
كتب: السيد زهره
بمناسبة مرور 20 عاما على جريمة غزو واحتالل 
العراق تحدثت تقارير غربية عدة عن النتائج الكارثية 
لــلــغــزو وكــيــف أنــهــا تــالحــق أمــريــكــا وبــريــطــانــيــا حتى 
اليوم. وأشارت التقارير إلى أن مجرمي الحرب الذين 
محاسبة،  ألي  يتعرضوا  لــم  ونــفــذوه  للغزو  خططوا 
ذكرت  كما  والمناصب.  المال  في  إغراقهم  تم  إنه  بل 
هم  الشيعية  السياسية  والطبقة  إيـــران  أن  التقارير 

أكبر الرابحين من الغزو.
ــان الــبــريــطــانــيــة إنـــه  ــارديــ ــجــ ــالــــت صــحــيــفــة الــ وقــ
ــرور 20 عــامــا عــلــى حـــرب الــعــراق  عــلــى الـــرغـــم مـــن مــ
والفشل  الــحــرب  تلك  شهدتها  التي  االنتهاكات  فــإن 

االستخباراتي يالحق بريطانيا إلى اليوم. 
مرور  بمناسبة  لها  تقرير  في  الصحيفة  وأشــارت 
عقدين على الغزو األمريكي للعراق أنها حرب بدأت 
بــجــدل شــديــد، وتــلــوثــت خــاللــهــا ســمــعــة اســتــخــبــارات 
وحتى  عقود،  مــدار  على  المسلحة  وقواتها  بريطانيا 
فقبل  بها؛  المعارك  آخر  توقف  فترة طويلة من  بعد 
التحالف  العراق من قبل  واحــدة في  إطالق رصاصة 
البريطانية،  االستخبارات  قدمت  أمريكا  قادته  الذي 
صــدام  امــتــالك  بشأن  معيبة  أدلــة   ،MI6 جهاز بقيادة 
حــســيــن الــمــزعــوم أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل، الــتــي تم 
بالمقابل تبسيطها وتضخيمها من قبل رئيس الوزراء 
ذلك  فــي  بما  بلير،  توني  الــوقــت  هــذا  فــي  البريطاني 

مــقــدمــتــه لــمــلــف الـــعـــراق ســيــئ الــســمــعــة الـــصـــادر في 
سبتمبر 2002، التي لم تكن صحيحة، وثبت أنها لم 

تكن كذلك بعد انتهاء الغزو. 
عــام  تحقيقه  فــي  جـــون شيلكوت  الــســيــر  وخــلــص 
2016 إلى أن بلير لم يذهب فقط بعيدا للغاية، لكن 
داوننج  لــردع  الكثير  يفعل  لم  االستخبارات  مجتمع 
عكس  بما  مسيسة،  االستخبارات  وأصبحت  ستريت، 
بــد أن صـــدام حسين يخفي  بــأنــه ال  اعــتــقــادا راســخــا 

شيئا. 
ــيـــس، الـــــذي خــــدم مـــع الــجــيــش  ــارفـ وقـــــال دان جـ
ــو اآلن نـــائـــب عـــن حــزب  الــبــريــطــانــي فـــي الـــعـــراق وهــ
الــرأي  لثقة  الــحــرب  الــذي سببته  الــضــرر  إن  العمال، 
أكثر وضوحا مع  أن يتالشى، أصبح  العام، وبدال من 

الوقت. 
تقرير  فــي  األمــريــكــي  إنترسبت«  «ذا  مــوقــع  وذكـــر   
ــراق الـــذي  ــعــ ــا مـــن غــــزو الــ ــامـ مـــطـــول أنــــه بــعــد 20 عـ
والنساء  الــرجــال  فــإن  الــعــراق«  »تحرير  عليه  أطلقوا 
لــم يــدفــعــوا ثمنا  الــحــرب الكارثية  الــذيــن شــنــوا هــذه 
ذلك  مــن  العكس  وعلى  الماضيين،  العقدين  خــالل 
قائمة  التقرير  وأورد  والمال.  بالترقيات  إغراقهم  تم 
وقفوا  الذي  األمريكيين  والقادة  المسؤولين  بأسماء 
بأنه  الذي وصفه  رأسهم جورج بوش  الغزو على  وراء 
أكبر مجرم حرب. وذكر أن بوش يبتلع كميات ضخمة 
من المال في دائرة المتحدثين، إذ يتقاضى ما ال يقل 
الرصاص  أقالم  ألف دوالر مقابل ساعة من  عن 100 

الخاصة بــه. وقــد أدان مــؤخــًرا »قــرار رجــل واحــد شن 
العراق«. ثم قال:  غزوا وحشيا غير مبرر تماًما على 
»أعـــنـــي، أوكـــرانـــيـــا!« وقـــد ضــحــك هــو وجــمــهــوره، ألنــه 
عليك االعتراف بأن هذا مضحك للغاية. هذا على 
الرغم من أن أكثر من مليون عراقي قتلوا في الغزو. 

ومن بين مجرمي الحرب الذين ذكرهم التقرير ديك 
وكوندليزا  بــأول،  وكولن  رامسفيلد،  ودونالد  تشيني، 

رايس.
وذكر تقرير لوكالة فرانس برس أن إيران والطبقة 
بعد  مكاسب  حقق  من  أبــرز  هم  الشيعية  السياسية 

سقوط نظام صــّدام حسين منذ عشرين عاما حتى 
السياسي  بالمشهد  اإلمــســاك  مــن  تمّكنوا  إذ  الــيــوم، 
وذلك  تــوازن سياسي هّش ومتقّلب،  البالد وسط  في 
بعد أن أسس االحتالل األمريكي نظام المحاصصة 

الطائفية بعد الغزو واالحتالل.
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العالم للقدرة احتفال كبير غدا لتكريم نا�صر بن حمد بطل 
بــرعــايــة ســامــيــة مــن حــضــرة صاحب 
الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
وبحضور  المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة 
سلمان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد  بــن 
مجلس الوزراء، يقام غدا األحد الموافق 
19 مارس 2023 االحتفال الرسمي الكبير 
في صرح الميثاق الوطني لتكريم سمو 
آل خليفة ممثل  ناصر بن حمد  الشيخ 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
للقدرة،  الملكي  الفريق  وأفـــراد  الشباب 
بعد تحقيق سموه للمركز األول ببطولة 
أقيمت في  التي  القدرة  العالم لسباقات 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
فــارســا  بــمــشــاركــة 126  كــم   160 لــمــســافــة 
وفارسة يمثلون 36 دولة حول العالم في 

قرية بوذيب العالمية.
الــحــفــل  يــشــتــمــل  أن  الـــمـــقـــرر  ومـــــن 
مقدمها  في  الفقرات،  من  العديد  على 
آل  بــن حــمــد  الــشــيــخ خــالــد  كلمة لسمو 
المجلس  لرئيس  األول  النائب  خليفة 
الهيئة  رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
فنية  لوحات  إلــى  باإلضافة  البحرينية، 
ومــســيــرة سمو  الــعــالــم  تــســرد قصة بطل 
الــشــيــخ نــاصــر بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة في 

عالم رياضة القدرة والفروسية.
تكريما  الجماهيري  الحفل  ويــأتــي 
حققه  الــذي  الكبير  التاريخي  لإلنجاز 
خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو 
وقـــيـــادة ســمــوه لــلــفــريــق الــمــلــكــي لــلــقــدرة 

لتحقيق لقب بطولة العالم.

ال�صيطــرة على حـريــق في اأحــد الم�صــانـع بمقــابــة

المدني  لــلــدفــاع  الــعــامــة  اإلدارة  دفــعــت 
بـ17 آلية و52 ضابطًا وفردًا من رجال الدفاع 
فجر  اندلع  حريق  على  للسيطرة  المدني، 
ــواد الــورقــيــة  ــمـ أمــــس فـــي ســاحــة لــحــفــظ الـ
ــواد الــورقــيــة  ــمـ بــمــصــنــع خــــاص بــصــنــاعــة الـ
وإعــــادة تــدويــرهــا فــي منطقة مــقــابــة، حيث 
أسفرت عملية المكافحة عن السيطرة على 
التبريد  عملية  الــحــال  فــي  لتبدأ  الــحــريــق 

الالزمة لمنع تجدده.
محمد  الدكتور  الركن  العقيد  وأوضــح 
الــعــمــلــيــات  إدارة  مـــديـــر  الــبــنــغــديــر  خــلــيــفــة 
ــاإلدارة الــعــامــة لــلــدفــاع الــمــدنــي أن غرفة  ــ بـ
بالغًا  تلقت  قد  كانت  الرئيسية،  العمليات 
حــيــث  ــًا،  ــاحـ صـــبـ  4:06 الـــســـاعـــة  بـــالـــحـــريـــق 
الموقع،  إلــى  المدني  الــدفــاع  فــرق  توجهت 
تلقي  مــن  قياسي  وقــت  خــالل  وصلت  التي 

ــبـــالغ وبـــاشـــرت إجـــراءاتـــهـــا فـــي مــكــافــحــة  الـ
الــحــريــق والــســيــطــرة عــلــيــه ومــنــع انــتــشــاره 
باستخدام  المصنع  أخرى من  مناطق  إلى 
ــقـــاض  ــع االنـ ــ ــات فــــي رفـ ــرافــ ــجــ اآللــــيــــات والــ
ــودة أســفــل  ــوجـ ــمـ ــار الـ ــنـ ومــكــافــحــة بــقــايــا الـ
الــوصــول  مــمــرات لتسهيل  وعــمــل  الــحــطــام 

إلى األماكن الالزمة في الموقع.
كما أشار إلى أن الحريق لم يسفر عن 
ــرار  أي خــســائــر بــشــريــة، وإنـــمـــا كــانــت األضــ
في  المحفوظة  الورقية  الــمــواد  في  جزئية 
اإلسعاف  إن  إذ  للمصنع،  التابعة  الساحة 
شرطة  ومديرية  النجدة  ودوريـــات  الوطني 
المحافظة الشمالية كانت موجودة لتأمين 
السالمة في الموقع، منوهًا في الوقت ذاته 
للكشف  التحريات مازالت مستمرة  أن  إلى 

عن سبب اندالع الحريق.

