولى  األسابيع  مع  احتواؤه  تم  المتوتر  فالوضع 
حراك الربيع العربي مطلع 2011، فاتخذ الحكم خطوات لتبريد 
الحزبي  للعمل  الباب  فتح  قد  الحكم  كان  ذلك  وفوق  األوضاع. 
واالنتخابات قبل سنوات، ما أسفر عن وصول اإلسالميين إلى 

موقع الحكم. 
سبعة  قبل  العربي  الربيع  واجهت  التي  العربية  البلدان 
أعوام، كلها كانت قد وصلت إلى طريق مسدود، وباتت تواجه 
المجال  ترك  المغرب  أن  إال  عميقة.  واقتصادية  أزمة سياسية 
للمعارضة لتجربة الحكم، فوجدت نفسها في مواجهة المشاكل 
اليومية التي يكتوي بها الناس. وبعد آخر انتخابات قبل أشهر، 
العدالة والتنمية( عن تشكيل حكومة  عجز اإلسالميون )حزب 
بإعفاء  الحل  وجاء  األحزاب.  بقية  على  منفتحة  جديدة  وفاقية 
العثماني  الدين  سعد  زميله  وتكليف  بنيكران  عبداإلله  الملك 

تشكيل الحكومة الجديدة في مارس/ آذار الماضي.
ولم  المشاكل،  تراكم  العثماني سهلًة، في ظل  تكن مهمة  لم 
الريف  منطقة  في  الوضع  انفجر  حتى  شهر  من  أكثر  يمِض 
للمراقبين  مفاجأًة  يشّكل  ذلك  كان  وإذا  الشمال.  في  المغربي 
مفاِجئًة على  تكن  لم  إنها  يقولون  المغاربة  أن  إال  الخارج،  في 
اإلطالق، فالمشكلة لها جذورها التاريخية التي تغّذيها صعوبات 
الحياة الحالية، وليس هناك حركة احتجاج أو غضب جماهيري 
كما نشاهده اليوم في مدينة الحسيمة )56 ألف نسمة(، تنطلق 
فجأًة دون مقدمات، فالشعوب ال تثور أو تحتج لمجرد اللعب أو 
مشاغبة السلطة، وإّنما تتحرك إذا شارفت على حافة المنحدر.

تعود بداية التحركات إلى العام الماضي، وبطريقةٍ مأساويةٍ 
الشاب  2010، حين أحرق  نهاية  لما حدث في تونس  مشابهةٍ 
البوعزيزي نفسه احتجاجًا على مصادرة العربة التي يبيع عليها 
الخضار. وقد بدأت حركة االحتجاج في الريف المغربي العام 
حين  فكري،  محسن  الشاب  السمك  بائع  مقتل  بعد  الماضي، 
كان يحاول استعادة كمية من السمك الذي تمت مصادرته، من 

شاحنة النفايات فمات مطحونًا داخلها. 
كانت الصورة هادئًة عندما بدأت تنتشر األخبار األولى عن 
الحركة االحتجاجية قبل أسابيع، لكنها في األيام األخيرة أخذت 
ُعرف  الذي  الزفزافي،  مصطفى  الشاب  اعتقال  بعد  تتصاعد 
ما  آخرين،  أربعين  اعتقال  ذلك  وأعقب  الشعبي،  الحراك  بقائد 

أّجج الوضع أكثر. 
الممسكين  اإلسالميين  أحرجت  االحتجاجية  الحركة 
بالحكومة، فبقيت ملتزمًة الصمت لفترة طويلة، وقبل أن يطلق 
قد  الحكومة  كانت  األحداث  بشأن  األول  تصريحه  العثماني 
أنزلت القوات العسكرية لمواجهة الموقف، مع إطالق االتهامات 
والخيانة  واإلفساد  الوطني  األمن  تعكير  من  المحتجين،  بحّق 

ومحاولة االنفصال!  
عبثًا  تأِت  لم  االحتجاجات  أن  على  يرّكزون  المحتجون 
تهميش  من  الريف  في  يعانونه  لما  نتيجة  وإّنما  هواية،  أو 
ال  »المنطقة  إن  قال  المتظاهرين  أحد  إن  بل  وإهمال،  وبطالة 
تطلب سوى الحصول على الخبز بشكل يومي«. وتصريحات 
الناشطين تؤّكد هذا المعنى إجمااًل، وهو ما ينّشط ذاكرة الرأي 
العربي من  الربيع  انطالق  بداية  بما كان يسمعه  العربي  العام 
شعارات كبرى: حرية وكرامة وشغل واحترام حقوق اإلنسان 

العربي المستباح. 
هذه الشعارات الكبرى التي كانت تعّبر عن أماني وتطلعات 
كما  إجهاضها  تم  العربية،  الشعوب  من  العظمى  الغالبية 
يعلم الجميع، بالخديعة واالستحمار، وبالحديد والنار. وجاءت 

تحركات الحسيمة الشعبية في أقصى 
إلهاء  بفشل  لتذّكرنا  المغرب  شمال 
الطائفية  بالحروب  العربية  الشعوب 
آمال  وبوحدة  الجانبية،  والمذهبية 

وتطلعات الشعوب.
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طيران الخليج... »التحدي األهم« في مسيرة الوزير )1(

في  الزياني  زايد  الوزير  أمضاها  التي  القصيرة  الفترة  أن  شك  ال   [
منصبه كوزير للصناعة والتجارة والسياحة كانت مليئة بالتحديات المهمة 
والكبيرة، وخاصة في ظل التطورات االقتصادية المتوالية )انخفاض أسعار 
والقرارات  للدولة(  العامة  الموازنة  عجز  لسد  الحكومة  وإجراءات  النفط 
وغير  المضافة  القيمة  وضريبة  الرسوم،  يخص  فيما  صدرت  التي  الكثيرة 
جهة،  من  بالحكومة  وعالقتهم  التجار  على  األثر  أبلغ  له  كان  ما  وهو  ذلك.. 

وبالوزير المعني بشئونهم بشكل خاص.
لكن هذا في مجمله أمر، وإسناد رئاسة مجلس إدارة طيران الخليج للوزير 
الوزير  األهم في مسيرة  التحدي  أمر آخر، وتحدٍ جديد كلياً، ربما يكون هو 
الشاب الذي ال شك أنها تحمل بعض البصمات الواضحة والمؤثرة حتى اآلن 

على رغم قصر الفترة الزمنية.
»الناقلة  بها  مرت  التي  القوية  والعثرات  الصعبة  األزمات  يعلم  الجميع 
الوطنية للمملكة« ربما على مدى أكثر من 25 عاماً مضت، والتي ركزنا عليها 
البحرين منذ  إلى  بالكامل  الخليج  إيالء ملكية شركة طيران  أكبر مع  بشكل 
لتأسيس  تباعاً  الخليج  دول  من  األشقاء  باقي  وخروج  سنوات،   10 قرابة 

شركات طيران خاصة بهم، وكان آخرهم سلطنة عمان الشقيقة.
مستمرة  وخسائر  صعب،  مالي  مأزق  في  الشركة  وضعت  العثرات  هذه 
مدار عدة سنوات، وتوالى على  الدوالرات على  من  الماليين  بماليين  قدرت 
والرنانة،  المعروفة  األسماء  من  الكثير  فيها  والتنفيذية  اإلدارية  المناصب 
من  الشركة  انتشال  في  ينجح  ولم  الفشل،  تلو  الفشل  إال  يحّقق  لم  بعضها 
الفترة  كانت  القليل، وأخيراً  المستمرة، والبعض اآلخر حاول وحقق  عثرتها 

التي تولى فيها المسئولية الشيخ خالد بن عبد اهلل كرئيس لمجلس اإلدارة، 
والسيد ماهر المسلم اإلدارة التنفيذية وهي أكثر الفترات نجاحاً، واستطاعت 
الشركة تقليص خسائرها إلى الحد األدنى ربما منذ أكثر من 15 سنة مضت، 
والمصروفات،  اإليرادات  بين  »الصفرية«  التوازن  نقطة  تحقيق  من  وقاربت 
وهو الهدف األول للشركة في الفترة المقبلة، على أن يكون الهدف األبعد هو 

تحقيق األرباح بالطبع.
جديداً  توجهاً  تريد  الحكومة  أن  يعني  الزياني  للوزير  المهمة  إسناد 
من  التحّول  في  وأهدافها  نظرتها  مع  يتماشى  التجارية،  الشركة  لسياسات 
الخسائر إلى الربحية في فترة زمنية معينة. الشركة الزالت تحقق الخسائر 
حتى اآلن؛ ولكن بمعدالت أقل بكثير جداً عن ذي قبل، الوصول لنقطة التوازن 
اإلطالق،  على  السهلة  بالمهمة  ليست  األرباح  لتحقيق  االنطالق  ثم  ومن 
وخاصة مع »طيران الخليج«، وربما لهذا قلت في بداية المقال أنه »التحدي 
التوقيت ثقة كبيرة من  الشاب، وهو في نفس  الوزير  األصعب« في مسيرة 
القيادة في هذا الرجل، وسماته الشخصية التي تعد »الجرأة والمبادرة« أبرز 

سماتها على الصعيد االقتصادي.
البحريني إلى  الرسمي  الوفد  لقاءاتي بالوزير، وكان خالل زيارة  في أحد 
باكستان، جمعتني به جلسة ودية للغاية تناولنا فيها الحديث عن الكثير من 
األمور التجارية واالقتصادية في البحرين، وتعّرف خاللها معاليه عن بعض 
المؤكد  االنطباع  األمور، ولعل  الصغيرة في بعض  المؤسسات  وجهات نظر 
الذي خرجت به من هذه الجلسة أن هذا الرجل يعشق التحديات، يروي ظمأه 
بمواجهة الصعاب وتفتيتها، فهو من عشاق االستثمار في الشركات المتعثرة 
ويبدأ  وضعفها  قوتها  مواطن  يدرس  صعاباً،  تواجه  التي  أو  الصغيرة  أو 
التعامل من منطلق رؤيته الخاصة، فيحصد النجاح بتوفيق اهلل بالطبع. هذا 
»المهمات  أو  التحضير«  »النجاح سريع  محبي  من  ليس  تأكيد  وبكل  الرجل 
السهلة الهضم«، في المجمل شخصية زايد الزياني التاجر والوزير تتماشى 
تماماً مع التحدي الجديد و«المهمة الصعبة« التي نتمنى أن يكلل اهلل جهوده 
للشركة  الزياني؛ ولكن خدمة  لزايد  ليس خدمة  والتوفيق،  النجاح  بكل  فيها 
العريقة التي تعد األقدم على مستوى دول الخليج، ومن األقدم على مستوى 

المنطقة العربية برمتها، وخدمًة للبحرين واقتصاد البحرين الذي يحتاج إلى 
»طيران الخليج« كداعم قوي له، وليس عبئاً مضافاً على موازنته .

تصريح الوزير عن ُمضي مجلس اإلدارة في مراجعة الخطة االستراتيجية 
لطيران الخليج لكي تتوافق والمستجدات والظروف المستقبلية حتى تؤدي 
الجميع  التزام  بدون  يتحقق  لن  ذلك  وأن  المرجوة..  الخليج رسالتها  طيران 
الجهود  وتكاتف  الواحد،  الفريق  بروح  إصرار  وبكل  وبجد  بمهنية  بالعمل 
يكون  ربما  الوطنية..  لناقلتنا  العام  الصالح  تحقيق  الهمم في سبيل  وشحذ 
وربما  المقبلة،  الفترة  في  عمله  وخطة  الوزير  نهج  على  الواضح  المؤشر 
نقطة  اإلدارة  مجلس  »اجتماع  تصريحه  في  الجملة  هذه  عند  كثيراً  توقفت 
تقاطع حاسمة لمسار ناقلتنا الوطنية« ثم أعرب الوزير عن تفاؤله بالمستقبل.