17 اآلية و52 �شابطا وفردا من الدفاع املدين مينعون انت�شار احلريق

خبراء يطالبون بتوثيق ق�صة النجاح البحرينية في ا�صت�صافة »البرلماني الدولي«
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تقارير غربية: جريمة غزو العراق تالحق اأمريكا وبريطانيا
جــارديــان: الغــزو ف�شـح بريطانيـا ولــوث �شمعــة قــادتهــا وخمــابـراتهـــا

ذا اإنتر�صبت: مجرمو الحرب لم يحا�صبهم اأحد وغرقوا في المال والترقيات 

فـران�س بر�س: اإيران والطبقة ال�صـيا�صيـة 

الحــاكمـــة هــم الــرابحــون مـن الغـــزو

ــصـــطـــنـــاعـــي فــي  اإدخــــــــال الــــذكــــاء اال�ـ

ــي ــك ــم ــص ــ� مـــ�ـــصـــاريـــع اال�ـــــصـــــتـــــزراع ال
قــــام فــريــق مـــن مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات 
ــة  ــعـ ــامـ األكـــــاديـــــمـــــيـــــة ضــــمــــن خــــريــــجــــي جـ
البوليتكنيك في مجال الذكاء االصطناعي 
ــة  ــزراعــ والــ الـــبـــلـــديـــات  وزارة  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون 
ممثال بالمركز الوطني لالستزراع البحري 
السمكي  االستزراع  ألحــواض  مشروع  ببناء 

باستخدام الذكاء االصطناعي.
ــر شــــؤون الــبــلــديــات والـــزراعـــة  ــال وزيــ وقــ
ــر الـــمـــبـــارك إن  ــاصـ الـــمـــهـــنـــدس وائــــــل بــــن نـ
ــدام أحــــدث  ــتــــخــ ــلـــى اســ ــروع يــــقــــوم عـ ــشــ ــمــ الــ
الفيزيائية  الخصائص  لقياس  التقنيات 
جودتها  رفــع  يعتبر  والتي  االســتــزراع  لمياه 
أحــد األعــمــدة الرئيسية فــي نــجــاح اإلنــتــاج 
ــمــــشــــروع  الــ هـــــــذا  أن  وأضــــــــــاف  ــكــــي.  ــمــ الــــســ
في  التحكم  إمكانية  يتيح  إذ  رائـــدا  يعتبر 
األحواض عبر المراقبة الدائمة باستخدام 
الــذكــاء االصــطــنــاعــي والــتــي تضمن إطــالع 

متغير  أي  عــلــى  ــتـــزراع  بـــاالسـ الــمــخــتــصــيــن 
ــــواض عــبــر األجـــهـــزة النقالة  فــي هـــذه األحـ
المخاطر  نسبة  لتقليل  الساعة  مــدار  على 
الــتــي قــد تــطــرأ على األســمــاك فــي العديد 
انقطاع  او  األكسجين  كنقص  الحاالت  من 

إمدادات المياه او ارتفاع درجات الحرارة.
ــذا الــمــشــروع الــرائــد  ــول هـ ــد أن دخــ وأكــ
الــــى الـــخـــدمـــة ســيــســهــم قــريــبــا فـــي ضــمــان 
ــع الــكــفــاءة اإلنــتــاجــيــة لــلــمــركــز الــوطــنــي  رفـ
التدخل  نسبة  وخفض  البحري  لالستزراع 
الــبــشــري وتــكــالــيــفــه فـــي عــمــلــيــة االســـتـــزراع 
ومــراقــبــة  الـــمـــوارد  اســتــدامــة  يضمن  بشكل 
ســـالمـــة الــمــنــتــجــات طـــــوال مـــواســـم إنــتــاج 

االصبعيات.

ص2 أخبار البحرين

كتب: أحمد عبدالحميد

الــبــحــريــن حققت  أن مملكة  والــخــبــراء  الــمــراقــبــيــن  مــن  عـــدد  أكـــد 
مكاسب عديدة من استضافة اجتماعات الجمعية العامة الـ146 لالتحاد 
مؤكدين  واالقــتــصــاديــة،  السياسية  األصــعــدة  على  الــدولــي،  البرلماني 

ضرورة توثيق قصة النجاح التي تحققت على أرض مملكة البحرين.
وقالوا في تصريحات خاصة لـ»أخبار الخليج« إن المؤتمر جاء ليثبت 
أن مملكة البحرين تسير بخطى واثقة نحو تعزيز مسيرتها السياسية 
والديمقراطية، كما أن المؤتمر كان فرصة للرد على أي أصوات مشككة 
حقيقية  على  الجميع  تــعــرف  إذ  البحرين؛  فــي  الحقوقي  الــتــقــدم  فــي 
التعددية  على  القائم  البحريني  المجتمع  مكونات  كل  بين  التعايش 
واحترام وقبول اآلخر، وعدم التمييز بين أفراده، والحريات الدينية في 

المملكة. وأضافوا أن من بين الفوائد التي ستعود على البحرين تعزيز 
فرصة  البرلمانية  الدبلوماسية  تعتبر  إذ  للبحرين؛  الدبلوماسي  الــدور 
لزيادة العالقات الدبلوماسية مع دول أخرى، كما أنها ستؤدي إلى دفع 
إذ يمكن لالستضافة أن توفر  االقتصاد المحلي بطريقة غير مباشرة؛ 
والــمــورديــن  الــخــدمــات  فــرص عمل ومــصــادر دخــل للعديد مــن مقدمي 
األمن  بتوافر  المملكة  زار  من  كل  إذ شعر  السياحة،  وتعزيز  المحليين 
المؤتمر سيسهم في ترسيخ حقائق  إن  المؤتمر. وقالوا  واألمــان خالل 
األوضاع في البحرين في أذهانهم، ويجب أن ينعكس ذلك على مواقفهم 

في نقل الصورة الحقيقية إلى بالدهم.

ص3 أخبار البحرين

ــراق ــع ــرى الــعــ�ــصــريــن الحـــتـــالل ال ــذكـ الـــعـــرب فـــي الـ
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ــمـــان  ــن ســـلـ ــ ــ ــد بـ ــ ــمــ ــ أكـــــــــد أحــ
النواب،  مجلس  رئيس  المسلم 
تعد  الــمــجــتــمــعــيــة  الـــشـــراكـــة  أن 
ركــيــزة أســاســيــة فــي دعـــم األمــن 
والــتــنــمــيــة، ومــســؤولــيــة وطــنــيــة 
ــة تــــؤكــــد قـــيـــم الـــــوالء  ــاريــ وحــــضــ
ــدى الــمــواطــنــيــن،  ــ ــاء لـ ــتــــمــ واالنــ
متطورة  أمنية  رؤيــة  تشكل  كما 
ــدى الـــعـــامـــلـــيـــن فــي  ــ وشـــامـــلـــة لــ

القطاع األمني.
ــلـــس  وأشــــــــــــــــار رئـــــــيـــــــس مـــجـ
الــشــراكــِة  يــوم  بمناسبة  الــنــواب، 

الوطني  واالنتماء  المجتمعية 
ـــه مــمــلــكــة  ــيـ ــل فــ ــفـ ــتـ ــحـ الـــــــــذي تـ
من  عشر  الــثــامــن  فــي  البحرين 
شهر مــارس من كل عــام، إلى أن 
ما تحقق لمملكة البحرين من 
يستوجب  ومكتسبات  منجزات 
الــحــفــاظ عــلــيــهــا والــعــمــل على 
ــل الـــوطـــن  ــ مــضــاعــفــتــهــا مــــن أجـ
المسيرة  ظل  في  والمواطنين، 
ــلـــة لــحــضــرة  ــامـ الـــتـــنـــمـــويـــة الـــشـ
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك الباد 

المعظم، ودعم ومتابعة صاحب 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  بن حمد 

رئيس مجلس الوزراء.
وأشـــــــــــاد الــــمــــســــلــــم بـــجـــهـــود 
راشــــــد  الــــشــــيــــخ  أول  ــق  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
وزيــــر  آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل  بــــن 
متابعة  لجنة  رئيس  الداخلية، 
لتعزيز  الوطنية  الخطة  تنفيذ 
قيم  وترسيخ  الوطني  االنتماء 
تعزيز  في  »بحريننا«،  المواطنة 
قيم ومبادئ الشراكة المجتمعية 

تنفيذ  ودعــم  الوطني  واالنتماء 
ــيـــة  ــنـ ــة الـــوطـ مـــــــبـــــــادرات الــــخــــطــ
الـــتـــي تـــم وضــعــهــا انــطــاقــا من 
الــبــرنــامــج اإلصـــاحـــي الــشــامــل 
ــة الـــمـــلـــكـــيـــة الـــســـامـــيـــة،  ــ ــرؤيــ ــ والــ
والتي أثبتت نجاحاتها وتميزها 
فـــي الــمــجــتــمــع، وتـــفـــاعـــل كــافــة 
والفئات معها بشكل  القطاعات 

واسع.
ــي بــن  ــلـ ــه أكــــــد عـ ــبـ ــانـ ــــن جـ مـ
صــالــح الــصــالــح رئــيــس مجلس 
الوطنية  المبادرات  أنَّ  الشورى، 
للنهوض بالشراكة المجتمعية، 
وشرائح  فئات  مختلف  وتحفيز 
ــاركــــة  الـــمـــجـــتـــمـــع عــــلــــى الــــمــــشــ
الوطني،  العمل  فــي  اإليجابية 
ُتــســهــم فـــي دعــــم جـــهـــود تــعــزيــز 
الــهــويــة الــوطــنــيــة، وتــرســيــخ قيم 
أّن  إلى  الوالء واالنتماء، مشيًرا 
حضرة  بقيادة  البحرين  مملكة 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بـ
الباد المعّظم، تتفّرد بتماسك 
يقدم  الــذي  المجتمع،  وتاحم 
إسهامات متميزة تترجم أسمى 
معاني وصور االنتماء الوطني. 

بمناسبة  لـــه  تــصــريــح  وفــــي 
الذي  المجتمعية،  الشراكة  يوم 
في  البحرين  به مملكة  تحتفي 
الــثــامــن عــشــر مـــن شــهــر مـــارس 
كــل عــــام، أوضــــح رئــيــس مجلس 
والخطط  الــبــرامــج  أنَّ  الــشــورى 
برئاسة  الحكومة،  تضعها  التي 

األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
أساسية في غرس  دعامة  تشّكل 
ــادئ الـــرصـــيـــنـــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــيــــم، والـ ــقــ الــ

للوالء الوطني.
وأشاد رئيس مجلس الشورى 
واالنعكاسات  المثمرة،  بالنتائج 
المؤثرة للخطة الوطنية لتعزيز 
ــيـــخ  ــي وتـــرسـ ــنــ ــوطــ ــاء الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االنـ
ــم الـــمـــواطـــنـــة )بـــحـــريـــنـــنـــا(،  ــيـ قـ
 100 مــن  أكثر  تقديم  أن  مــؤكــًدا 
مـــبـــادرة، وإشــــراك الــعــشــرات من 
والرسمية  األهــلــيــة  الــمــؤســســات 
في تنفيذها، ُيعد نجاًحا كبيًرا، 
العمل،  لمواصلة  كبيًرا  ودافــًعــا 
ــار  ــكـ وتـــقـــديـــم الـــمـــزيـــد مــــن األفـ
والـــمـــمـــارســـات الـــداعـــمـــة لــلــوالء 

واالنتماء الوطني.
ــــس مـــجـــلـــس  ــ ــيـ ــ ــ وأثــــــــنــــــــى رئـ
الــشــورى عــلــى دور رجـــال األمــن 
ومــنــتــســبــي الـــــــــوزارة، وتــفــانــيــهــم 
فـــي تــعــزيــز األمـــــن واالســـتـــقـــرار 
المجتمعي، الفًتا إلى أّن الشراكة 
ــا  ــادهـ ــعـ ــة أبـ ــافـ ــكـ الــمــجــتــمــعــيــة بـ
ومـــفـــاهـــيـــمـــهـــا، أصـــبـــحـــت جـــــزًءا 
وركـــيـــزة أســاســيــة فـــي الــحــفــاظ 
وتعزيز  المجتمعي،  األمن  على 
الــهــويــة الــبــحــريــنــيــة الــجــامــعــة، 
واالعــتــزاز  الفخر  عــن  والتعبير 
نهضة  من  المملكة  تشهده  بما 
ونـــمـــاء وازدهـــــــار فـــي الــمــجــاالت 

كافة.

اســتــقــبــل الــعــمــيــد فــــواز حــســن الــحــســن آمــر 
األكاديمّية الملكّية للشرطة اللواء الركن بحري 
األكاديمية  رئيس  الزعابي  طارق خلفان عبداهلل 
واألمنية،  االستراتيجية  لــلــدراســات  الخليجية 
وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

فـــي بـــدايـــة الـــلـــقـــاء، رحــــب الــعــمــيــد الــحــســن 
بــالــلــواء الــزعــابــي والـــوفـــد الــمــرافــق لـــه، مــؤكــدًا 
تعزيز  للشرطة على  الملكية  األكاديمية  حرص 
األكــاديــمــيــات  مــع مختلف  والــتــنــســيــق  الــتــعــاون 
الــشــرطــيــة والـــجـــامـــعـــات الــعــريــقــة فـــي مــجــاالت 
الكتساب  والتدريب  والتأهيل  العليا  الــدراســات 
المهارات من مؤسسات تعليمية مرموقة، منوهًا 
فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى أهمية مثل هــذه الــزيــارات 
التي تسهم في تبادل الخبرات والبحوث لمواكبة 

المستجدات العلمية الحديثة.
وخـــال الـــزيـــارة، اســتــمــع الــوفــد إليــجــاز عن 
الملكية  بـــه األكــاديــمــيــة  تــضــطــلــع  الــــذي  ــدور  ــ الـ
ومــراحــل  فيها  العمل  وســيــر  وإداراتـــهـــا  للشرطة 
تطورها، وأهم برامج الماجستير التي تطرحها، 
كما قام الوفد بجولة في بعض مرافق األكاديمية 

ومبانيها وقاعاتها المتعددة.
ــيــــة  ــمــ ــاديــ مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــــــرب رئــــيــــس األكــ
واألمنية  االستراتيجية  لــلــدراســات  الخليجية 
للشرطة  الملكية  األكاديمية  بزيارة  عن سعادته 
ــارز، مــبــديــًا  ــبـ وإعــجــابــه بــهــذا الــصــرح الــعــلــمــي الـ
تطلعه إلى بناء شراكات استراتيجية وأكاديمية 
بالنفع  يعود  بما  الــمــجــاالت  مختلف  فــي  معها 

على الجانبين.

اآم���ر »الملكي���ة لل�ش���رطة« يبح���ث مج���االت التعاون 

ل��ل��درا���ش��ات الخليجية  االأك��ادي��م��ي��ة  رئ��ي�����س  م��ع 

وزارة  إنـــــــــجـــــــــازات  ــلــــة  ــلــــســ ســ ــــن  ــمـ ــ ضـ
ــة الـــمـــتـــواصـــلـــة، حـــصـــد الـــمـــركـــز  الـــصـــحـ
الــبــحــريــن  بمملكة  لــإنــفــلــونــزا  الــوطــنــي 
إلقليم  العالمية  الصحة  منظمة  جائزة 
مشاركته  نظير  وذلـــك  الــمــتــوســط،  شـــرق 
ــم أنــشــطــة الــتــرّصــد  الــمــتــواصــلــة فـــي دعــ
المراكز  مع  األنفلونزا  فيروسات  وتبادل 

المتعاونة خال العامين 2021 و2022.
المؤتمر  أعــمــال  جــاء ذلــك فــي ختام 
ــاع الـــســـادس  ــمــ ــتــ ــالـــث واالجــ ــثـ الــعــلــمــي الـ
الحادة  التنفسية  العدوى  ترصد  لشبكة 
أعلنت  حيث  المتوسط،  شــرق  إقليم  فــي 
الفائزين  عــن  العالمية  الصحة  منظمة 
ــد الـــمـــركـــز  ــدد مــــن الــــجــــوائــــز، وحــــصــ ــعــ بــ
الصحة  بمختبرات  لألنفلونزا  الــوطــنــي 
العامة في مملكة البحرين على احد تلك 
الفاعلة  ومشاركاته  إلسهاماته  الــجــوائــز 
ــاألخــــص خــــال جــائــحــة  والــمــســتــمــرة وبــ
ــم أنـــشـــطـــة الـــتـــرّصـــد  ــ ــيــــد-19 فــــي دعـ كــــوفــ

المراكز  مع  األنفلونزا  فيروسات  وتبادل 
العالمية  الصحة  منظمة  مع  المتعاونة 
ــد لــألنــفــلــونــزا واألمــــراض  بــهــدف الــتــرُصّ
وتطوير  األخــــرى  المستجدة  التنفسية 
د وتحسين استخدام البيانات  هذا الترُصّ
ــــج الــمــكــافــحــة  ــرامـ ــ الــــــصــــــادرة  إلعـــــــــداد بـ
باإلنفلونزا  المتعلقة  البحوث  وإلجـــراء 

وفيروسات الجهاز التنفسي األخرى.
الوطني  الــمــركــز  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
لألنفلونزا بمختبرات الصحة العامة تم 
2011م  عــام  البحرين  مملكة  فــي  إنــشــاءه 
وحــصــل على االعــتــراف بــاعــتــبــاره مــركــًزا 
وطــنــًيــا لــألنــفــلــونــزا وعـــضـــوًا فــي الشبكة 
والتصدير  األنفلونزا  لترصد  العالمية 
الصحة  منظمة  ِقبل  من   )GISRS( لها 
العالمية عام 2012م بعد أن اجتاز جميع 
المعايير  المحددة في  الجودة  متطلبات 
البرامج  فــي  وتفوقه  ومشاركته  الــدولــيــة 
 )EQAP(الجودة لــتــقــديــر  الـــخـــارجـــيـــة 

العالمية  الصحة  منظمة  توفرها  الــتــي 
هذا  تجديد  وتــم   ،)GISRS( شبكة  عبر 
ــارة  ــ زيـ بـــعـــد  2018م  ــام  ــ عـ فــــي  ــراف  ــ ــتـ ــ االعـ
من  للتحقق  المنظمة  خــبــراء  مــن  وفــد 

واجتياز  االشــتــراطــات  تنفيذ  استمرارية 
جـــمـــيـــع مـــتـــطـــلـــبـــات الـــــجـــــودة الــمــحــلــيــة 
والعالمية في المركز الوطني لألنفلونزا 

بمملكة البحرين.

المركز الوطني للإنفلونزا بمملكة البحرين يح�شد جائزة منظمة ال�شحة العالمية 

} جالة الملك المعظم لدى استقبال األمير الحسن بن طال بحضور سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

اســــتــــقــــبــــل حــــــضــــــرة صــــاحــــب 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
المعظم،  الــبــاد  ملك  خليفة  آل 
الملكي  الــســمــو  بــحــضــور صــاحــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي  ــــس، صـ أمــ
األمــيــر الــحــســن بــن طـــال رئيس 
بالمملكة  العربي  الفكر  منتدى 
ــة الــهــاشــمــيــة الــشــقــيــقــة،  ــ ــيـ ــ األردنـ

وذلك بمناسبة زيارته للمملكة.
المعظم  الملك  ورحب جالة 
بــصــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
بأواصر  وأشــاد  الحسن بن طال، 
الــــعــــاقــــات األخـــــويـــــة الـــراســـخـــة 
ــــط الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة  ــروابـ ــ والـ
التي تجمع بين مملكة البحرين 
ــة  ــيــ وشــقــيــقــتــهــا الــمــمــلــكــة األردنــ
الــهــاشــمــيــة، ومـــا يــشــهــده الــتــعــاون 
ــتـــرك  ــمـــشـ ــي الـ ــائــ ــنــ ــثــ والــــعــــمــــل الــ
مـــن ازدهـــــــار ونـــمـــو مـــتـــواصـــل في 
بالخير  يعود  بما  كافة  المجاالت 

والشعبين  البلدين  على  والنفع 
الشقيقين.

كـــمـــا نــــــوه جـــالـــتـــه بـــاهـــتـــمـــام 
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ــــن طــــــال بــالــقــضــايــا  الـــحـــســـن بـ
ــيـــة واألدبــــيــــة  ــافـ ــثـــقـ الـــفـــكـــريـــة والـ
االرتــقــاء  إلــى  الــهــادفــة  ونشاطاته 

بمستوى الفكر العربي.
الملكي  السمو  صــاحــب  وكـــان 
ــــال قــد  األمــــيــــر الـــحـــســـن بــــن طــ
ــهـــر أمــــس،  ــى الــــبــــاد ظـ ــ ــل إلــ ــ وصــ
بن  ناصر  الشيخ  سمو  كــان  حيث 
حــمــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل جــالــة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الوطني  األمــن  مستشار  الشباب 

في مقدمة مستقبلي سموه.
كما كان في االستقبال الشيخة 
نــيــلــة بــنــت حــمــد بـــن إبــراهــيــم آل 
ــــظ مـــحـــافـــظـــة  ــافـ ــ ــحـ ــ ــة ومـ ــفـ ــيـ ــلـ خـ
المحرق وسفير المملكة األردنية 
البحرين  مملكة  لــدى  الهاشمية 

وعدد من المستقبلين.

ال����م����ل����ك ي�������ش���ت���ق���ب���ل االأم������ي������ر ال���ح�������ش���ن ب�����ن ط����لل
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} سمو الشيخ ناصر بن حمد في مقدمة مستقبلي األمير الحسن بن طال.