إذاً فهناك مراجعة ومن ثم تعديالت، ومن ثم تغييرات تتوافق مع المستجدات 
من  به كل  رفيع مطالب  وأداء  مهنية  في ظل  هذا  المستقبلية، كل  والظروف 

ينتمي للشركة، وحسم من اإلدارة لتوجيه المسار الجديد.
المنافسة على أشدها »ال شك  تأكيد«،  الشركة صعبة »نعم وبكل  ظروف 
وأبوظبي  ودبي  قطر  في  لألشقاء  تنظر حولك  أن  ويمكنك  بالمرة«،  ذلك  في 
بين  وخاصة  ترحم«  »ال  التي  المنافسة  شراسة  مدى  لترى  عمان  وسلطنة 
وليس  حالياً  العالم  مستوى  على  األكبر  من  باتت  التي  الثالث  الشركات 
الخليج فقط، وهي القطرية واإلمارات واالتحاد، وكيف تحاول كل واحدة منها 
أن تسرق البساط من تحت أقدام األخرى، وتحّول مطارها إلى نقطة مركزية 

عالمية يلتقي فيه المسافرون من الشرق إلى الغرب والعكس.
مرات عدة أمر فيها بمطار قطر الجديد، ومطاري دبي وأبو ظبي، والصورة 
بالفعل  تؤكد  األرض  بقاع  شتى  من  والمسافرين  والناس  بالحياة  المفعمة 

هذه  مع  الخليج  طيران  تواجهها  التي  المنافسة  أن 
أن  ويكفي  بالمرة،  سهلة  ليست  الجوية«  »الهوامير 
أن  إلى  المنافسة  ليعلم قوة  الكريم  القارئ  ألفت نظر 
هذه الشركات الثالث جعلت شركات طيران أوروبية 
منافستها  من  بالشكوى  تجأر  عمالقة  وأميركية 
وسيطرتها على األجواء في الغرب وليس في الخليج!

رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة

ارتفاع الدين العام األميركي... 

] يشّكل اقتصاد الواليات المتحدة األميركية نحو 30 في المئة من االقتصاد 
العالمي، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي األميركي 15 تريليون، بينما يبلغ 
أميركا  تستمد  عالمية  عظمى  وكقوة  تريليون.   60 العالمي  الناتج  إجمالي 
من  تملكه  وما  العسكرية  قوتها  أوالً  هما،  رئيسيين  عنصرين  من  عظمتها 
أكبر  يعتبر  الذي  العمالق  اقتصادها  وقوة  وحجم  هائلة،  عسكرية  ترسانة 

وأقوى اقتصاد في العالم، وثانياً ضعف البلدان األخرى اقتصادياً وعسكرياً. 
السالح  أو  الحماية  إلى  وتحتاج  عسكرياً  ضعيفة  كثيرة  دول  العالم  ففي 
األميركي، أو أنها فقيرة اقتصادياً، وهي بذلك في أمّس الحاجة إلى المساعدات 
األميركية. هذا الضعف تستغله الدول الكبرى لبسط نفوذها وهيمنتها، وكلما 
اتسعت الفجوة بين قوة وعظمة أميركا وبين فقر وضعف الدول األخرى، كلما 

زاد النفوذ األميركي وهيمنته على العالم عسكرياً واقتصادياً.
كثيٌر من المتتبعين يعتقدون أن هذه الهيمنة في تراجع منذ سنوات مضت، 
وأن أميركا أصبحت تواجه تحديات جوهرية تهّدد مكانتها كدولة عظمى، فهم 
يرون أن هذا البلد لم يعد قوة اقتصادية عالمية تستطيع أن تفرض نفوذها 
االقتصادي على العالم كما كانت سابقاً، بل أن اقتصادها مهدد باالنهيار التام. 
ويرى هؤالء أن السبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاع الدين العام األميركي الذي 
وصل إلى مستويات خطيرة، تهّدد استقرار هذا البلد وقدرته على الحفاظ على 
هيمنته على دول العالم. ما مدى صحة هذا الرأي؟ وهل يعقل أن تستمر اإلدارة 
األميركية في االقتراض لتغطية العجز المالي، وهي تعرف أن ذلك سيؤدي إلى 

انهيارها؟
الدين العام األميركي هو عبارة عن إجمالي األموال التي تدين بها الحكومة 
الفدرالية األميركية إلى حملة صكوك الدين األميركي، وهو يتكون من إجمالي 

سندات الضمان المملوكة ألطراف خارج وداخل أميركا. 
ارتفاع الدين العام في أميركا ليس وليد الساعة، وهو في الواقع سمة من 
سمات االقتصاد األميركي، حيث ومنذ تأسيس هذا البلد وهو في ارتفاع مستمر، 
والمرة الوحيدة في تاريخ هذا البلد والتي تم سداد الدين العام بالكامل كان 
جاكسون،  أندرو  آنذاك  األميركي  الرئيس  قّرر  أن  بعد  وذلك   ،1835 العام  في 

إغالق البنك المركزي الذي كان قبل وجود البنك الفدرالي الحالي. واالحصائيات 
عقب   1812 العام  في  كان  العام  الدين  شهده  ارتفاع  أول  أن  تبّين  التاريخية 
الحرب األهلية، ووصل حجمه إلى 66 مليون دوالر العام 1860، ومن ثم إلى 1 
 260 العالمية األولى، وإلى  الحرب  1863 وإلى 25.5 بليون خالل  العام  بليون 
بليون العام 1950 )نحو 100 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي(، وإلى نحو 
909 باليين العام 1980 )41 في المئة من الناتج المحلي(، ومن ثم قفز إلى 3.4  
تريليونات العام 2000، وإلى 10.7 تريليونات نهاية والية الرئيس جورج دبليو 
بوش العام 2008 )62 في المئة من الناتج المحلي(. وواصل ارتفاعه في عهد 
الناتج  المئة من  105 في  19 تريليون دوالر، وبنسبة  باراك أوباما حيث بلغ 
المحلي االجمالي. وفي كل ارتفاع كبير تضطر االدارة األميركية أن ترفع سقف 

الدين العام. 
ويتوقع الكونغرس األميركي أن يستمر الدين العام في االرتفاع ليصل إلى 
وعد  وقد   .2016 العام  دوالر  تريليون   29.3 وإلى   ،2020 العام  تريليون   22.6
 8 خالل  تريليون(   19( العام  الدين  بتسديد  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
سنوات، ما يعني أنه يجب أن يدفع 2.375 تريليون سنوياً، وهذا يمثل نصف 
الموازنة العامة، حيث أن حجم االنفاق الكلي األميركي يبلغ نحو 4 تريليونات.
هذا االرتفاع المزمن والهائل في الدين العام لم يؤثر ال على الهيمنة األميركية 
على العالم، وال على حجم وقوة االقتصاد األميركي، ولم يمنع إنفاقها الهائل على 
الدفاع والتسليح والذي وصل إلى 577.1 مليار دوالر، ولم يمنع تدفقات رؤوس 
األموال األجنبية في االقتصاد األميركي، كما لم يمنع ذلك تدخلها العسكري في 
مناطق مختلفة من العالم، بل في كثير من األحيان كان النفوذ األميركي على دول 

العالم يزداد مع ارتفاع حجم المديونية واتساع مشاكله االقتصادية.
يبدو أن التحدي الفعلي لالقتصاد األميركي هو ليس فقط ارتفاع الدين العام؛ 
وإنما أيضاً مشاكل هيكلية، منها انخفاض االنتاجية، وعجز االقتصاد عن خلق 
فرص عمل لماليين األميركيين، وهذا ما عّبر عنه الرئيس ترامب الذي وعد بحل 
االنتاج  على  األميركية  الصناعات  وتشجيع  تحفيز  من خالل  البطالة  مشكلة 
وخاصة العسكرية منها. هل سيكون ذلك على حساب الدين العام؟ أم أن حلفاء 

أميركا سيتحملون العبء األكبر؟ 
انهيار  حتمية  بشأن  يدور  والذي  صينية«  بأيدي  »الموت  الوثائقي  الفيلم 
االقتصاد األميركي، يبّين أن أكثر من 50 ألف مصنع في هذا البلد قد توقف عن 
العمل، وأن هناك 25 مليون أميركي عاطل عن العمل، وهذا يعني أن المشكلة 
هيكلية وليس مالية. هناك حكمة معبرة لرجل األعمال األميركي هنري فورد 
المصرفي  نظامنا  يفهم  ال  )األميركي(  الشعب  أن  الحظ  »من حسن  فيها  يقول 

والمالي، ألنه لو فهم، فستقوم ثورة قبل صباح الغد«.

باحث اقتصادي بحريني
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الكامل لنقل وتركيب األثاث

مسـار المستقـبـل للمقاوالت والعقـارات

من 7 غرف 
و 6 حمامات 

و صالتين 
و مجلس مفتوح على الصالة 

و غرفة طعام 
و مطبخين 

و غرفة غسيل و كراج 

مساحة االرض = 357 متر مربع
مساحة البناء = 530 متر مربع 

المطلوب = 180الف دينار  
قريبة من حديقة الجنبية 

قريبة من مدرسة سار الثانوية 
للبنات

الفيال جديدة لم تسكن من قبل

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

للبيع فيال جديدة في الجنبية

للعمرة   أسبوعية  رحالت   *

لمدة  خميس  كل  الرجبية  

يوم  وكل  دينار   30 أيام   3

أربعاء 4 أيام 35 مع وجبتي 

مكة  في  ــغــذاء  وال الفطور 

البحريني  البوفيه  بنظام 

الشعبانية  الرجبية  العمرة 

4/22 لمدة 10 أيام 90 دينار 

و4/25 لمدة أسبوع 70 دينار 

و4/26 لمدة 5 أيام 45 دينار 

والغذاء  الفطور  وجبتي  مع 

بحريني  بوفيه  مكة  فــي 

األكبر للحج  التسجيل  *بدء 

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

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 
2013 ــزس  ــك ل  ES350
2012  /570 لــكــزس 
يــــوكــــن           2012

 2012 اسكاليد   كاديالك 
2014CTS ــالك  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

حملة الديري

ــل  ــي ــج ــس ــت ال بـــــدأ   *
 2017 صــيــف  ــالت  ــرح ل
تايلند/  صــاللــة/  ــا/  أوربـ
نيوزيلندا/ امريكا/  ماليزيا/ 

ــة/   ــوســن ــب تـــركـــيـــا/  ال
اذربيجان/ كيرال/ بريطانيا/ 
العراق إيـــران/  الكويت/ 

* رحالت يومية للعراق المدة 
دينار  270 الطلب  حسب 

لمشهد  يومية  رحــالت   *
الطلب  ــب  ــس ح الـــمـــدة 
رحــالت  ديـــنـــار*   159
 35 للكويت  خميس  كــل 
الى  يومية  رحالت  دينار* 
شانغريال دبي/  البوسنة/ 

ــر  ــذاك ت حـــجـــوزات   *
العالم دول  لكل  وفنادق 

ــالت  ــ ــم رحـ ــيـ ــظـ ــنـ *تـ
العسل شهر   – سياحية 

 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

عمال  )فورمن(  مشرف 

حفريات،  مقاوالت  لشركة 

اإلنجليزية  اللغة  يجيد 

خمس  خبرة  والهندية، 

ويفضل  األقل  على  سنوات 

بسيطة  خبرة  لديه  مــن 

السيارات  ميكانيكية  في 

 ȵ 3 8 8 6 6 6 0 8

تركيب  في  متخصصون 

الجديدة   لألماكن  ــاث  األث

وسيارات  خاصة  بعناية 

مغلقة مع الضمان والتأمين، 

والستائر  السجاد  تركيب 

ورش  ستاليت  وتركيب 

الحشــرية، المبيدات 

بتنظيف  ــوم  ــق ن كــمـــــا 

ولدينا  والمكاتب   المنازل 

المكيفات  تصليح  ورشــة 

ــرال  ــت ــســن ــة وال ــادي ــع ال

والغساالت والــثــالجــات 

على: االتصال  لالستفسار 

 ȵ 1 7 5 5 2 0 9 0 

 ȵ 1 7 5 5 5 1 6 4

للتوظيف
يــــــوجــــــد لـــديـــنـــا

حفر ودفن وتسوية فنديشنات

لألراضي البحري  الدفان 

تــنــظــيــف األراضـــــــي

ــري ــب ــى ال ــص ــح ــع ال ــي ب

ــع الـــرمـــل الـــزراعـــي ــي ب

الثقيلة الــمــعــدات  تأجير 

 ȵ 3 6 6 6 6 2 4 7

 ȵ 3 6 1 3 0 0 7 3

مقاوالت

مؤسسة كانيون للمقاوالت

تقدم  قد  أنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها السادة أصحاب شركة دقة االستشعار للهواتف النقالة ذ.م.م المسجلة 

بموجب القيد رقم 92168، طالبين تغيير االسم التجاري
من: شركة دقة االستشعار للهواتف النقالة ذ.م.م

ACCURATE SENSOR FOR MOBILE TELEPHONE CO. W.L.L
إلى: البرج الملكي للعقارات ذ.م.م

ALMALAKY TOWER REAL ESTATE W.L.L
المذكورة خالل  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن  بشأن   تغيير   االسم   التجاري
لشركة دقة االستشعار للهواتف النقالة ذ.م.م   

والتجارة  الصناعة  بوزارة  للمستثمرين  البحرين  مركز  إدارة  إلى  تقدم 
بطلب  ش.ش.و  والخدمات  إلدارة  العالمية  شاه  شركة  أصحاب  السادة 

تغيير اسم مجموعة تجارية للشركة.
من: شركة شاه العالمية إلدارة والخدمات ش.ش.و

SHAH INTERNATIONAL MANAGEMENT AND SERVICES CO
إلى: شركة مجموعة سيام شاه لألعمال ش.ش.و

SIAM SHAH BUSINESS GROUP CO. S.P.C
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   
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استمرار التظاهرات لليلة الثامنة في مدينة الحسيمة المغربية
§الحسيمة )المغرب( - أ ف ب

] شهدت مدينة الحسيمة في شمال المغرب أمس 
التوالي  على  الثامنة  لليلة  تظاهرة  )الجمعة(  األول 
ناصر  »الحراك«  زعيم  سراح  بإطالق  للمطالبة 

الزفزافي.
وتجمع المتظاهرون قرابة الساعة 22,00 )بالتوقيت 
المحلي وتوقيت غرينتش( بعد اإلفطار في حي سيدي 

عابد وهم يهتفون »كلنا الزفزافي«.
وكان عدد المتظاهرين أقل بشكل ملحوظ عن األيام 

السابقة ولم يتجاوز بضع مئات األشخاص.
إال أن التظاهرة اتسمت بتوتر واضح مع انتشار 

قوات األمن على مقربة من الحي وحوله وقيامها بمنع 
الراغبين في المشاركة من التوجه إلى مكان التظاهرة. 
وقالت إحدى المقيمات في الحي »من غير المعتاد أن 
تطلب مني الشرطة إبراز هويتي لتسمح لي بالعودة 

إلى منزلي«.
وتفرقت التظاهرة دون حوادث قبيل منتصف الليل.
وكانت صدامات وقعت بعد الظهر بين المتظاهرين 
وعناصر من الشرطة في بلدة أمزورن )15 كلم جنوب 
أفاد  ما  بحسب  الجمعة،  صالة  إثر  الحسيمة(  شرق 

ناشط محلي لوكالة »فرانس برس«.
الشغب  مكافحة  قــوات  الشبان  مئات  ورشــق 
بالحجارة فردت بخراطيم المياه والحجارة في محاولة 

لتفريق المتظاهرين وإزالة حواجز أقاموها، بحسب ما 
قال صحافي مغربي في المكان لـ »فرانس برس«.

صوراً  مواقعها  على  مغربية  صحف  ونشرت 
تتوافر  أن  دون  من  للصدامات  مصورة  وأشرطة 
االحتجاج  يقود  الذي  الزفزافي  وأوقف  لها.  حصيلة 
الشعبي في منطقة الريف منذ أكتوبر/ تشرين األول 
2016، صباح االثنين بتهمة »المساس بسالمة الدولة 

الداخلية«.
ومنذ صدور مذكرة التوقيف بحقه الجمعة شهدت 
حالة  نسمة،  ألف   65 يقطنها  التي  الحسيمة  مدينة 
من الغليان. وسجلت صدامات ليلية بين متظاهرين 

شرطة مكافحة الشغب تحاصر المتظاهرين في مدينة الحسيمة المغربيةوقوات األمن في نهاية األسبوع الماضي.
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قوات عراقية تطوق قضاء البعاج وقتال شرس لتحرير 
»الزنجيلي«... و»داعش« يقتل عشرات المدنيين

§الموصل )العراق( - د ب أ، رويترز
أمس  الشعبي  الحشد  قيادة  أعلنت   [
ألوية  أن   )2017 حزيران  يونيو/   3( السبت 
السيطرة  أحكمت  الشعبي  الحشد  وقوات 
على قضاء البعاج من ثالثة محاور في إطار 
عملية عسكرية متواصلة ضد »داعش« منذ 
كم   400( الموصل  غربي  شمال  أسابيع 

بغداد(. شمالي 
األلمانية  األنباء  وكالة  المصادر  وأبلغت 
الطوق على  ألوية وقوات تحكم  أن  أ(  )د ب 
قضاء البعاج من ثالث محاور شماالً وجنوباً 
عن  ويبعدها  المئة  في   75 بنسبة  شرقاً  و 
مترات«.  كيلو   10 قرابة  القضاء  مركز 
تأمين  تحاول   « الحشد  قوات  أن  وأوضحت 

التطويق«. الغربي إلتمام عملية  المحور 
عسكرية  مصادر  ذكرت  آخر  جانب  من 
السريع  والرد  االتحادية  الشرطة  قوات  أن 
تعيق  )داعش(  من  شرسة  مقاومة   « تواجه 
تقدم قوات الرد السريع والشرطة االتحادية 
إلكمال تحرير حي الزنجيلي بسبب اكتظاظ 
داخل  يقبعون  الذين  بالسكان  المنطقة 
منازلهم، حيث يتحصن التنظيم باألهالي في 
عدم  عن  فضاًل  الموصل  من  األيمن  الساحل 

قدرة آليات القوات العراقية من الحركة على 
المفخخة«. والسيارات  القناصة  نشر  خلفية 

مدنيين  أربعة  »أن  المصادر  وأوضحت 
بينهم  بجروح  آخرين   33 واصيب  قتلوا 
لـ  هاون  قذائف  سقوط  جراء  وأطفال  نساء 
أثناء  للمدنيين  تجمع  على  أمس  )داعش( 
حصة  مادة  بتوزيع  العراقية  القوات  قيام 
في  الرفاعي  حي  في  السكان  على  غذائية 

األيمن«. الساحل 
وفي السياق نفسه، قال محرر من تلفزيون 
مدنيين  جثث  من  عشرات  إن  »رويترز« 
الذي  الزنجيلي  حي  من  فرارهم  أثناء  ُقتلوا 
الموصل  في  »داعش«  تنظيم  عليه  يسيطر 
متاخم  شارع  في  )السبت(  أمس  تناثرت 
لخط المواجهة مع القوات المسلحة العراقية.

فيها  يضعون  كانوا  حقائب  وتناثرت 
حي  من  الخارج  الشارع  في  متعلقاتهم 
مازال  أحياء  ثالثة  أحد  وهو  الزنجيلي 
الموصل. تنظيم »داعش« يسيطر عليها في 

الوصول  من  آخــرون  عشرات  وتمكن 
القوات  عليها  تسيطر  التي  المناطق  إلى 
والبعض  جريحاً  بعضهم  وكان  الحكومية 
في  يبدو  ما  على  قتلى  جثث  يحمل  اآلخر 

أغطية. عراقيون نازحون يحملون صبيًا جريحًا من اشتباكات في غرب الموصل

معركة الرقة »خالل أيام«
بعد تقدم قوات سوريا الديمقراطية

§بيروت، موسكو- أ ف ب
الديمقراطية  سوريا  قوات  أعلنت   [
 ،)2017 حزيران  يونيو/   3( السبت  أمس 
أنها ستبدأ »خالل أيام« معركة السيطرة 
»داعش«  تنظيم  معقل  الرقة،  مدينة  على 
من  تمكنت  أن  بعد  وذلك  سوريا،  في 

تحقيق مزيد من التقدم غربي المدينة.
»غضب  حملة  باسم  المتحدث  وقالت 
لوكالة  أحمد  شيخ  جيهان  الفرات« 
»فرانس برس«: »سنبدأ خالل أيام قليلة«، 
وذلك رداً على سؤال بشأن اقتراب موعد 

معركة الرقة.
الديمقراطية،  سوريا  قوات  وحققت 
اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  وفق 
الجمعة  يوم  منذ  بسيطرتها  جديداً  تقدماً 
على بلدة المنصورة، التي تبعد نحو 20 
كيلومتراً جنوب غرب الرقة، وسد البعث 
تنظيم  مع  اشتباكات  بعد  لها  المجاور 

»داعش« ثم انسحاب عناصره.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن 
لوكالة »فرانس برس«: »يتيح هذا التقدم 
لقوات سوريا الديمقراطية توسيع نطاق 
لنهر  الجنوبية  الضفاف  على  سيطرتها 
للرقة  الغربية  الجبهة  وتمكين  الفرات 
قبل إطالق المعركة األخيرة لطرد تنظيم 

داعش منها«.
على  باتت  الكبرى  »المعركة  وأضاف 

األبواب«.
وفق  تمشيط،  عمليات  حالياً  وتجرى 
وسد  المنصورة  بلدة  في  الرحمن،  عبد 
البعث »لتفكيك األلغام والبحث عما تبقى 

من إرهابيين«.