ــل بــن نــاصــر الــمــبــارك  ــاد الــمــهــنــدس وائـ أشـ
وزير شؤون البلديات والزراعة بجهود خريجي 
طــلــبــة الــبــولــيــتــكــنــيــك بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــمــركــز 
مشروع  بناء  فــي  السمكي  لــاســتــزراع  الوطني 

ألحواض االستزراع الذكية.
وأوضح الوزير المبارك خال زيارة تفقدية 
قام بها لاطاع على جهود طلبة البوليتكنيك 
الــذكــاء االصطناعي في  اســتــخــدام  فــي مــجــال 
بــنــاء مــشــروع ألحـــواض االســـتـــزراع الــذكــيــة عن 
قيام فريق من مختلف التخصصات األكاديمية 
ضمن خريجي جامعة البوليتكنيك في مجال 
الذكاء االصطناعي بالتعاون مع وزارة البلديات 
لــاســتــزراع  الــوطــنــي  بالمركز  ممثا  والـــزراعـــة 
ــتـــزراع  ــواض االسـ ــ الــبــحــري لــبــنــاء مـــشـــروع ألحـ
الذكية والتي تستخدم أحدث التقنيات لقياس 
والتي  االستزراع  لمياه  الفيزيائية  الخصائص 

يعتبر رفع جودتها أحد األعمدة الرئيسية في 
نجاح اإلنتاج السمكي، وذلك ألن المياه تعتبر 
البيئة الحاضنة لألسماك التي تعيش بكميات 
المغذيات  فيها  وتكثر  محددة  بيئة  في  كبيرة 

والمتغيرات البيولوجية والفيزيائية«.
وقــــال الـــمـــبـــارك: »يــعــتــبــر الـــمـــشـــروع رائــــدا 
الدائمة  المراقبة  عبر  األحــواض  في  لتحكمه 
بــاســتــخــدام الــذكــاء االصــطــنــاعــي الــتــي تضمن 
متغير  أي  على  باالستزراع  المختصين  إطاع 
النقالة على  األجهزة  األحــواض عبر  هــذه  في 
التي قد  المخاطر  الساعة لتقليل نسبة  مدار 
الحاالت  من  العديد  في  األســمــاك  على  تطرأ 
كنقص األكسجين أو انقطاع إمدادات المياه أو 

ارتفاع درجات الحرارة«.
وأضاف: »يعّد استخدام الذكاء االصطناعي 
خــطــوة مــتــقــدمــة لــضــمــان االســتــجــابــة اآللــيــة 

السريعة«.

البوليتكنك  طلبة  ب��دور  ي�شيد  البلديات  وزي��ر 

ال�شمكي  اال����ش���ت���زراع  م�����ش��اري��ع  دع���م  ف��ي 

} جانب من الجولة التفقدية.

رئي�ضا مجل�ضي ال�ضورى والنواب:

مبادرات ال�شراكة المجتمعية ركيزة اأ�شا�شية لدعم االأمن والتنمية



العطاء الفكري واللوجستي
كما أكد مارتن شونجنج األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي في 
رت اإلمكانات اللوجستية  لقائه مع »أخبار الخليج« أن مملكة البحرين وفَّ
أكده  ما  وهــو  للحوار،  مثالية  منصة  ووفــرت  المؤتمر،  إلنجاح  والفكرية 
»روح  باتشيكو، قائال:  دوراتــي  الدولي  البرلماني  رئيس االتحاد  أيضا  لنا 
المنامة فرضت نفسها على المناقشات من خالل وجود ممثلي الشعبة 
على  انعكس  ما  وهــذا  المؤتمر«،  جنبات  كل  في  البحرينية  البرلمانية 
العامة  الجمعية  اجتماعات  على  طرحت  التي  سخونة  األكثر  الملفات 

سواء بين الشمال والجنوب، أو بين الروس واألوكرانيين.
أبواب المملكة مفتوحة

الــبــحــريــن فــتــحــت أبـــوابـــهـــا لــكــل بــرلــمــانــي رغــــب فـــي الــمــشــاركــة في 
برلماني،  أي  دخــول  المملكة  ترفض  ولــم  العامة،  الجمعية  اجتماعات 
السلمي  التعايش  »تعزيز  طــرح  في  السامية  الملكية  الــرؤيــة  وكانت  بل 
في  واســـع،  دولــي  تقدير  محل  الكراهية«  وخطابات  التعصب  ومكافحة 
موجات  العالم  فيها  يشهد  استثنائية  ظــروف  فــي  المؤتمر  انعقاد  ظــل 
من الكراهية والعداوة والحروب والكوارث الطبيعية، واألزمات المتعلقة 
التطرف  والغذائي، وتفاقم مخاطر  المائي  المناخية واألمن  بالتغيرات 
ــاب، وغــيــرهــا مــن الــتــحــديــات الــتــي تمس حــاضــر الــبــشــريــة، وتهدد  ــ واإلرهـ

مستقبل األجيال المقبلة.
شهد المؤتمر حضور وفود من كل المناطق الساخنة في العالم، من 

روسيا وأوكرانيا وسوريا واليمن وأفغانستان.
وكانت مشاركة وفد من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية الفتا، إذ إنه 
ورغم المواقف اإليرانية تجاه دول الخليج العربية، إال أن الوفد اإليراني 
إعجابهم  ــدوا  وأكـ معهم،  البحريني  الضيافة  لكرم  الجم  تقديره  أبــدى 

بمستوى التطور والتقدم الذي تعيشه المملكة.
التنظيم فخر لكل خليجي وعربي

قــصــة الــنــجــاح الــبــحــريــنــيــة فـــي الــتــنــظــيــم الــراقــي 
فخر  كــانــت محل  اللوجستية،  اإلمــكــانــات  كــل  وتــوفــيــر 
لــكــل بــحــريــنــي وخــلــيــجــي وعـــربـــي، بــشــهــادة كــل الــوفــود 
التي  الوطنية  الــكــوادر  جهود  بفضل  وذلــك  المشاركة، 
أثبتت أن ثروة المملكة الحقيقية في مواطنيها، بداية 
الوطنية  اللجنة  مع  المعنية  الجهات  كل  تكاتف  من 
األول  النائب  فخرو  برئاسة جمال  للمؤتمر  المنظمة 
لرئيس مجلس الشورى، وصوال إلى كل منتسبي حلبة 
البحرين الدولية الذين يمتلكون احترافية عالية في 
تنظيم الفعاليات الكبرى بعد الخبرات المتراكمة التي 
لديهم في تنظيم سباق السيارات العالمي »فورموال 1«.

انبهار بمركز البحرين للمؤتمرات والمعارض
ومـــن الــمــكــاســب المهمة لــهــذا الــمــؤتــمــر هــو إبـــراز 
إمــكــانــيــات الــبــحــريــن لــلــمــنــافــســة فـــي مـــجـــال صــنــاعــة 
األحــداث  كبرى  استضافة  عبر  والمعارض،  المؤتمرات 
العالمية، حيث كان مركز البحرين العالمي للمؤتمرات 

إنجاح  في  أسهمت  التي  الرئيسية  العوامل  أحد  بالصخير،  والمعارض 
التي  القاعات  في  ســواء  المستوى  العالية  التجهيزات  بفضل  المؤتمر، 
استضافت اجتماعات الجمعية العامة، أو االجتماعات المصاحبة التي 

كانت تجري بالتزامن مع االجتماعات الرئيسية.
كما كان موقع المركز بجوار حلبة البحرين الدولية فرصة إضافية 
اللجان  اجتماعات  وبعض  العامين  األمــنــاء  جمعية  اجتماعات  إلقامة 
الدائمة، بكل سهولة ويسر مع توفير وسائل نقل على مدار الساعة ألي 

عضو برلماني أو إعالمي يرغب في متابعة هذه االجتماعات.
المركز  بــهــذا  انبهارهم  المشاركين  الضيوف  مــن  عــديــد  أبـــدى  وقــد 

والذي يعد األكبر في منطقة الشرق األوسط، وأكدوا أن مملكة البحرين 
دول  كبريات  وتنافس  بــل  تضاهي  المستوى  عالية  تحتية  بنية  تمتلك 
العالم في مجال صناعة المؤتمرات والمعارض، بما يؤهلها لتكون وجهة 

استثمارية في هذا القطاع الحيوي.
أرضية لإلجماع العربي واإلسالمي

لالتحاد  العامة  الجمعية  اجتماعات  إقــامــة  كــان 
الــبــرلــمــانــي الــدولــي فــي الــبــحــريــن فــرصــة لــكــل الــعــرب 
المحافل  فــي  الجماعي  أدائــهــم  لتطوير  والمسلمين 
إلـــى المجتمع  الــدولــيــة مـــن أجـــل تــوصــيــل رســالــتــهــم 
ــــرت الــمــمــلــكــة األرضـــيـــة الــمــنــاســبــة  الــــدولــــي، حــيــث وفـ
لتحركات الوفد القطري للحصول على الدعم الالزم 
واآلسيوية  واإلسالمية  والعربية  الخليجية  الكتل  من 
لمقترحهم بتجريم خطابات الكراهية ومكافحة ازدراء 
األديان، في تطور كبير للممارسات البرلمانية العربية 

على مستوى اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي.
أدنــى من  أو  والمسلمون قاب قوسين  العرب  وكــان 
تمرير هذا المقترح كبند طارئ يدرج على جدول أعمال 
اإلفريقية  المجموعة  تصويت  لوال  العامة،  الجمعية 
مع المقترح العربي والمقترح اآلخر الخاص بمواجهة 

األزمات اإلنسانية في عدد من دول العالم.
وكم كان وفد الشعبة البحرينية متعاونا من أجل 
اللجان  انتخابات  فــي  العربية  الــوفــود  ومــســانــدة  دعــم 

البرلمانيات، حيث  النساء  الدولي ومنتدى  البرلماني  باالتحاد  الدائمة 
العربية  الــدول  االنتخابات لصالح مرشحي  بعض  االنسحاب من  آثــروا 

األخرى.
التوافق بني الدعوة امللكية ومخرجات 

املؤمتر
عــلــى مــســتــوى اإلســـهـــام الــفــكــري الــبــحــريــنــي في 
المؤتمر، فرضت دعوة حضرة صاحب الجاللة الملك 
ــيـــة لــتــجــريــم خــطــابــات  الــمــعــظــم بـــإقـــرار اتــفــاقــيــة دولـ
وتوافقها  والعنصرية،  والطائفية  الدينية  الكراهية 
العامة  الجمعية  اخــتــارتــه  الـــذي  المؤتمر  عــنــوان  مــع 
السلمي  التعايش  »تعزيز  الدولي  البرلماني  لالتحاد 
والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب«، إطارا فكريا 
تم  ما  وهــو  المختلفة،  البرلمانات  ممثلي  لمناقشات 
فــي ختام  الــمــنــامــة«  »إعــــالن  فــي  جــلــي  ترجمته بشكل 
باستخدام  » نحن ملتزمون  المؤتمر، حيث نص على 
مهامنا في سن القوانين والتمثيل واإلشراف لتحقيق 
األهداف التالية: اعتبار األفعال القائمة على الكراهية 
وجميع أشكال العنف المرتبطة بالدين أو المعتقد أو 
الفئات  ضد  التعصب  أو  العنصرية  أو  األجانب  رهــاب 