سوريا  قوات  باسم  المتحدث  وأكد 
الديمقراطية طالل سلو لـ »فرانس برس« 
للرقة  الغربية  الجبهة  على  تقدم  حصول 
الهجوم  بدء  قبل  األخيرة  المراحل  ضمن 

على المدينة.
سوريا  قوات  تسلم  إلى  سلو  وأشار 
الديمقراطية »أسلحة ومعدات حديثة من 
التحضير  إطار  في   )...( الدولي  التحالف 

إلطالق معركة الرقة التي باتت قريبة«.
في  برس«  »فرانس  مراسل  وشاهد 
مهماً  مركزاً  تعد  التي  عيسى  عين  بلدة 
ريف  في  الديمقراطية  سوريا  لقوات 
يقودها  مدرعات  قافلة  الشمالي  الرقة 

عسكريون في التحالف الدولي.
وتضم القافلة التي يرافقها عناصر من 
تحمل  ناقالت  الديمقراطية  سوريا  قوات 

على متنها جرافات وآليات أخرى.

الرقة  على  »الهجوم  أن  سلو  وأوضح 
سيحصل من ثالثة محاور بعدما أنجزت 
من  الحصار  الديمقراطية  سوريا  قوات 
الجهتين الشمالية والشرقية وتعمل على 
تمكين حصارها من الجهة الغربية« أيضاً.
الروسية  الخارجية  أعلنت  سياسياً، 
من  جديدة  جولة  أن  )السبت(  أمس 
في  ستعقد  السورية  السالم  محادثات 
الثاني عشر والثالث عشر من يونيو في 

العاصمة الكازاخستانية أستانا.
الروسي،  الخارجية  وزير  نائب  وقال 
عنه  نقلت  ما  بحسب  غاليتوف  غينادي 
جديداً  لقاًء  »إن  »إنترفاكس«،  وكالة 
عشر  الثاني  في  آستانا  في  سيعقد 

والثالث عشر من يونيو«.
وجهت  دعوات  أن  غاليتوف  وأوضح 

إلى ممثلي النظام والمعارضة.

قوات سورية الديمقراطية تنتشر شمال مدينة الرقة

إسالميون متطرفون يذبحون
راعي أغنام في جبل وسط تونس

قوات حفتر تستولي على
قاعدة الجفرة العسكرية

§تونس - أ ف ب
بقطع  اغتيل  كان  راع  شقيق  على  عثر   [
متطرفين  مسلحين  بيد   2015 أواخر  الرأس 
في  خطفه  غداة  بدوره  مقتوالً  تونس،  في 
وفق  غربي(،  )وسط  المغيلة  جبل  منطقة 
حزيران  يونيو/   3( السبت  أمس  أفادت  ما 

الدفاع ووسائل إعالم محلية. 2017( وزارة 
أثناء  السلطاني  خليفة  جثة  على  وعثر 
عن  اإلعالن  إثر  الجمعة  تمت  تمشيط  عملية 
إرهابية«،  »مجموعة  بيد  لالختطاف  تعرضه 
بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع، 

الوسالتي. بلحسن 
من  المزيد  تقديم  المتحدث  يشأ  ولم 

التفاصيل.
أن  المحلية  اإلعالم  وسائل  مجمل  واكدت 
الفتى  السلطاني  مبروك  شقيق  هو  القتيل 
نوفمبر/  في  اغتياله  كان  الــذي  الراعي 
في  العام  الرأي  هز   2015 الثاني  تشرين 

تونس.
يرعى  كان  الفتى وقطع رأسه حين  وذبح 
عملية  مغيلة، وجرت  جبل  في  األسرة  أغنام 
عمه  ابن  أنظار  تحت  الشنيعة  االغتيال 

14 عاماً. العمر  البالغ من 

§بنغازي )ليبيا( - رويترز
الليبية  القوات  قالت   [
العسكري  للقائد  الموالية 
البالد  شرق  في  المتمركز 
استولت  إنها  حفتر  خليفة 
على قاعدة الجفرة العسكرية 
االستراتيجية أمس السبت )3 
بعد   )2017 حزيران  يونيو/ 

انسحاب فصائل منافسة.
الخطوة  ــذه  ه ــعــزز  وت
الوطني  الجيش  سيطرة 
من  حفتر  أعلنه  الذي  الليبي 
منطقتي  على  واحد  جانب 
الجفرة وسبها الصحراويتين 
في وسط ليبيا حيث استولى 
على  األخــيــرة  اآلونــة  في 
سلسلة من البلدات والقواعد.
خطوة  أيضاً  تكون  وقد 
رئيسية على طريق الوصول 
لهدف الجيش الوطني الليبي 
صوب  التحرك  وهو  المعلن 

العاصمة طرابلس.
حفتر  قوات  دخلت  وبعدما 

الجنوب  إلى  بلدات  الجمعة 
الجفرة  قاعدة  من  مباشرة 
المتحدث  قــال  العسكرية 
الجيش  ــوات  ق إن  باسمه 
اتجاه  في  تدريجياً  ستتحرك 
بلدة بني وليد على بعد 350 
الشمال  إلى  تقريباً  كيلومتراً 

الغربي من الجفرة.
وتبعد الجفرة ما يربو على 
غربي  جنوب  كيلومتر   500
المسافة  ونفس  بنغازي 
الشرقي  الجنوب  إلى  تقريباً 

من طرابلس.
الليبي  الوطني  والجيش 
متحالف مع برلمان وحكومة 
ليبيا  شرق  في  متمركزين 
يرفضان االعتراف بالحكومة 
المتحدة  األمم  تساندها  التي 

في طرابلس.
باسم  المتحدث  ــال  وق
عشرة  الثانية  الكتيبة 
الليبي،  الوطني  بالجيش 
رجاله  إن  لفيرس  محمد 

الجفرة  ــدة  ــاع ق وجـــدوا 
دخلوها  عندما  مهجورة 
مسئولو  وقال  الصباح.  في 
إن  الليبي  الوطني  الجيش 
القوات المحلية المتحالفة مع 
سرايا  مع  اشتبكت  الجيش 
الدفاع عن بنغازي أمس لكن 
ذلك  بعد  انسحبت  السرايا 

نحو مصراتة.
للجيش  تقدم  أحدث  وجاء 
ضربات  بعد  الليبي  الوطني 
على  للجيش  مكثفة  جوية 
أيضاً  مصر  وتنفذ  الجفرة. 
الجفرة  في  جوية  ضربات 
في  درنة  مدينة  في  وكذلك 
إنها  قالت  والتي  الشرق 
على  متشددين  استهدفت 
في  أقباط  على  بهجوم  صلة 
محافظة المنيا بصعيد مصر.

يقولون  محللين  أن  بيد 
الضربات  أهداف  بين  من  إن 
الحليف  حفتر  مساعدة 

المقرب لمصر.

قوات ليبية موالية للحكومة المدعومة من األمم المتحدة عند سجن الهضبة

مقتل 27 شخصًا مع اقتراب الجيش اليمني
من قصر الرئاسة في تعز

§عدن، الدوحة - أ ف ب، 
د ب أ

الحكومة  قوات  خاضت   [
 3( السبت  أمــس  اليمنية 
 )2017 ــران  ــزي ح يونيو/ 
القصر  على  للسيطرة  معارك 
يسيطر  الـــذي  الــرئــاســي 
محافظة  في  الحوثيون  عليه 
في  البالد  غرب  جنوب  تعز 
 27 مقتل  إلى  أدت  اشتباكات 
شخصاً، بحسب مصادر طبية 

وعسكرية.
ومعظم مناطق محافظة تعز 
تحت سيطرة الحوثيين الذين 
المتحالفة مع  القوات  يقاتلون 
منصور  ربه  عبد  الرئيس 
األمم  من  المدعوم  ــادي  ه
المتحدة في عاصمة المحافظة 

التي تحمل االسم نفسه.
في  طبية  مصادر  وقالت 
الحكومي  ــار  ذم مستشفى 

مدينة  أكبر  ثالث  تعز،  في 
قتلوا في  19 حوثياً  يمنية، أن 
االشتباكات خالل الساعات الـ 

24 الماضية.
عسكرية  مصادر  وذكرت 
عن  الكشف  ــدم  ع طلبت 
هويتها أن ثمانية جنود قتلوا 
اقتراب  مع  الفترة  نفس  خالل 

الجيش من القصر الرئاسي.
األنباء  وكــالــة  وذكـــرت 
أمس  الرسمية  السعودية 
الموالية  القوات  أن  )السبت( 
على  سيطرت  للحكومة 

القصر.
عسكرية  مصادر  أن  إال 
وذكرت  ذلك  نفت  ميدانية 

أن  برس«  »فرانس  لوكالة 
من  تقترب  الحكومية  القوات 
بعد  تتمكن  لم  أنها  إال  القصر 

من السيطرة عليه.
من جانب آخر، أعلنت وزارة 
الدفاع القطرية أمس )السبت( 
منتسبي  من  ستة  إصابة  عن 
القطرية  المسلحة  القوات 
ضمن  بواجبهم  قيامهم  »أثناء 
قوة الواجب القطرية المدافعة 
عن الحدود الجنوبية للمملكة 

العربية السعودية«.
»الشرق«  صحيفة  ونقلت 
قولها  الــوزارة  عن  القطرية 
اإلصابات  هذه  إن  بيان  فى 
القوات  قيام  ظل  »في  وقعت 
المرابطة  القطرية  المسلحة 
للمملكة  الجنوبي  الحد  في 
الشقيقة  السعودية  العربية 
والمستمر  البطولي  بواجبها 
قوات  دحر  في  أشقائها  مع 

العدو عن أراضي المملكة«.

مقاتلون يمنيون يحملون مصابًا خالل اشتباكات في تعز
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التي وفرتها »}«      يسلم كوبون اإلجابة من خالل أحد الصناديق 
في األماكن التالية:

المنطقة  أسواق  توبلي«،  »فرع  الحلي  أسواق  »سترة«،  الفواطم  أسواق 
الغربية »دار كليب«، برادات رويان »المحرق«، برادات واقف »سوق واقف 
- مدينة حمد«، سوبر ماركت ريجال بالقرب من فندق صحاري »المنامة«، 
أسواق النور )الرفاع الغربي( باإلضافة إلى مقري صحيفة »}« في 

شارع البديع وشارع االستقالل.
 اإلجابة يجب أن تكون على الكوبون األصلي للمسابقة.

  آخر موعد لتسلم كوبون اإلجابة هو الساعة 12 من ظهر اليوم التالي 
بمقر صحيفة »الوسط«، وبالنسبة إلى الصناديق الموزعة في المناطق 
الساعة  حتى  منها  اإلجابة  كوبونات  لتسلم  الفرصة  سُتتاح  المذكورة 

التاسعة صباحًا.
 ال يسمح لمنتسبي الصحيفة أو عوائلهم المشاركة في المسابقة.

  البرازيل  روسيا  كندا

سؤال المسابقة:
أكبر دول العالم من حيث المساحة:

الشروط:

االسم: ..................................................................................................................................................................................................................................