المهمشة جريمة بموجب القانون«.
البحرينيون كلمة السر

لكنها  صغيرة،  مساحة  ذات  جغرافيا  البحرين  أن  مــن  الــرغــم  على 
تمتلك ثروة كبيرة تتمثل في قوتها البشرية التي عبرت بصدق عن اإلرث 
الكوادر  وكانت  العريقة،  المملكة  لهذه  واإلنساني  والثقافي  الحضاري 

الوطنية هي الرقم المؤثر وكلمة السر في إنجاح المؤتمر.
جناحات حقوقية بحرينية

من  الدولي  الصعيد  على  مكتسباتها  تعزز  أن  البحرين  استطاعت 
رأسها  وعلى  المختلفة،  الحقوقية  المجاالت  في  نجاحاتها  إبراز  خالل 
ما وصلت إليه المرأة البحرينية من مكانة متقدمة في العمل السياسي 

والعربية  الخليجية  المستويات  على  رفيعة  مكانة  لتتبوأ  والبرلماني، 
ــدول الــمــتــقــدمــة فـــي هــذا  ــ واألســـيـــويـــة وتــضــاهــي وتــتــفــوق عــلــى بــعــض الـ
الــتــوازن  »تطبيقات  بــعــنــوان  جانبية  جلسة  تخصيص  ــان  وكـ الــمــضــمــار، 
األمين  األنــصــاري  هــالــة  إعـــالن  وتــشــريــعــات«،  إنــجــازات  الجنسين..  بين 
البرلماني  »الــدلــيــل  لــلــمــرأة  األعــلــى  للمجلس  الــعــام 
مهمة  فرصة  التنمية«،  في  الــمــرأة  احتياجات  إلدمــاج 
ــع الـــمـــرأة الــمــتــقــدم فــي الــبــحــريــن،  لــنــقــل حقيقة وضـ
وتنتقل هذه المنجزات من نطاقها المحلي إلى اآلفاق 
ترفد  خــالــصــة،  وطــنــيــة  بحرينية  كمرجعية  الــدولــيــة، 

العالم بالخبرات المتحققة في هذا المجال.
الفرصة  المؤتمر  أتاح  الحقوقي،  المستوى  وعلى 
يتعرفوا  أن  الــعــالــم  أنــحــاء  جــمــيــع  مــن  للبرلمانيين 
ــي الــبــحــريــن على  ــن حــقــيــقــة األوضـــــــاع فـ ــن كــثــب عـ مـ
السياسية  الــمــســيــرة  ــذا  وكــ الــشــامــلــة  الــتــنــمــيــة  صــعــيــد 
في  المؤتمر  أسهم  كما  والبرلمانية،  والديمقراطية 
تصحيح الصورة الخاطئة التي كانت يتبناها البعض 
عن الوضع الحقوقي في البحرين، حيث شاهدوا على 
المجتمع  مكونات  بين  التعايش  حقيقة  الواقع  أرض 

البحريني.
املراقبون يؤكدون مكاسب اململكة

ــدد مــــن الـــمـــراقـــبـــيـــن أهــمــيــة  ــ ــد عـ ــ مــــن جــانــبــهــم أكـ
اســتــضــافــة الــبــحــريــن الجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ــذوادي  لــالتــحــاد الــبــرلــمــانــي عــلــى جميع األصـــعـــدة، وقـــال د. عــبــداهلل الــ
الخليجي  التعاون  لمجلس  األعلى  للمجلس  االستشارية  الهيئة  عضو 

العمومية  اللجنة  الجتماعات  البحرين  استضافة  إن 
قد  األســبــوع،  هــذا  الــدولــي مطلع  البرلماني  لــالتــحــاد 

جلبت هذه المناسبة العديد من الفوائد للمملكة. 
ــاف أن مـــن بــيــن الــفــوائــد الــتــي ســتــعــود على  ــ وأضـ
حيث  للبحرين،  الدبلوماسي  الـــدور  تعزيز  البحرين، 
العالقات  لزيادة  فرصة  البرلمانية  الدبلوماسية  تعد 
الــدبــلــومــاســيــة مــع دول أخــــرى. وبــاإلضــافــة إلـــى ذلــك، 
فرصة  تعد  الدولية  االجتماعات  هــذه  استضافة  فــإن 
أعمال  هامش  على  مهمة  واجتماعات  جلسات  لعقد 
الجمعية، ما يعزز صورة البحرين البرلمانية والشعبية 

في المجتمع الدولي.
وأشار د. الذوادي إلى أن هذه الفعالية تؤدي أيًضا 
إذ  المحلي بطريقة غير مباشرة،  إلى دفع لالقتصاد 
يمكن لالستضافة أن توفر فرص عمل ومصادر دخل 
المحليين.  والموردين  الخدمات  مقدمي  من  لعديد 
وتعد الفائدة غير المباشرة األهم هي تعزيز السياحة، 
الــدولــي أن  الــبــرلــمــانــي  إذ يمكن الســتــضــافــة االتــحــاد 
تفتح الباب لجذب عدد كبير من الزوار الذين يرغبون 

في تجربة الثقافة المحلية والمعالم السياحية في البحرين.
إن  السابق  النواب  مجلس  عضو  بومجيد  عبدالرحمن  قال  بــدوره 
البرلماني  االتحاد  اجتماعات  احتضان  من  البحرين  مملكة  مكاسب 
البرلماني فحسب، مؤكدا أن  الدولي عديدة، وال تقتصر على المجال 
نتاج  هو  البحرين  في  المؤتمر  إقامة  على  البرلماني  االتحاد  موافقة 
للمسيرة الديمقراطية والسياسية التي انتهجتها المملكة خالل العهد 
اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المعظم، وأنها تؤكد أن البحرين تسير بخطى واثقة نحو 
البرلمانيين  لجميع  فرصة  كان  المؤتمر  أن  كما  المسيرة،  هذه  تعزيز 

تاريخ  وعلى  البحرين،  في  الحاصل  التطور  على  لالطالع  المشاركين 
وحضارة وثقافة المملكة، كما أنها كانت فرصة ليتعرفوا على حقيقية 
التعددية  على  القائم  البحريني  المجتمع  مكونات  كل  بين  التعايش 
واحترام وقبول اآلخر، وعدم التمييز بين أفراده، والحريات الدينية في 

المملكة.
الــــدول الغربية  الــبــرلــمــانــيــيــن مــن  إلـــى أن بــعــض  وأشــــار بــومــجــيــد 
ولكن  البحرين،  في  المتحقق  التقدم  حــول  نقوله  فيما  تشكك  كانت 

بحضورهم إلى المملكة تلمسوا هذه الحقائق على أرض الواقع.
لتجريم  المعظم  الملك  جاللة  لــرؤيــة  المؤتمر  تبني  أن  وأوضـــح 
خطابات الكراهية وازدراء األديان أمر في غاية األهمية يعكس تعزيز دور 
البحرين على الصعيد الدولية، كما أن لقاءهم مع جاللته كان إيجابيا، 
أذهانهم  فــي  البحرين  فــي  األوضـــاع  حقائق  ترسيخ  فــي  يسهم  وســوف 
إلى  الحقيقية  الصورة  نقل  ينعكس ذلك على مواقفهم في  أن  ويجب 

بالدهم.
وتطرق عضو مجلس النواب السابق إلى أن مشاركة الوفد اإليراني 
في االجتماعات، تؤكد أن البحرين دولة تتبنى السالم في كل مواقفها، 

وتتمسك بحسن الجوار كقيم أساسية في العالقات الدولية.
ونوه بومجيد إلى أن البحرين قدمت نموذجا يحتذى به في العمل 
المؤتمر  هــذا  فــي  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  بين  الجماعي 
العامتين  األمانتين  قبل  مــن  المتميز  بالتنظيم  مشيدا  الــتــاريــخــي، 

لمجلسي الشورى والنواب وكل الجهات المساندة.
البحرين  جمعية  ورئــيــس  البشرية  التنمية  خبير  أكــد  جانبه  مــن 
أثبتت  البحرينية  الــكــوادر  أن  الجشي  محمد  نــواف  التدريب  لمعاهد 
البحرين  تاريخ  في  مؤتمر  أكبر  تنظيم  على  قدرتها 
لـــالتـــحـــاد  الــــــ 146  الـــعـــامـــة  الــجــمــعــيــة  اجـــتـــمـــاعـــات 
يتعلق  مــا  كــل  توثيق  إلــى  داعــيــا  الــدولــي،  البرلماني 
بعملية االستضافة والتنظيم التي بال شك استمرت 
ألشهر طويلة وشارك فيها كوادر من مجلسي النواب 
الـــشـــورى وكــثــيــر مـــن الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة وحلبة 
البحرين الدولية وغيرها، وذلك بهدف االستفادة من 
الثرية،  التجربة  هــذه  خــالل  تراكمت  التي  الخبرات 
على  فــعــالــيــات  تــنــظــيــم  فـــي  واســتــخــدامــهــا مستقبال 
أن  إلــى  أشــار  واألهمية،  الحجم  من  المستوى  نفس 
بــإشــادات من  الــدولــي حظي  البرلماني  الــحــدث  هــذا 
مملكة  بتميز  المشاركة  الوفود  وأعضاء  المسؤولين 
البحرين والجهود التي بذلتها إلنجاح استضافة هذا 
جميع  لهم  توفرت  والــذيــن  الكبير،  العالمي  الحدث 

تسهيالت الوصول واإلقامة والتنقل.
وقال إن المشارك والزائر لمكان انعقاد اجتماعات 
الدولي  البرلماني  لالتحاد   146 الـ  العامة  الجمعية 
الصخير  في  للمعارض  العالمي  البحرين  مركز  في 
البحرينية  للكوادر  الكبير  الحضور  قــرب  مــن  لمس 
فــي كــل مــكــان فــي االســتــقــبــال والــمــرافــقــة والــتــنــظــيــم، وفـــي الــخــدمــات 
التعرف على تميز  اللوجستية، اإلعالم، وغيرها، وهو ما منحه فرصة 
العنصر البشري البحريني، الفتا إلى أن انعقاد االجتماع في البحرين 
في  وتطور  نهضة  من  المملكة  تشهده  بما  للتعريف  مهمة  فرصة  كان 
شتى مجاالت، كما حقق فوائد مباشرة وغير مباشرة لقطاعات أخرى 
استثمار  ضــرورة  إلى  مشيرا  وغيرها،  والنقل  والضيافة  السياحة  مثل 
كل ذلك الستضافة وتنظيم المزيد من الفعاليات اإلقليمية والدولية 

الكبرى.

الـمملكـة وفــــرت اأر�سيـــًة �سلبـــة لالإجمـــاع اخلليجـي والعــربــي والإ�ســـالمــي

المراقب�ن ي�ؤكدون: مكا�صب البحرين ال�صيا�صية واالقت�صادية عديدة

البحرينيون.. كلمة ال�سر في نجاح »البرلماني الدولي«

تقرير: أحمد عبدالحميد

ا هو األكبُر في تاريخها الحديث،  على مدار 5 أيام عاشت مملكة البحرين حدًثا عالمّيً
ة  واالقتصاديَّ ة  السياسيَّ المستويات  جميع  على  ــة  الــدولــيَّ مكانتها  خالله  مــن  أثبتت 
الذي  والتقدم  التطور  إلى  الدولي  المجتمع  أنظار  جذب  من  نت  وتمكَّ ة،  واالجتماعيَّ
تعيشه المملكة خالل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة ملك البالد المعظم.
البرلماني  لالتحاد  الــــ146  العامة  الجمعية  الجتماعات  المملكة  احتضان  د  جسَّ
شخصية   1700 من  أكثر  استضافة  مع  وذلــك  متكاملة،  بحرينية  نجاح  قصَة  الــدولــي 
البرلمانية،  واالتحادات  الدولية  المنظمات  إلى جانب  دولــة،   143 نحو  تمثل  برلمانية 
لالتحاد  العامة  الجمعية  تاريخ  في  تمثيل  أكبر  في  برلماٍن  رئيَس   60 من  أكثر  توافد 
السلمي  والتعايش  السالم  منامة  سماء  تحت  الجميع  التأم  حيث  الدولي،  البرلماني 
تتصدر  التي  الملحة،  والملفات  بالقضايا  عــامــرة  عمل  أجــنــدة  لمناقشة  والتسامح، 

أولويات شعوب العالم.
ونرصد من خالل هذا التقرير، عددا من المحطات المهمة التي شهدها المؤتمر، 

««المنامة احت�سنت وفوًدا من كل المناطق ال�ساخنة في العالموعددا من المكاسب التي حققتها المملكة من هذه االستضافة التاريخية.
المـوؤتمـر رد عـلى الم�سككيـن في حقيقـة اأر�ش التعــايـ�ش والت�ســامــح««

} د. عبداهلل الذوادي.

} نواف الجشي.} عبدالرحمن بومجيد.
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»ر�أ�س زويد«.. 

ومثلث برمودا الغام�ض..!!

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

ثمة أسئلة محيرة ال تجد لها أي إجابة، ذات صلة بمسائل 
وتفاصيلها،  هويتها  كشف  عــن  البشري  العقل  يعجز  غامضة 
الــتــي لــم يتمكن أحــد من  الــيــوم مــن األلــغــاز  وتــعــد فــي عالمنا 
في  واألهــرامــات  أمريكا،  في  بــرمــودا  مثلث  أشهرها  من  حلها.. 
أذربيجان..  في  النار  وجبل  القديمة،  الدنمارك  ومتاهة  مصر، 
مملكة  في  الجنوبية  بالمحافظة  زويــد  رأس  منطقة  أن  ويبدو 

البحرين، ستندرج مع تلك المسائل الغامضة..!!
البيع  فيها  يمارس  والتي  المخالفة،  والفرشات  البسطات 
لم  ومــتــجــددة،  قديمة  زويـــد، مشكلة  رأس  فــي منطقة  والــشــراء 
والــقــضــاء  وقــفــهــا ومنعها  فــي  والــحــمــات  الــتــحــركــات  كــل  تفلح 
عــلــيــهــا، بــل مــع كــل مـــرة تــتــكــاثــر وتــتــعــاظــم، ونــقــرأ معها أخــبــار 
الحمات في المصادرة والتهديد، ولكن من دون جدوى.. وإليك 

عزيزي القارئ بعض األمثلة.
عن  الجنوبية  المنطقة  بــلــديــة  أعــلــنــت   2017 نوفمبر  فــي 
الجهات  مــن  عــدد  بمشاركة  مخالفة،  فرشة   183 نحو  مــصــادرة 
يقام  الذي  القانوني  غير  السوق  الحملة  واستهدفت  الرسمية، 
البضائع  مــن خاله  وتــبــاع  األســبــوع،  أيــام  وبعض  الجمعة  يــوم 
الفاسدة والممنوعة، كما يتم استغال المنطقة إلقامة فرشات 
السوق  يمتد هذا  والقوانين، حيث  ومحات مخالفة لألنظمة 

على مساحة تقارب الكيلومتر.
وفي يناير 2018 قالت بلدية المنطقة الجنوبية إن حملتها 
في منطقة رأس زويد مستمرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات 
فرشات  لوضع  المفتوحة  المناطق  استغال  لمنع  المختصة، 
فرشة   53 إزالـــة  وتــم  المعايير،  تخالف  مرخصة  غير  متنوعة 

متنوعة لباعة جائلين.
الــتــجــارة  بــــــوزارة  الــتــفــتــيــش  إدارة  نـــفـــذت   2021 يــنــايــر  فـــي 
بالتعاون مع جهات مختصة، حملة تفتيشية واسعة على الباعة 
إزالــة أكثر من 200 فرشة  الجائلين في منطقة رأس زويــد، وتم 
تلك  استخدام حوالي 12 شاحنة إلزالــة  وتم  الجائلين،  للباعة 

البضائع..!!
المكيفات  لتصليح  ورشــة  في  حريق  اندلع   2022 مايو  في 
بمنطقة رأس زويد الصناعية، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 
»الــبــاد« عــن وجــود  لــجــريــدة  4 آخــريــن، وكــشــف تقرير صحفي 
البناء،  ومخلفات  النفايات  من  وأرتـــال  وعشوائيات،  مخالفات 

فضا عن انتشار كبير لظاهرة الكاب الضالة.
وفي مارس 2023 قامت بلدية المنطقة الجنوبية بالتعاون 
مع الجهات المعنية بإزالة 173 فرشة مخالفة للباعة الجائلين 
األجانب بمنطقة رأس زويد، وتضمنت أعمال اإلزالة عن مصادرة 
الــمــواد الــمــعــروضــة مــن خــضــروات وفــواكــه تــالــفــة واكــســســوارات 
كما  مستخدمة،  ومــابــس  صحية  غير  غذائية  ومـــواد  وهــواتــف 
لنقل  الجائلين  الــبــاعــة  يستخدمها  مــركــبــات   4 مــصــادرة  جــرى 

الفرشات.
لما  فقط،  كنماذج  اخترناها  حديثة،  منشورة  أخــبــار  هــذه 
يجري في منطقة رأس زويد، مع الحمات الرسمية في كل مرة، 
مقابل  فــي  المعنية،  الجهات  على  والــمــال  الجهد  تكلف  التي 
في  كــان  ولربما  القانون،  تحدي  على  الجائلين  الباعة  إصــرار 
وجود سوق شعبي أو مركزي، يمكن أن يعالج المسألة، طالما أن 

الحمات الرسمية وعمليات اإلزالة لم تنفع. 
على  يجيب  ربما  سر جديد  اكتشاف  العلماء  أعلن  مؤخرا 
لــغــز مــثــلــث بـــرمـــودا الــغــامــض، كــمــا أعــلــنــت مــصــر عــن اكــتــشــاف 
العلماء على حل غموض  سرداب في أحد األهرامات قد يعين 
بناء األهرامات.. ولكن يبدو أن مشكلة منطقة »رأس زويد« في 

البحرين ستستمر في غموضها، من دون جواب وال حل.

شارك الدكتور وليد خليفة 
في  الصحة  وزارة  وكيل  المانع 
ــاع اإلقـــلـــيـــمـــي الــثــانــي  ــمــ ــتــ االجــ
ــتـــوى لــمــنــظــمــة  ــمـــسـ الـــرفـــيـــع الـ
صحة  حـــول  العالمية  الــصــحــة 
ــن،  ــ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــن والـ ــ ــيـ ــ ــئـ ــ ــــاجـ الـ
وذلــــك فــي مــديــنــة شـــرم الشيخ 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــر الـ ــصــ ــهــــوريــــة مــ بــــجــــمــ
المكتب  من  بتنظيم  الشقيقة، 
ــلـــيـــمـــي لــمــنــظــمــة الــصــحــة  اإلقـ
الــعــالــمــيــة لـــشـــرق الــمــتــوســط، 
ــق مـــــع الــمــكــتــبــيــن  ــيـ ــسـ ــنـ ــتـ ــالـ وبـ
وأوروبــــا،  إلفــريــقــيــا  اإلقليميين 
أحمد  الدكتور  من  كل  بحضور 
بـــن ســـالـــم الــمــنــظــري، الــمــديــر 
ــلـــيـــمـــي لــمــنــظــمــة الــصــحــة  اإلقـ
الــعــالــمــيــة لـــشـــرق الــمــتــوســط، 
مويتي،  ماتشيديسو  والدكتورة 
لمنظمة  اإلقــلــيــمــيــة  الـــمـــديـــرة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة إلفــريــقــيــا، 
والــدكــتــور هــانــس هــنــري كــلــوج، 
ــمـــي لــمــنــظــمــة  ــيـ ــلـ الـــمـــديـــر اإلقـ

الصحة العالمية ألوروبا.
مــن جــانــبــه، ألــقــى الــدكــتــور 
وزارة  وكيل  المانع  خليفة  وليد 
ــــدى  ــة كـــلـــمـــة خــــــال احـ ــحـ الـــصـ
ــوان:  ــنـ ــعـ ــاع بـ ــمــ ــتــ ــات االجــ ــسـ ــلـ جـ
ــيــــق صــــحــــة الـــاجـــئـــيـــن  ــبــ ــطــ »تــ
والمهاجرين: أفضل الممارسات 
ــن الـــــــــدول األعـــــــضـــــــاء«، عـــّبـــر  ــ مـ
بالمشاركة  سعادته  عن  خالها 
فـــي هـــذا االجــتــمــاع اإلقــلــيــمــي؛ 
والذي يهدف إلى تبادل الخبرات 
وأفضل الممارسات نحو تحقيق 
حقيقة  الــصــحــة  لــجــعــل  رؤيـــــة 
ســيــمــا  وال  ــلـــجـــمـــيـــع،  لـ واقـــــعـــــة 
الــاجــئــيــن والــمــهــاجــريــن. كما 
عّبر عن اعتزاز مملكة البحرين 
كبيرة  خطوات  من  حققته  بما 
ــايـــة الــصــحــيــة  فـــي مـــجـــال الـــرعـ
المجتمع  ــراد  أفــ لــكــافــة  خــدمــًة 
ومن بينهم العمال المهاجرين، 
والــعــمــل عــلــى تــذلــيــل الــصــعــاب 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــم، 

ــًا الـــتـــحـــديـــات الــتــي  وخــــصــــوصــ
واجهتهم وتفاقمت عليهم خال 
ــا »كــــوفــــيــــد-19«،  جــائــحــة كــــورونــ
البحرين  مملكة  أن  إلــى  الفــًتــا 
اتخذت خطوات ملموسة لتلبية 