الرقم الشخصي: ................................................................................... رقم الهاتف: ................................................................
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رقم:

 7 قتلى وعشرات الجرحى إثر 
سلسلة تفجيرات ضربت جنازة في كابول

§كابول - أ ف ب
] قتل سبعة أشخاص على األقل وأصيب العشرات 
في   )2017 حزيران  يونيو/   3( السبت  أمس  بجروح 
أثناء تشييع نجل سياسي  إثر تفجيرات وقعت  كابول 
خرجت  للحكومة  مناهضة  تظاهرة  خالل  قتل  أفغاني 
يضاعف  ما  األمنية،  األوضاع  تردي  على  احتجاجاً 

األفغانية. العاصمة  في  السائد  التوتر 
موجة  تثير  قد  التي  األخيرة  القتل  عمليات  وترفع 
هذا   101 إلى  القتلى  عدد  الدماء  سفك  من  جديدة 
تضرب  التي  العنف  موجات  أسوأ  إحدى  في  األسبوع 

أعوام. منذ  األفغانية  العاصمة 
انفجارات  ثالثة  وقوع  عن  عيان  شهود  وتحدث 
إلى  قتل  الذي  الديار،  عز  سليم  دفن  أثناء  متتالية 
قوى  بين  مواجهات  خالل  الجمعة  آخرين  ثالثة  جانب 

غاضبين. ومتظاهرين  األمن 
قال  حيث  المقبرة  في  البشرية  األطراف  وتناثرت 
»الناس  إن  برس«  »فرانس  لوكالة  عيان  شهود  أحد 

االنفجارات. قوة  من  أشالء«  تناثروا 
الصحة وحيد مجروح  المتحدث باسم وزارة  وأعلن 
لـ »فرانس برس«: »نقلت سبع جثث و119 جريحاً إلى 

كابول«. مستشفيات 
أحد  نجل  وهو  الديار،  عز  تشييع  في  وشــارك 
مسئولون  النافذين،  األفغاني  الشيوخ  مجلس  أعضاء 
عبداهلل  ــوزراء  ال رئيس  بينهم  بــارزون  حكوميون 
اللذان  رباني  الدين  صالح  الخارجية  ووزير  عبداهلل 

بأذى. يصابا  لم 
فيما  الهجوم  عن  مسئوليتها  بعد  جهة  أي  تعلن  ولم 
في  تنشط  متمردة  جماعة  أكبر  »طالبان«،  حركة  نفت 

االعتداء. في  تورطها  أفغانستان، 
ويتوقع أن تزيد العملية األخيرة من االستقطاب في 
كابول التي ال تزال تشهد توتراً منذ تفجير شاحنة في 
قتياًل   90 أسفر عن  والذي  األربعاء،  الدبلوماسي  الحي 
العاصمة  تشهده  هجوم  أضخم  في  الجرحى،  ومئات 

.2001 العام  منذ  األفغانية 
إلى  غني  أشرف  الرئيس  دعا  السياق،  هذا  وفي 
البلد  »إن  قائاًل  السبت  تفجيرات  عقب  النفس  ضبط 

ومتحدين«. أقوياء  نبقى  أن  علينا  لإلعتداء.  يتعرض 
قدرة  على  الضوء  األربعاء  يوم  اعتداء  وسلط 
يقع  حيث  تحصيناً،  األشد  األحياء  ضرب  المسلحين 
المسورة  األجنبية  والسفارات  الجمهوري  القصر 
أجهزة  ونسبت  الشظايا.  من  الواقية  األسمنت  بجدران 
شبكة  إلى  االعتداء  تنفيذ  األفغانية  االستخبارات 

»طالبان«. حركة  مع  المتحالفة  المسلحة  حقاني 
معارك  ساحة  إلى  الجمعة  مجدداً  الحي  وتحول 
من  الغاضبين  المتظاهرين  مئات  اشتبك  عندما 
الرصاص  بإطالق  ردت  التي  الشرطة،  مع  التفجير 
واستخدام  للدموع  المسيل  والغاز  الهواء  في  الحي 

لتفريقهم. المياه  خراطيم 

مغلقة  العاصمة   
من  أسبوع  إثر  بالمصابين  المستشفيات  وغصت   
الجرحى  عدد  فاق  حيث  رمضان  شهر  طبع  العنف 

االستيعابية. قدرتها 
كابول  مدينة  )السبت( معظم  أمس  الشرطة  وأغلقت 
لمنع  المدرعة  والعربات  التفتيش  نقاط  فانتشرت 

جديدة. اشتباكات  وقوع 
إلى  المؤدية  الطرقات  أغلقت  السلطات  وكانت 
أعلنت  إجراء  في  التفجيرات  وقوع  قبل  المدينة  وسط 

الحشود. استهداف  لتفادي  أنه 
قبل  أحمدزاي  نبي  غول  كابول  حامية  قائد  وقال 
بأن  تفيد  استخبارية  تقارير  »لدينا  السبت  تفجيرات 
تجمعات  على  هجمات  تنفيذ  مجدداً  يحاولون  أعداءنا 
السكان  يبتعد  »أن  في  أمله  عن  معرباً  وتظاهرات«، 

التظاهرات«. عن 
في  وتجمعوا  التحذيرات  تحدوا  العشرات  ولكن 
باستقالة حكومة  الرئاسي مطالبين  القصر  قرب  خيمة 

بغالبيته. سلمياً  ظل  تحرك  في  غني، 
آشنا  آصف  المتظاهرين،  باسم  المتحدث  وقال 
المنصفة  تظاهرتنا  لقطع  للحكومة  محاولة  »أي  إن 
إرهابية  مجموعات  مع  تواطؤها  ستثبت  والعادلة 

األربعاء«. هجوم  ومنفذي 
الدوليين  الحلفاء  من  وعدد  المحدة  األمم  ودعت 

النفس. إلى ضبط  األطراف  جميع 
الذي  أمس،  »اعتداء  أن  المتحدة  لألمم  بيان  وأفاد 
إلى  استغاللي  بأسلوب  يسعون  الذين  أولئك  نفذه 

االستقرار  لتقويض  الهشة  الفترة  هذه  من  االستفادة 
هذا  العنف  من  كثير  بعد  يأتي  أفغانستان،  في 

األسبوع«.
الوقت  حان  األلم،  هذا  كل  سياق  »في  أنه  وأضاف 

والتضامن«. الوحدة  إلى  للسعي 

المئات من األفغان يفرون بعد انفجار خالل جنازة أحد ضحايا االحتجاجات في كابول

الشرطة التركية تحتجز المستشار األول لرئيس الوزراء
أ ب  د   - §إسطنبول 

ــة  ــال وك ــرت  ــ ذك  [

لألنباء  ــول«  ــاض »األن

التركية،  الــرســمــيــة 
يونيو/   3( السبت  أمس 
أن   ،)2017 ــران  ــزي ح
اعتقلت  التركية  الشرطة 

لرئيس  كبيراً  مستشاراً 
يلدريم  علي  بن  الوزراء 
مزعومة  عالقات  بسبب 
اإلسالمي  الداعية  مع 
المنفى  ــي  ف المقيم 
بأميركا  االخــتــيــاري 
الذي  غولن،  اهلل  فتح 
بتدبير  الحكومة  تتهمه 
العام  انقالب  محاولة 

الماضي.
بيرول  اعتقال  وتم 
ــه  ــتـ وزوجـ إردم 
أنقرة  في  جولومسر 
بشأن  تحقيق  إطار  في 

وأتباعه. غولن 
صحيفة  وقــالــت 
شق  أردم  إن  »صباح« 
العمل  عبر  طريقه 
الحكومي  بالسلك 
الجناح  ذلــك  في  بما 

العام  منذ  القضائي 
أنه  إلى  مشيرة   .2000
بعد  حتى  الترقي  واصل 
بدأت  عندما   2014 العام 
ضد  حملتها  الحكومة 

غولن. أتباع 
 50 نــحــو  ويــخــضــع 
للسجن  شخص  ــف  أل
بمحاولة  يتعلق  ما  في 
التي  الفاشلة  االنقالب 
الماضي،  العام  وقعت 
ألف   120 من  أكثر  وفقد 
في  وظائفهم  شخص 
التالية. التطهير  عمليات 
السلطات  اعتقلت  كما 
رئيس  أمس  التركية، 
تــحــريــر صــحــيــفــة 
إصدار  وهي  »أيدنليك«، 
في  ــي،  ــوم ق علماني 
تستهدف  خطوة  أحدث 

تنتقد  إعالمية  مؤسسة 
لحكومة. ا

االعتقال،  ويتعلق 
به  ــادت  ــ ــ أف ــذي  ــ الـ
صدر  بمقال  الصحيفة، 
عن   2014 الــعــام  فــي 
صهر  البيرق،  بيرات 
طيب  ــب  رج الرئيس 
أيضاً  وهو  أردوغــان، 
وزيــر الــطــاقــة. وقــال 
على  البيرق  إن  التقرير 

الجريمة. بعالم  صلة 
بعد  محكمة  وقضت 
»أيدنليك«  على  بأن  ذلك 
للتقرير  نفياً  تنشر  أن 
قدرها  غرامة  دفــع  أو 
ألف   28( ليرة  ألف   100
دوالر أميركي(. ورفضت 
رئيس  وقال  الصحيفة. 
المعتقل،  الــتــحــريــر 

النفي  إن  يوجيل،  إلكور 
الصحيفة. »يهين« 

تزكان،  بولنت  ودعا 
البرلمان  في  عضو  وهو 
حزب  باسم  والمتحدث 
الجمهوري  الــشــعــب 
الرئيسي،  المعارض 
عن  الفوري  اإلفراج  إلى 

يوجيل.
»أيدنليك«  لـ  ووفقا 
»تركيا  إن  تزكان  قال 
أكثر  من  واحــدة  تشهد 
في  قــســوة  ــرات  ــت ــف ال

الصحافة«. تاريخ 

باكستان تقتل 5 جنود 
هنود ردًا على هجوم

§كراتشي )باكستان( - رويترز
قتلت  قواته  إن   )2017 يونيو/ حزيران   3( السبت  أمس  الباكستاني  الجيش  قال   [
النار عبر الخط الفاصل في إقليم  خمسة جنود هنود رداً على إطالق القوات الهندية 

كشمير المتنازع عليه.
واتهمت باكستان القوات الهندية أمس األول )الجمعة( بإطالق النار دون سبب في 

قطاع نيزابير ما أدى إلصابة مدنيين اثنين.
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أمس )السبت( إن قوات الجيش ردت على 

الهجوم فقتلت خمسة جنود وأصابت آخرين ودمرت خنادقهم.
لكن الهند نفت مقتل أو إصابة أي من جنودها في الهجوم عبر الحدود.

القوات  انتهكت  بعدما  أصيبت  »امرأة  الهندية  الدفاع  وزارة  باسم  متحدث  وقال 
الباكستانية وقف إطالق النار مرتين في قطاعين بمنطقة بونش بإطالق قذائف مورتر 

على مواقع أمامية ومناطق للمدنيين على امتداد الخط الفاصل«.
األسلحة  باستخدام  بعشوائية  ردت  الباكستانية  القوات  أن  المتحدث  وأوضح 

الخفيفة والمورتر.
وتتبادل باكستان والهند على نحو متكرر االتهامات بانتهاك وقف إطالق النار الذي 
تم التوصل إليه العام 2003. وعلى الصعيد الدبلوماسي ساءت العالقات بين البلدين 

بعدما تبادل الجانبان العام الماضي طرد الدبلوماسيين.

التي وفرتها »}«      يسلم كوبون اإلجابة من خالل أحد الصناديق 
في األماكن التالية:

المنطقة  أسواق  توبلي«،  »فرع  الحلي  أسواق  »سترة«،  الفواطم  أسواق 
الغربية »دار كليب«، برادات رويان »المحرق«، برادات واقف »سوق واقف 
- مدينة حمد«، سوبر ماركت ريجال بالقرب من فندق صحاري »المنامة«، 
أسواق النور )الرفاع الغربي( باإلضافة إلى مقري صحيفة »}« في 

شارع البديع وشارع االستقالل.
 اإلجابة يجب أن تكون على الكوبون األصلي للمسابقة.