كافة احتياجاتهم الصحية.
ــع  ــانـ ــمـ ــور الـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وأشــــــــــار الـ
الــبــحــريــن  إلــــى أن فـــي مــمــلــكــة 
ــل يــــوفــــر  ــ ــامــ ــ ــــي شــ ــــحـ ــام صـ ــ ــظــ ــ نــ
ــواًل شـــامـــًا إلـــى الــخــدمــات  ــ وصـ
ــيــــع، بــــــدون  ــلــــجــــمــ ــة لــ ــيــ ــحــ الــــصــ
الخدمات  يغطي  بحيث  تمييز، 
ــة  ــايــ ــرعــ ــة والــ ــامــ ــعــ ــيـــة الــ الـــصـــحـ
ــة والــثــانــويــة والــثــالــثــيــة،  ــيـ األولـ
كــمــا يــرّكــز الــنــظــام عــلــى تدابير 
الــصــحــة الــوقــائــيــة، وجــعــل من 
العمال  وصــول  ضمان  أولوياته 
الخدمات  هذه  إلى  المهاجرين 
العديد  اتــخــاذ  تــم  إذ  الصحية، 
مـــن اإلجـــــــــراءات لــلــتــغــلــب على 
في  يواجهونها  الــتــي  الــحــواجــز 

الرعاية الصحية.  إلى  الوصول 
مـــنـــوهـــًا إلــــى أنــــه فـــي فـــي إطـــار 
مــن   »1« رقـــــــم  ــمــــل  ــعــ الــ ركـــــيـــــزة 
الركائز الخمس للعمل التي تم 
تــحــديــدهــا فــي االجــتــمــاع رفيع 
المستوى في مارس 2022 حول 
الصحة والهجرة في تركيا، فقد 
جــهــوًدا  البحرين  مملكة  بــذلــت 
ــادة  ــفـ ــتـ ــافـــرة لـــضـــمـــان اسـ ــتـــضـ مـ
ــن الـــتـــغـــطـــيـــة  ــ ــن مــ ــريــ ــاجــ ــهــ ــمــ الــ
الـــصـــحـــيـــة الـــشـــامـــلـــة. وتــشــمــل 
البحرين في هذا  جهود مملكة 
الصحي  التأمين  توفير  الصدد 
الــدولــة؛  فــي  العاملين  لجميع 
الطبية  الخدمات  يغطي  الــذي 
والـــــجـــــراحـــــيـــــة والــــفــــحــــوصــــات 

المخبرية واألشعة واألدوية.
ــور الــمــانــع  ــتـ ــدكـ  وأوضــــــح الـ
ــه اســتــجــابــًة  ــأنـ ــــال كــلــمــتــه بـ خـ
لـــانـــتـــشـــار الـــعـــالـــمـــي لــجــائــحــة 
كــــــورونــــــا »كـــــــوفـــــــيـــــــد-19«، فــقــد 

على  البحرين  مملكة  حــرصــت 
ــات وإجـــــــــــراءات  ــاســ ــيــ تـــنـــفـــيـــذ ســ
ــة لـــلـــحـــد مـــــن مـــخـــاطـــر  ــلــ ــامــ شــ
ــوارئ الــصــحــيــة  ــ ــطـ ــ الــــكــــوارث والـ
 ،»2« رقــم  العمل  ركيزة  إطــار  في 
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  اتــــخــــذت  إذ 
ــبـــاقـــيـــة  ــر ســــريــــعــــة واســـتـ ــيــ ــدابــ تــ
بما  الفيروس،  انتشار  الحــتــواء 
المكثفة  االخــتــبــارات  ذلـــك  فــي 
وإجــــــــراءات تــتــبــع الــمــخــالــطــيــن 
ــر الـــصـــحـــي  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ والـــــــعـــــــزل والـ
ــيـــة بــالــصــحــة  ــتـــوعـ وحــــمــــات الـ
الـــعـــامـــة، بـــاإلضـــافـــة إلـــــى نــهــج 
ــر تــمــيــيــزي  ــيــ ــر إلـــــزامـــــي وغــ ــيـ غـ
تقديمه  تــم  والــــذي  للتطعيم، 
ــا ، مــثــل جــمــيــع خــدمــات  مــجــاًن
ــة الــصــحــيــة الــمــتــعــلــقــة  ــايـ ــرعـ الـ
إلى  الفتًا  »كوفيد-19«،  بكورونا 
الذين  أولــئــك  إلــى  بالنسبة  أنــه 
لــديــهــم إقــامــة مــعــلــقــة، فــقــد تم 
تنسيق التطعيم مع سفاراتهم، 

ــراد فــتــرة ســمــاح،  ــ وتـــم مــنــح األفـ
مــن أجـــل بــنــاء الــثــقــة والــشــعــور 
ــن واألمــــــــــان، كـــمـــا قــامــت  ــاألمــ بــ
حمات  بتنفيذ  أيًضا  المملكة 
إعامية وتثقيفية متاحة بعدة 
لــغــات لــضــمــان حــصــولــهــم على 
ــي الــوقــت  مــعــلــومــات دقــيــقــة وفــ
الــــمــــنــــاســــب حــــــــول الــــفــــيــــروس 

وكيفية حماية أنفسهم.
وأكد وكيل وزارة الصحة أن 
جــهــودًا  بــذلــت  البحرين  مملكة 
كبيرة في إطار ركيزة العمل رقم 
بيئات  تــطــويــر  عــبــر  وذلـــك   ،)3(
شاملة تعزز اإلدماج االجتماعي 
والــــصــــحــــة والــــرفــــاهــــيــــة، حــيــث 
اتخذت مملكة البحرين خطوات 
لــتــعــزيــز الــتــكــامــل االجــتــمــاعــي 
والحد من التمييز ضد العمال 
بأن  االعــتــراف  مع  المهاجرين، 
ــل االجـــتـــمـــاعـــيـــة يــمــكــن  ــوامـ ــعـ الـ
أن يــكــون لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر على 
الـــنـــتـــائـــج الـــصـــحـــيـــة، كـــمـــا تــم 
العمال  لحماية  جمعية  إنشاء 
ــقــــدم  ــ الــــمــــهــــاجــــريــــن، والـــــتـــــي ُت
ــنـــاصـــرة  خــــدمــــات الــــدعــــم والـــمـ
باإلضافة  المحتاجين،  للعمال 
وطنيًا  ساخنًا  خطًا  إنشاء  إلــى 
لإلباغ عن االتجار باألشخاص 
بــه  ويــــعــــمــــل   ، واســــتــــغــــالــــهــــم 
أخصائيين اجتماعيين مدربين 
يــمــكــنــهــم تـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدة 

والدعم للضحايا.
مملكة  أن  إلــــى  أشـــــار  كــمــا 
كبيًرا  تقدًما  أحـــرزت  البحرين 
فــي إطــار ركــيــزة العمل رقــم »4« 
الهجرة  صحة  حوكمة  لتعزيز 
وصـــنـــع الــســيــاســات الــمــســتــنــدة 
أنشأت  إذ  والبيانات،  إلى األدلة 
مملكة البحرين مرصًدا وطنًيا 
وتحليل  بجمع  يــقــوم  للصحة 
البيانات الصحية، بما في ذلك 
الــبــيــانــات الــمــتــعــلــقــة بــالــعــمــال 
السياسات  إلثــراء  المهاجرين، 

وصنع القرار.

وحــــــــــــول إطــــــــــــار الـــــركـــــيـــــزة 
ــل، أوضــــــح  ــمــ ــعــ ــلــ الــــخــــامــــســــة لــ
الدكتور وليد المانع بأن مملكة 
الـــبـــحـــريـــن اســتــكــشــفــت طـــرًقـــا 
للعمل وطّورت شراكات  مبتكرة 
كأداة تمكين حيوية، وذلك إدراكًا 
االحــتــيــاجــات  تــلــبــيــة  أن  مــنــهــا 
المهاجرين  للعمال  الصحية 
الحكومة  يشمل  نهًجا  تتطلب 
لذا  بأسره،  والمجتمع  بأسرها 
إقامة شراكات مع منظمات  تم 
والمنظمات  المدني  المجتمع 
المصلحة  وأصـــحـــاب  الــدولــيــة 
اآلخــــــريــــــن لـــتـــطـــويـــر وتــنــفــيــذ 
لتلبية  والـــســـيـــاســـات  الـــبـــرامـــج 
للعمال  الصحية  االحتياجات 
مملكة  أن  مــؤكــًدا  المهاجرين، 
البحرين تلتزم بصحة ورفاهية 
ــيـــع ســـكـــانـــهـــا بــــمــــن فــيــهــم  ــمـ جـ
إيماًنا  وذلــك  الــوافــدون  العمال 
الرعاية  إلى  الوصول  بأن  منها 
الــصــحــيــة هــو حــق أســاســي من 

حقوق اإلنسان.

البحرين ت�صتعر�ض خطواتها ال�صحية في خدمة اأفراد المجتمع كافة

وزارة ال�صحة ت�صارك في اجتماع ال�صحة العالمية حول �صحة الالجئين المهاجرين

} المانع متحدثا خال االجتماع.

عــقــد رئــيــس اتــحــاد الــغــرف الــعــربــيــة، 
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير 
عبداهلل ناس اجتماعا تشاوريا مع مجلس 
بحضور  السويسرية  العربية  الغرفة  إدارة 
السفراء العرب في سويسرا للتباحث حول 
المشترك،  والتنسيق  التعاون  تعزيز سبل 
العربية  االقتصادية  المصالح  يخدم  بما 
مع  التجارية  تبادالتها  حجم  من  ويرفع 
المجتمعات الدولية بشكل عام وسويسرا 
تــبــادل وجهات  إلــى  بشكل خـــاص، إضــافــة 
النظر والتنسيق فيما يخص دعم مسيرة 
الغرفة المشتركة لتعزيز دورها ومكانتها.
ــال االجـــتـــمـــاع الــــــذى عــقــد  ــ وأكــــــد خـ
الجمعية  اجتماعات  انعقاد  هامش  على 
الــعــمــومــيــة لــلــغــرف الــعــربــيــة الــســويــســريــة 
ورؤســـاء  قـــادة  والــصــنــاعــة حــرص  للتجارة 
الدول العربية على تعزيز التعاون العربي 
ــمــــجــــاالت االقــــتــــصــــاديــــة مــــن أجـــل  فــــي الــ
للمكانة  مــعــزز  اقــتــصــادي  تكامل  تحقيق 
إلى  وصـــواًل  واإلقليمية  الــدولــيــة  العربية 
إليها  التي تصبو  التنموية  بلوغ األهداف 
مملكة  أن  إلــى  مشيرًا  العربية،  الشعوب 
ــريـــن تـــحـــت رايـــــــة حــــضــــرة صــاحــب  ــبـــحـ الـ
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
أواصر  تعزيز  تولي  المعظم  الباد  عاهل 
الـــعـــاقـــات االقـــتـــصـــاديـــة عــربــيــا وعــالــمــيــا 