  آخر موعد لتسلم كوبون اإلجابة هو الساعة 12 من ظهر اليوم التالي 
بمقر صحيفة »الوسط«، وبالنسبة إلى الصناديق الموزعة في المناطق 
الساعة  حتى  منها  اإلجابة  كوبونات  لتسلم  الفرصة  سُتتاح  المذكورة 

التاسعة صباحًا.
 ال يسمح لمنتسبي الصحيفة أو عوائلهم المشاركة في المسابقة.

لحامل هذا الكوبون

 اليابان الهند الصين

سؤال المسابقة:
أكبر دول العالم من حيث عدد السكان:

الشروط:

االسم: ..................................................................................................................................................................................................................................

الرقم الشخصي: ................................................................................... رقم الهاتف: ................................................................

9
رقم:

تخفيض على 
وجبة اإلفطار
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 طالبة بالجامعة الخليجية 
تشارك في مؤتمر علمي بمسقط

ندى  الخليجية  بالجامعة  البشرية  الموارد  بقسم  الطالبة  شاركت   [
الزياني بالمؤتمر العلمي الذي أقامته الجامعة العربية المفتوحة في سلطنة 
األداء  على  المعلومات  تكنولوجيا  »أثر  عنوان  تحت  علمٍي  ببحث  عمان 

الوظيفي للجامعة الخليجية«.
الحديثة  المعلومات  أثر استخدام تكنولوجيا  الزياني في بحثها  وتناولت 
كبرنامج المودل والسبورة الذكية والمكتبة اإللكترونية وغيرها من األمور 
الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات على تطوير األداء الوظيفي ألساتذة 

وموظفي الجامعة الخليجية.
للجامعة  واإلمتنان  الشكر  بجزيل  »أتقدم  الزياني  ذكرت  مشاركتها،  وعن 
الخليجية التي أتاحت لي فرصة المشاركة بالمؤتمر العلمي بمسقط، حيث 
كانت تجربة مميزة تعرفت فيها على العديد من الطلبة والطالبات في مجال 
خبراتهم  من  استفيد  أن  واستطعت  أخرى،  علمية  وتخصصات  تخصصي 

وتجاربهم«.
وأضافت »إن هذه التجربة تعكس اهتمام الجامعة الخليجية بتنمية قدرات 
الطالب في شتى مجالت الحياة بدًءا من الجانب األكاديمي وصوًل للجانب 
المعرفي والفكري والتثقيفي انتهاًء بالجانب الترفيهي، حيث تولت الجامعة 

كافة النفقات الخاصة برحلة المشاركة في هذا المؤتمر«.
وتعزيز  احتضان  في  والمتميز  الكبير  الجامعة  بدور  الزياني  وأشادت 
واعتزازها  فخرها  عن  معربه  طلبتها،  لدى  البحثي  والتميز  العلمي  اإلبداع 
كونها أحد طلبة هذا الصرح األكاديمي، كما وجهت شكرها لألستاذ المشرف 
اإلدارية والمالية  العلوم  استاذ كلية  المؤتمر وهو  المشارك في  على بحثها 

بالجامعة الخليجية الدكتور شفيق السامرائي. 
وقال مدير إدارة البحث العلمي وخدمة المجتمع بالجامعة الخليجية مؤيد 
حيث  المهم،  الحدث  هذا  في  الزياني  ندى  الطالبة  بمشاركة  »نعتز  الطائي: 
أننا في الجامعة الخليجية نحرص كل الحرص على تطوير وتعزيز الجوانب 
أحد  أنه  حيث  األكاديمي  تحصيلهم  على  حرصنا  بقدر  الطلبة  لدى  العلمية 
الجامعة  مخرجات  جودة  من  تزيد  أن  لها  يمكن  ل  التي  األساسية  العناصر 

الخليجية وتعزيز مكانتهم في السوق المحلي والدولي«.

عروض ما لها مثيل في الشهر الفضيل من التسهيالت للسيارات

] أطلقت شركة التسهيالت للسيارات الوكيل والموزع الحصري لعالمة 
GAC Motor الرائدة في مملكة البحرين، عروضها الرمضانية اإلستثنائية 
لهذا العام بأسعار تنافسية وتسليم فوري وأقساط مرنة بمعامالت سريعة 

وودية، وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك.
من  بالعديد  الفوز  فرصة  الكرام  لزبائنها  فرصة  الحملة  هذه  وتتيح 
الجوائز النقدية والعينية مقابل تجربة القيادة مع خصومات تصل إلى 500 
دينار بحريني من قيمة المركبة، واستراد نقدي سخي، إضافة إلى السحب 
اليومي على مبلغ 200 دينار بحريني للزبائن الذين قاموا بزيارة المعرض 

.GAC Motor للتعرف عن قرب على أحدث طرازات
العروض  »إن هذه  برير جاسم:  التجارية،  العالمة  مدير  قال  من جانبه، 
رمضان  شهر  خالل  مستمرة  وهي  اإلطالق  على  األقوى  هي  الستثنائية 
الذين  لزبائننا  نعدها  التي  المفاجآت  من  العديد  إلى  إضافة  الفضيل، 
يحرصون على اقتناء المركبات التي تناسب أعمالهم ومتطلباتهم األسرية، 

والسعر  والقوة  والمتانة  الجودة  حيث  من  يريدون  ما  كل  لهم  لنوفر 
العروض  تقديم أفضل وأقوى  البيع ومن أجل  ما بعد  المناسب، وخدمات 

في السوق المحلي ليستفيد منها جميع العمالء باختالف فئات دخلهم«.
إعطاء  وضمان  السيارات  جميع  استبدال  خيار  على  العرض  ويشتمل 
أفضل تسعيرة للمركبة المستبدلة، حيث يتاح للزبائن استبدال سياراتهم 
القديمة بأخرى جديدة كلياً بباقات رائعًة تشمل التسجيل والتأمين ومانع 
متر  كيلو  ألف   60  / سنوات   3 لمدة  للمركبة  الصيانة  إلى  إضافة  الصدأ، 
والضمان الذهبي الممتد لسبع سنوات والحلول التمويلية بأسعار فائدة 

تنافسية.
GAC Motor الواقع بمنطقة  وجدد برير دعوته للزبائن لزيارة معرض 
2 مساًء ومن  حتى  8 صباحاً  الساعة  من  الخميس  السبت حتى  من  العكر 
الساعة 8.30 مساء وحتى 11.30 مساًء، وذلك للتعرف عن قرب على أحدث 

طرازاتنا.

برير جاسم

»مراسي البحرين« الراعي البالتيني للغبقة الرمضانية لـ »جمعية األحالم«
] أعلنت شركة إيجل هيلز البحرين، الشركة 
البحرين  مراسي  لمشروع  المطورة  الرائدة 
عن  المائية،  الواجهة  على  البارز  الحضري 
الخيرية  للغبقة  البالتيني  الراعي  بدور  دعمها 
تعمل  التي  البحرينية،  األحالم  بجمعية  الخاصة 
على تحقيق أمنيات وأحالم األطفال البحرينيين 
الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ل شفاء منها. 
الرمضانية  الغبقة  تستضيف  أن  المتوقع  ومن 

الخيرية أكثر من 700 شخص. 
مبلغ  جمعت  قد  الماضي  العام  غبقة  وكانت 
66 ألف دينار بحريني، والتي تم توظيفها لنشر 
من  المزيد  وتقديم  األطفال  أوضاع  حول  الوعي 
ساعدت  اآلن  وحتى  الخيرية.  للقضية  الدعم 
طفل   100 من  أكثر  حياة  إثراء  على  الجمعية 
يعانون من ظروف صحية مختلفة مثل السرطان 
من  وغيرها  الكيسي  والتليف  الدماغي  والشلل 

األمراض المزمنة.
وتعليقاً على هذا اإلعالن قال العضو المنتدب 
»من  الشاعر:  ماهر  البحرين،  هيلز  إيجل  لشركة 
من  الجمعية  تتمكن  أن  نأمل  الدعم،  هذا  خالل 
العام،  هذا  رمضان  شهر  خالل  مهمتها  استكمال 
المحلي  المجتمع  من  طفاًل   30 أحالم  وتحقيق 
التي تبذلها  الجهود  30 يوماً. حيث تضفي  خالل 
األطفال  حياة  على  كبيراً  أثراً  األحالم  جمعية 
تمنحهم  كما  مزمنة،  أمراض  من  يعانون  الذين 
مراسي  في  ونحن  أحبائهم.  مع  ثمينة  ذكريات 
العمل  هذا  مثل  في  بالمساهمة  نعتز  البحرين 

النبيل«.
الذي  البحرين،  مراسي  شاطئ  ويستضيف 
تنزه  منطقة  ويحتوي  كيلومتر   2 مسافة  يمتد 
حيوية، بصورة دورية، أنشطة عائلية ومجانية 

من  العديد  الشاطئ  استضاف  كما  للجماهير. 
الباعة  سوق  منها:  والفعاليات  الحتفالت 
التصوير  ومعارض  فنية  ومعارض  المحليين 
البدنية  اللياقة  في  ودروس  الفوتوغرافي، 

والرياضات المائية.
في  الواقع  المشروع،  مبيعات  مركز  ويعرض 
المتعدد  للمشروع  تفاعلية  نماذج  المحرق،  ديار 

الستخدامات أمام المشترين المهتمين. 
الذي  البحرين  مراسي  مشروع  ويقام 
على  مربع  متر  ألف   875 مساحة  على  يمتد 

المحرق  ديار  مشروع  من  الشمالية  السواحل 
ضمن  فاخراً  أساسياً  مكوناً  ليشّكل  الرئيسي، 
البحرين.  في  الخاصة  الحضرية  المشاريع  أكبر 
مراسي  الراقي،  التسوق  مركز  وسيستقطب 
الوجهات  أهم  أحد  سيكون  الــذي  جاليريا، 
وتناول  العائلي  والترفيه  للتسوق  الرئيسية 
الطعام في مملكة البحرين والمبني على مساحة 
التجارية  العالمات  أفضل  مربع،  متر  ألف   180
تقديمة ألول مرة  منها سيتم  العالم والعديد  في 

في البحرين.

عبداهلل فخرو يتسلّم المساهمة من زين الزياني

 مجموعة عبد الجبار الكوهجي 
تنظم حملة للتبرع بالدم

الدم  التبرع بالدم مع بنك  ] نظمت مجموعة عبد الجبار الكوهجي حملة 
في مستشفى السلمانية. وقد تم تنظيم هذه الحملة في معرض »إل جي« في 
السهلة، حيث شارك أكثر من 100 موظف من مجموعة عبد الجبار الكوهجي 

في هذه الفعالية.

شارك أكثر من 100 موظف من مجموعة في حملة التبرع بالدم 

»سيتي سنتر البحرين« يطلق الحملة الخيرية 
»ساِهم في إسعاد المحتاجين«

سنتر  »ســيــتــي  ــق  ــل أط  [
الخيرية  الحملة  البحرين« 
إسعاد  في  »ساِهم  الرمضانية 
الحادية  دورتها  في  المحتاجين«، 
الحملة  موظفوه  واستهل  عشرة، 
داعين  سخية  تبرعات  بتقديم 
التبرع  إلى  المجتمع  أفراد  جميع 
شهر  في  أنفسهم  به  تجود  بما 
»سيتي  ويعتبر  والعطاء.  الخير 
ُوجهة  أكبر  البحرين«  سنتر 
والترفيه  والتسلية  للتسوق 
ويتميز  البحرين،  بمملكة 
أشهر  من  لها  نظير  ل  بتشكيلة 
وخيارات  العالمية  المتاجر 
الترفيهية  والمرافق  المطاعم 
مباشرة  يتصل  كما  الحصرية، 

فخمين. عالميين  بفندقين 
»سيتي سنتر  موظفو  تبّرع  فقد 
وموظفو  وإدارتـــه،  البحرين« 
والترفيه«  للتسلية  الفطيم  »ماجد 
جانب  إلى  كارفور،  وهايبرماركت 
الفندقين  في  الموظفين  طواقم 
المتصلين مباشرة بمركز التسوق 
سنتر  سيتي  ميريديان  »لو  وهما 
البحرين« و«ويستن سيتي سنتر 
كيس   200 من  بأكثر  البحرين«، 

والكتب  واأللعاب  بالمالبس  معبأ 
للتلف.  القابلة  غير  واألطعمة 
اإلسالمية«  »الجمعية  وستتولى 
التبرعات  توزيع  مهمة  البحرينية 
أرجاء  في  المتعففة  األسر  على 
روح  مع  تماشياً  البحرين  مملكة 

الفضيل. الشهر 
إسعاد  فــي  ــم  »ســاِه ــعــدُّ  وُت
خيرية  حملة  أكبر  المحتاجين« 
وشارك  الفطيم«،  »ماجد  تنّظمها 
 13 من  أكثر  الماضية  السنة  فيها 

 63 من  بأكثر  تبرعوا  ألف شخص 
ألف كتاب و46.500 لعبة و52 ألف 
كيلوغرام من المالبس، إلى جانب 
 84.868 بلغت  نقدية  تبرعات 
وحّث  المتسوقين.  من  دولراً 
الجميع  البحرين«  سنتر  »سيتي 
على التبرع ومتابعة أخبار الحملة 
باستخدام  التواصل  شبكات  عبر 
وذلك   ShareTogether# الوسم 
فيسبوك  عبر  وأيضاً  تويتر،  على 

وإنستغرام. إن  وليندك 

ستتولى »الجمعية اإلسالمية« البحرينية مهمة توزيع التبرعات على األسر المتعففة

سعيًا نحو تمكين المرأة ومنحها فرصًا أفضل...

نجاة شريف مديرًا للموارد البشرية في »جيبك«
الخليج لصناعة  أعلنت شركة   [
ترقية  عن  )جيبك(  البتروكيماويات 
مدير  منصب  إلــى  شريف  نجاة 
ليوسف  خلفاً  البشرية  الموارد 
وذلك  العمل  عن  تقاعد  الذي  فخرو 
اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران 2017، 
العتراف  من  انطالقاً  ذلك  ويأتي 
تلعبه  الذي  والمهم  الكبير  بالدور 
الشاملة  التنمية  عملية  في  المرأة 
واستجابة  الغالية،  مملكتنا  في 
الملكي  السمو  صاحبة  لتوجيهات 
آل  ابراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 
قرينة  ورعاها،  اهلل  حفظها  خليفة 
عاهل البالد المفدى، رئيسة المجلس 

األعلى للمرأة.
لصناعة  الخليج  شركة  وأكدت 
ومساندتها  دعمها  البتروكيماويات 
سياسة  باتباع  وذلك  الــدور  لهذا 
منح  إلى  تهدف  بعناية،  مدروسة 
متساوية،  فرصاً  بالشركة  العامالت 
التدريب  فرص  منحهن  إلى  إضافًة 
آفاق  فتح  أجل  من  المهني  والتطور 
أن  بعد  وبخاصة  أمامهن  جديدة 
كفاءتها  البحرينية  الموظفة  أثبتت 
بالشركة،  العمل  في  ومهنيتها 

العاملين  لتولي  سياستها  وضمن 
البحرينيين الوظائف القيادية العليا 

في الشركة. 
ــس الــشــركــة،  ــي ــرب رئ ــ وأع
تهانيه  عن  جواهري،  عبدالرحمن 
شريف  نجاة  إلى  الطيبة  وتمنياته 
اإلدارة  ثقة  عن  التعيين، معرباً  بهذا 
اهلل  بإذن  ستؤهلها  التي  بإمكانياتها 
في إدارة الموارد البشرية بكل كفاءة 
مستمرة  الشركة  أن  مؤكداً  واقتدار، 
في تطوير منظومتها اإلدارية الشاملة 
التحسين والتطوير  إلى  التي تهدف 
المستمر لإلرتقاء بالعنصر البشري 

أعلى  إلى  الوصول  من  يتمكن  كي 
بالشركة،  القيادية  المناصب 
منهجية  على  الشركة  اعتماد  مؤكداً 
الكفاءات  أصحاب  إلحالل  مدروسة 
التي تتمتع بالخبرة واإللمام الكافي 
بمتطلبات العمل وذلك بعد تدريبهم 
تمكنهم  التي  بالمؤهالت  وتسليحهم 
من اإلدارة والقيادة الناجحة. وأشار 
إلى البرنامج الطموح الذي وضعته 
بهدف  والتطوير  للتدريب  الشركة 
الوطنية  للطاقات  المجال  إفساح 
القيادية  الوظائف  لعتالء  الشابة 

بالشركة.

جواهري: المرأة في جيبك قد أثبتت كفاءتها المهنية بكل جدارة واقتدار
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عروض رمضان من رينو مفتاحك النطالقة جديدة
] بدأت شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده الوكيل الحصري لسيارات رينو 
في مملكة البحرين عروضاً رمضانية سخية لهذا العام، وذلك بمنح جميع زبائنها 
قيمة مضافة تناغماً مع روح الشهر الفضيل على مجموعتها المتكاملة من سيارات 
رينو تشمل الطرازات المدشنة حديثاً وهي رينو ميغان، رينو كوليوس ورينو 

تاليسمان.
وصرح المدير العام لرينو، سري كومار، قائال »احتفاًء بشهر العطاء لن تقتصر 
عروضنا على خفض األسعار، فنحن نرغب في فعل المزيد وبأن نشعر زبائننا 
بتجربة متعة الحصول على الكثير، لذلك نحن نمنحهم عدد من الميزات المضافة 

على جميع طرازات السيارات العائلية والسيدان لالحتفال بالبدايات الجديدة«.
كما سيكون هناك عروض مذهلة في الشهر الكريم، حيث سيحصل زبائننا على 
60 ألف كم ونسبة  3 سنوات أو  5 سنوات، عقد صيانة لمدة  ضمان ممدد لمدة 

فائدة مغرية تبدأ من 1.99 في المئة.
أحدث  افتتاح  تم  الكرام،  زبائننا  لدى  رينو  سيارات  تجربة  نمطية  ولتغيير 
وأرقى صالة عرض لسيارات رينو في سترة، حيث تشكل مفهوماً جديداً لطبيعة 
الفضاء البصري لهوية السيارات الجديدة بما يتواءم مع المعايير والمواصفات 
العرض  صالة  زيارة  على  عمالئنا  نشجع  نحن  رينو.  تعتمدها  التي  العالمية 
طريق  عن  رمضان  شهر  عروض  من  واالستفادة  رينو  عالمة  لتجرية  الجديدة 

شرائهم سيارة رينو.
لمزيد من المالءمة في شهر رمضان، تم تمديد أوقات العمل في صالة العرض 
مساًء   01:30 حتى  صباحاً   09:00 الساعة  من  الخميس  إلى  السبت  من  بسترة، 
ومن 07:30 مساًء حتى 11:30 لياًل، ويوم الجمعة من 07:30 مساًء حتى 11:30 لياًل.

 3 موظفين جدد في بيت التمويل الكويتي - البحرين 
ينضمون إلى »فرسان بيتك«

البحرين   – الكويتي  التمويل  بيت  قام   [
البنك  في  متميزين  موظفين  ثالثة  بتكريم 
أن  بعد  وذلك  بيتك«  »فرسان  برنامج  ضمن 
األول  الربع  خالل  ملحوظة  إنجازات  قدموا 
من العام 2017، وتم اختيار هؤالء الموظفين 
بناًء على أدائهم وإنجازاتهم االستثنائية في 
مكافأة  على  موظف  كل  حصل  حيث  العمل، 
نقدية باإلضافة إلى شهادة تقديرية من إدارة 

البنك.
والرئيس  المنتدب  العضو  قــام  وقــد 
بتكريم  الخياط،  عبدالحكيم  التنفيذي، 
أقيم  تكريم  حفل  في  المتميزين  الموظفين 
البحرين  مركز  في  الرئيسي  البنك  مقر  في 
المدراء  من  عدد  بحضور  العالمي  التجاري 
التنفيذيين ورؤساء اإلدارات. وتسّلم وقاص 
الدين جائزة »التمّيز في مجال األداء الذكي«، 
في  »التمّيز  جائزة  القوتي  عيسى  ومريم 
جائزة  نعيم  وخولة  الزبائن«،  خدمة  مجال 

»التمّيز في مجال العمل الجماعي«. 

قائاًل:  الخياط  صّرح  المناسبة  وبهذه 
هذه  بتكريم  اليوم  نحتفل  أن  »يسعدني 
المتميزين.  الموظفين  من  الجديدة  الكوكبة 

البرامج  من  وغيره  البرنامج  هذا  سيكون 
مستمرة  للموظفين  والتطويرية  التحفيزية 
مثل  نعتبر  أننا  حيث  تعالى،  اهلل  بــإذن 

إخواننا  لتكريم  طيبة  فرصة  البرامج  هذه 
تقدير  استحقوا  الذين  المثاليين  الموظفين 
وذلك  بيتك(  )فرسان  إلى  بضمهم  البنك 

في  وجهودهم  المتميزة  إلنجازاتهم  تجسيداً 
أن  الخياط  وأّكد  البنك«.  نجاح  مسيرة  دعم 
نحو  المستمر  والسعي  واالجتهاد  »المثابرة 
أساسية  عوامل  والوظيفي  العلمي  التطور 
وهذا  والمؤسسة،  الموظف  وارتقاء  لنجاح 
ما نطمح أن يحققه كل موظف باستمرار في 

بيت التمويل الكويتي«.
ورئيس  التنفيذي  المدير  قال  جهته  من 
الحمادي:  يوسف  البشرية  الموارد  إدارة 
الى  المنضمين  الجدد  الموظفين  »أهنئ 
االستمرار  دوام  لهم  وأتمنى  بيتك(  )فرسان 
من  تعالى،  اهلل  بإذن  واإلنجاز  العطاء  في 
أهدافه«.  وتحقيق  البنك  رؤية  دعم  أجل 
هذا  على  المكرمون  الموظفون  وعّلق 
من  المزيد  على  حرصهم  مؤكدين  التكريم 
العطاء لإلرتقاء بأعمال البنك وتقديم أفضل 
التكريم  هذا  واعتبروا  للعمالء،  الخدمات 
لصالح  المزيد  بذل  على  للجميع  تشجيعاً 

الموظف والعمالء والبنك.

صورة جماعية لـ»فرسان بيتك« الجدد مع فريق اإلدارة



Al-Wasat Newspaper
PO Box 31110, Manama, Kingdom of Bahrain

Tel: +973 17596999, Fax: +973 17596900
Email: news@alwasatnews.com

Web: www.alwasatnews.com
Social Media: @alwasatnews

فتاة باكستانية تنتظر غروب الشمس لتكسر صيامها خالل شهر رمضان في منطقة روالبندي، باكستان

مايكل داندريا
] نقلت صحيفة »نيويورك تايمز« في عددها الصادر 
كلفت  األميركية  اإلدارة  أن   )2017 يونيو   2( الجمعة 
مايكل داندريا المعروف بتشدده، مسئولية التجسس على 
فيها، وهو كان كلف سابقًا  إيران وقيادة عمليات سرية 
بالبحث عن أسامة بن الدن تمهيداً لقتله، وبإدارة برنامج 

االغتياالت عبر طائرات من دون طيار.
أجهزة  في  مصادر  عن  نقاًل  الصحيفة  وقالت 
الموقف  يترجم  داندريا  مايكل  اختيار  إن  االستخبارات، 
إيران.  تجاه  ترامب  دونالد  الرئيس  إلدارة  المتشدد 
)سي  األميركية  المركزية  االستخبارات  وكالة  ورفضت 

آي أيه( تأكيد أو نفي هذا الخبر.
بـ  مراراً  االنتخابية  حملته  خالل  وعد  ترامب  وكان 
وجه  كما  إيران،  مع  الموقع  النووي«  االتفاق  »تمزيق 

اتهامات قاسية إليران بالتورط في اإلرهاب.
في  مسئواًل  وكان  العمر،  من  الستين  داندريا  ويبلغ 
اإلسالم  اعتنق  وهو  المركزية،  االستخبارات  وكالة 

وشارك بقوة في الحرب على المجموعات الجهادية.
فيرجينيا  والية  في  وترعرع   ،1957 العام  في  ُولد   -
عالقاتها  تمتد  عائلة  في  المتحدة(  الواليات  )شــرق 

باالستخبارات إلى جيلين سابقين. 
وكالة  صفوف  في  للعمل  انضم   ،1979 العام  في   -

االستخبارات األميركية )سي آي أيه(. 
وكالة  في  اإلرهاب  مكافحة  مركز  مسئولية  تولى   -

االستخبارات المركزية األميركية خالل سنوات األلفين.
- اعتنق اإلسالم بعد تعرفه إلى زوجته المسلمة خالل 

عمله في الخارج.   
- ُيعرف باسم »األمير القاتم« أو »آية اهلل مايك« وهما 
من أسمائه المستعارة يوم كان مسئواًل في الوكالة عن 
قتل  الذي  الدن  بن  أسامة  القاعدة  تنظيم  زعيم  مالحقة 
في  باكستان  في  األميركية  الخاصة  للقوات  غارة  في 

مايو 2011.
تورط   ،2001 سبتمبر   11 هجمات  من  سنوات  بعد   -
الذي  والتحقيق  االعتقال  برنامج  في  عميق  نحو  على 
في  أدين  وقد  السجناء،  من  لعدد  تعذيب  عمليات  تخللته 

 2014 في  األميركي  الشيوخ  مجلس  عن  صادر  تقرير 
بتهمة عدم اإلنسانية والفعالية. 

في  للوكالة  التابع  اإلرهاب  مكافحة  مركز  ترأس   -
مطلع 2006 وأمضى تسع سنوات في مطاردة المسلحين 

المتشددين في جميع أنحاء العالم. 
- ذكرت تقارير غربية أنه لعب دوراً رئيسيًا وبالتعاون 
مع إسرائيل في اغتيال القيادي في حزب اهلل اللبناني عماد 

مغنية العام 2008 بتفجير سيارته في دمشق.
 - أدار برنامج »االغتياالت المحددة الهدف« خالل عهد 
أتاح  الذي  البرنامج  وهو  أوباما،  باراك  السابق  الرئيس 
قتل مئات الجهاديين مع مدنيين في باكستان وافغانستان 

بواسطة طائرات من دون طيار.
أحد  قيام  منها  انتكاسات  أيضًا  مسيرته  واجهت   -
تنظيم  مع  سراً  يعمل  كان  الذي  ايه«  آي  »سي  مصادر 
أفغانستان  في  أميركية  قاعدة  في  نفسه  بتفجير  القاعدة 
أكثر  في  لالستخبارات،  عمالء  سبعة  مقتل  إلى  أدى  ما 

الحوادث المميتة بالنسبة للوكالة خالل ربع قرن. 
تايمز«  »نيويورك  صحيفة  كشفت   ،2015 العام  في   -
به  قامت  قصف  في  غربيتين  رهينتين  مقتل  بعد  اسمه 
طائرة من دون طيار تابعة لوكالة االستخبارات المركزية 

األميركية.

باستثمار  االجتماعي  التأمين  هيئة  تقوم  ال  لماذا   [
نسبة كبيرة من المحفظة العقارية لصناديق التقاعد مكتفية 
خالل  الهيئة  وأرقــام  سجالت  على  قيمتها  بتدوين  فقط 

استعراضها لموازناتها؟

»تهديداً  تشكل  الشمالية  لكوريا  النووية  الطموحات  إن   [
للجميع« وإن على الصين أن ترى أن بيونغ يانغ تشكل عائقًا 
الشمالية تشكل »خطراً  إن كوريا  لها.  بالنسبة  وليس إضافة 

واضحًا وحاضراً«.

وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس
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 الحكومة الماليزية تطلق مسابقة 
أفضل شريط فيديو »لتفادي المثلية«

ألفضل  مسابقًة  الماليزية  الحكومة  أطلقت   [
السليمة«،  الحياة  »ممارسات  عن  فيديو  أشرطة 
ألفضل  دوالر  ألف  إلى  قيمتها  تصل  قد  جوائز  مقدمًة 
الجنسية،  المثلية  »تفادي«  كيفية  تشرح  التي  األعمال 

الصحة. وزارة  موقع  على  ورد  حسبما 
»تفادي  كيفية  تظهر  أن  الفيديو  ألشرطة  وينبغي   
وأن  المساعدة«،  وطلب  واحتوائها  الجنسية  المثلية 

عّما  الناجمة  والتداعيات«  »المشاكل  إلى  تتطرق 
وسرعان  الجنسين«.  بـ»التباس  المسابقة  في  ُوصف 
المبادرة،  بهذه  المثليين  حقوق  عن  المدافعون  نّدد  ما 
الغالبية  ذي  البلد  في  العدائية  تنامي  إلى  الفتين 
والمثلية  وتسامحه.  باعتداله  المعروف  المسلمة 
القانون  ماليزيا يعاقب عليها  الجنسية تعد جريمة في 

التغريم. أو  الجلد  أو  بالسجن 

 أريانا جراندي تزور معجبيها 
المصابين في انفجار مانشستر

األميركية  البوب  مغنية  فاجأت   [
معجبيها  الجمعة،  جراندي  أريانا 
الهجوم  في  بجروح  أصيبوا  الذين 
مدينة  في  حفلها  على  االنتحاري 
مانشستر األسبوع الماضي بزيارتهم 

في المستشفى.
صوراً  المصابين  أسر  ونشرت 
التي  األميركية،  البوب  لنجمة 
خيري  غنائي  حفل  في  ستشارك 
على وسائل  )األحد(،  اليوم  بالمدينة 
عشرات  مع  االجتماعي  التواصل 
مستشفى  في  والممرضات  المرضى 
رويال مانشستر لألطفال. وقال بيتر 
في  جادن  ابنته  أصيبت  الذي  مان، 
كل  من  أكثر  لنا  يعني  »هذا  الهجوم: 
األشياء المدهشة التي قام بها الناس 
هذا األسبوع«. وكتب في تغريدة على 
ابنتك  تسأل  »عندما  »تويتر«:  موقع 
هل  الثانية  الجراحية  عمليتها  بعد 
أريانا بخير؟ سعيد جداً بمجيئها..! لم 
الدرجة«!  لهذه  جداً  سعيدة  جادن  أر 
مع  صــورة  جراندي  نشرت  وقد 

االنستغرام  على  المصابة  المعجبة 
مع صورة قلب تعبيراً عن الحب.

عندما  حتفهم  شخصاً   22 ولقي 
فجر االنتحاري سلمان عبيدي نفسه 
قاعة  في  جراندي  حفل  نهاية  في 
مايو/   22 يوم  أرينا«  »مانشستر 
العشرات.  وأصيب  الماضي،  أيار 

الحفل  في  يشارك  أن  المقرر  ومن 
الغناء  نجوم  من  عدٌد  جراندي  مع 
بيري  وكاتي  سايرس  مايلي  منهم 
بالي  كولد  وفريق  بيبر،  وجاستين 
وفاريل ويليامز وآشر. وستخصص 
ضحايا  لصالح  األحد  حفل  عائدات 

وعائالت هجوم مانشستر.

أريانا خالل زيارتها للمصابين

»غوغل« تعتزم حجب 

اإلعالنات اإللكترونية المزعجة
متصفح  في  »المزعجة«  اإلعالنات  حجب  »غوغل«  تعتزم   [
لفرز بعض  االنترنت  يبذلها عمالقة  التي  الجهود  »كروم« في سياق 

المحتويات التي تنطوي على مضايقات أو إهانات.
مدونة  على  باإلعالنات  المكلف  »غوغل«  رئيس  نائب  وكتب 
اإلعالنات  تتحسن  أن  رأينا  في  »ينبغي  راماسوامي:  سريدار 
بيتر  فور  )كواليشن  تحالف  إلى  االنضمام  قّررنا  لذا  اإللكترونية، 
وتعمل  االنترنت«.  على  اإلعالنات  بتحسين  ُيعنى  الذي  آدز(... 
التي  اإلعالنات  يحجب  »كروم«  متصفح  جعل  على  حالياً  »غوغل« 
ال تتماشى مع المعايير التي يضعها هذا التحالف »ابتداء من مطلع 

العام 2018«.
ومن شأن هذه السياسة الجديدة أن تؤثر على عائدات »غوغل«، 
عن  والثني  »كروم«  على  التصفح  بتحسين  يقضي  الهدف  أن  غير 
استخدام معطالت لإلعالنات، وهي تقنية أشد تأثيراً على المجموعة 

التي تعول إلى حد بعيد على العائدات اإلعالنية.
مثل  والغازية«،  »المزعجة  اإلعالنات  أن  إلى  راماسوامي  ولفت 
 10 االنتظار  على  تجبركم  أو  »تلقائياً  الموسيقى  تبث  التي  تلك 
حجب  إلى  المستخدمين  تدفع  الصفحة«  محتويات  إلى  للنفاذ  ثوان 
التداعيات  تنعكس  المطاف،  نهاية  وفي  اإلعالنية.  المحتويات  كل 
الذين يحصلون على  المحتويات على االنترنت  على غالبية منتجي 

التمويل بفضل اإلعالنات، وفق راماسوامي.
فور  »كواليشن  لتحالف  المؤسسين  األعضاء  من  »غوغل«  وتعد 
اإلعالنات  الماضي، بهدف ضبط مجال  العام  أنشئ  الذي  آدز«  بيتر 
وبحسب  كثيرين.  تزعج  التي  المحتويات  إلغاء  مع  االنترنت  على 
مستخدمي  ربع  من  أكثر  السنة  هذه  يلجأ  ماركتر«،  »إي  موقع 

االنترنت األميركيين )27.5 %( إلى حواجب لتعطيل اإلعالنات.