والمشروعات  االستثمارات  تدفق  وتيسير 
الــعــربــيــة الــمــشــتــركــة أهــمــيــة بــالــغــة كونها 
ركيزة أساسية إلرساء دعائم العمل العربي 

وتجاوز التحديات الراهنة.
وأشار رئيس الغرف العربية إلى أهمية 
االنفتاح االقتصادي العربي المتوازن مع 
السيما  العالمية،  االقــتــصــاديــة  الكيانات 
في ظل الطفرة اإلنتاجية والتنموية التي 
التغلب  بهدف  العربية،  الــمــوارد  تشهدها 
على التحديات واالنعكاسات التي سببتها 
الراهنة  العالمية  واألحــــداث  الــتــداعــيــات 
جراء جائحة فيروس كورونا )كوفيد -19( 
األوكــــرانــــي، مضيفًا  الـــروســـي-  والـــصـــراع 
والـــــــرؤى  ــاديــــة  ــتــــصــ االقــ ــات  ــ ــــاحــ اإلصــ أن 

تتبناها  التي  المستقبلية  االستراتيجية 
الــحــكــومــات الــعــربــيــة لــتــعــزيــز مــســتــويــات 
ــة تــســهــم فــــي خــلــق  ــاديـ ــتـــصـ الـــمـــرونـــة االقـ
المجال  وتفتح  حقيقية  عالمية  شراكات 
ــثـــمـــارات  ــتـ لــــألســــواق الـــعـــربـــيـــة أمــــــام االسـ
الشعوب  العالمية بما يصب في مصلحة 
تحقيق  فــي  طموحاتهم  وتلبية  العربية 

التنمية االقتصادية الشاملة.
العربية  الــعــاقــات  بــعــمــق  نـــاس  ــوه  ونــ
ــــي مـــخـــتـــلـــف الـــمـــجـــاالت  الـــســـويـــســـريـــة فـ
ــة والـــســـيـــاحـــيـــة  ــاريــ ــتــــجــ ــة والــ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
الـــغـــرفـــة الــعــربــيــة  والــثــقــافــيــة، مــبــيــنــًا أن 
السويسرية للتجارة والصناعة أسست منذ 
االقتصادية  العاقات  لتعزيز   ،1974 عــام 

الفرص  الطرفين وتوسيع  بين  والثقافية 
لــلــتــعــاون الــصــنــاعــي والـــفـــنـــي مـــن خــال 
الخاصة  المنظمات  بين  الوثيق  التعاون 
فضًا  المشتركة  ــداف  األهــ ذات  والــعــامــة 
والتدريب  التكنولوجيا  لنقل  العمل  عن 
ــات مــشــتــركــة فــي  ــركــ الــمــهــنــي وإنــــشــــاء شــ
مــجــالــي الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة، مــعــربــًا عن 
تطلعه إلى تطوير تلك العاقات إلى نحو 
التعاون المثمر بما يلبي  آفاق أرحب من 
ــات مــجــتــمــعــات األعــمــال  ــبـ طــمــوحــات ورغـ
التعاون  أواصــر  وتعميق  الطرفين  في كا 

االقتصادي. 
ودعا ناس مجتمعات األعمال العربية 
– الــســويــســريــة، لــاســتــفــادة مــن الــفــرص 
عبر  المعروضة  واالستثمارية  التجارية 
الـــغـــرفـــة الــعــربــيــة الــســويــســريــة لــلــتــجــارة 
ــنـــاعـــة، مـــشـــيـــرًا إلــــى أهــمــيــة تــبــادل  والـــصـ
ــرات بــيــن الــجــانــبــيــن فـــي مــجــاالت  ــبـ الـــخـ
ــال والـــمـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة  ــ ــمـ ــ ريــــــــادة األعـ
ــاالت الــمــتــعــلــقــة  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ والـــمـــتـــوســـطـــة والـ
باالبتكار والتكنولوجيا في إطار ما يتمتع 
بــه الطرفين مــن خــبــرات واســعــة فــي تلك 
القطاعات وبما يصب في صالح تطويرها 
وتــنــمــيــتــهــا عــلــى كـــل الـــمـــســـارات لــخــدمــة 
اقـــتـــصـــاديـــات الــــــدول الــعــربــيــة والــجــانــب 

السويسري.

اأهمية ي��وؤك��د  ال��ب��ح��ري��ن  و���ص��ن��اع��ة  ت��ج��ارة  غ��رف��ة  رئ��ي�����ض 

ان��ف��ت��اح االق��ت�����ص��اد ال��ع��رب��ي م���ع ال��ك��ي��ان��ات ال��ع��ال��م��ي��ة

} مشاركة رئيس الغرفة في اجتماع الجمعية العمومية للغرف العربية السويسرية.

 فـــــــــــــــــــــازت مــــــرشــــــحــــــة 
السفير  البحرين  مملكة 
حــســن  أروى  ــورة  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
السيد رئيس قطاع حقوق 
الخارجية  بـــوزارة  اإلنــســان 
بعضوية الهيئة المستقلة 
اإلنــســان  لحقوق  الــدائــمــة 
ــة  ــمــ ــظــ ــنــ ــمــ الــــــــتــــــــابــــــــعــــــــة لــ
ــّي )عــن  الـــتـــعـــاون اإلســــامــ
ــة(  ــ ــَيّ ــ ــرب ــعــ الـــمـــجـــمـــوعـــة الــ
خــــال االنـــتـــخـــابـــات الــتــي 
عقدت على هامش أعمال 
الدورة الـ49 لمجلس وزراء 
التعاون  منظمة  ــة  خــارجــَيّ
ــعــــقــــد  ــنــ ــُمــ اإلســـــــــامـــــــــّي الــ
ــي نــــواكــــشــــوط عــاصــمــة  ــ فـ
ـــة  ـــة اإلســـامـــَيّ ــُهـــورَيّ ــْمـ ــُجـ الـ

ة.  الموريتانَيّ
وأشـــــــــــــــــــاد الـــــــدكـــــــتـــــــور 
ــــد  ــــن راشـ عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف بـ
الــزيــانــي وزيــــر الــخــارجــيــة 
بـــتـــضـــافـــر الــــجــــهــــود لــفــوز 
بعضوية  البحرين  مملكة 
مــا  مـــــــــرة،  ألول  ــئــــة  ــيــ الــــهــ

الــدول األعضاء في  يعكس ثقة 
بما  االســامــي  التعاون  منظمة 
تــقــوم بـــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن من 
دور بارز في مجال دعم النهوض 
بـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان والـــحـــريـــات 
األساسية في الدول األعضاء في 
صون  إلــى  باإلضافة  المنظمة، 
للجماعات  األســاســيــة  الــحــقــوق 
والـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــمـــســـلـــمـــة فــي 
الدول غير األعضاء، وهو األمر 
ــلـــى ثـــقـــة الـــــدول  الـــــــذي يـــــدل عـ
المملكة  فيما حققته  األعضاء 
ــازات بـــــارزة فـــي مــجــال  مـــن انــــجــ
االنــســان  حــقــوق  وحماية  تعزيز 
ــم متابعة  الــتــشــريــعــات ودعـ عــبــر 
وبـــاعـــتـــمـــادهـــا خطة  تــنــفــيــذهــا، 
ــدة لــحــقــوق اإلنــســان  وطــنــيــة رائــ
متوائمة بشكل كامل مع أهداف 

التنمية المستدامة األممية.
وقــــــــــد تـــــقـــــدمـــــت الـــســـفـــيـــر 
بالتقدير  السيد  أروى  الدكتورة 
الـــدول  مجموعة  لثقة  والــثــنــاء 
ــتــــعــــاون  ــيــــة بـــمـــنـــظـــمـــة الــ الــــعــــربــ
اإلســــــامــــــي عــــــبــــــر تـــصـــويـــتـــهـــا 

انتخابات  في  البحرين  لمملكة 
تهنئتها  عـــن  وأعـــربـــت  الــهــيــئــة، 
مــن جمهورية  لــألشــقــاء  كــذلــك 
مصر العربية وجمهورية العراق 
لنيلهم ذات العضوية في الهيئة 
بــعــد مــنــافــســة ديــمــقــراطــيــة مع 
بـــقـــيـــة مـــتـــرشـــحـــي الــمــجــمــوعــة 
العربية للعضوية، وتطلعها إلى 
الهيئة  أعــضــاء  بقية  مــع  العمل 

لتحقيق أهدافها.

البحرين تفوز بع�صوية الهيئة الم�صتقلة الدائمة 

االإ�ص�المي التع�اون  بمنظم�ة  االإن�ص�ان  لحق�وق 

العمال  الن��ت��ق��ال  اإج�����راءات  ال��ع��م��ل:  وزارة 

اإل�ى �ص�ركة اأخ�رى الم�ص�رحين م�ن �ص�ركة خا�ص�ة 

عطفًا على ما تم تداوله في بعض وسائل 
التواصل االجتماعي بشأن مناشدة مجموعة 
من العمال الذين تم االستغناء عن خدماتهم 
بإحدى شركات القطاع الخاص وذلك بسبب 
إرساء المناقصة في القطاع الحكومي لشركة 
بــأنــهــا قد  ــادة  ــ االفــ الــعــمــل  وزارة  تـــود  أخـــــرى، 
الكفيلة  باتخاذ االجــراءات  الفور  قامت على 
بــانــتــقــال الــعــمــال إلـــى وظـــائـــف مــنــاســبــة في 
الشركة األخرى، علما أن الوزارة قد استكملت 
الراغبين  الــعــمــال  مــن   74 توظيف  اجــــراءات 
بالتعاون  األخــرى  الشركة  إلى  االنضمام  في 
والــتــنــســيــق مــع الــجــهــة الــحــكــومــيــة وصــاحــب 

العمل المعني في هذا الصدد.
في حين أبدى 17 عاما رغبتهم بالعمل 
ــى الــتــقــاعــد  ــرى أو اإلحـــالـــة إلـ فـــي جــهــات أخــ

وعدم رغبتهم في االستمرار في العمل، وال يزال 21 
عاما آخرين لم يقوموا بالرد الستكمال اجراءات 
بانضمام  الجديدة  الشركة  ترحيب  رغم  التوظيف 
جميع العاملين لدى الشركة السابقة الذين يبلغ 

عددهم 112 عاما.
السابقة بدفع  الشركة  التزام  الوزارة  كما تؤكد 
العمل  عقد  انقضاء  على  المترتبة  المستحقات 
وذلك وفقًا لما ينص عليه قانون العمل رقم )36( 

لسنة 2012.
 وختامًا تود وزارة العمل تأكيد أنها ماضية في 
أداء دورها التنفيذي وسعيها المستمر في تنظيم 
الــعــاقــة بــيــن الــعــمــال وأصـــحـــاب الــعــمــل، وضــمــان 
مكتسباتهم  على  والحفاظ  العمال  جميع  حقوق 
واستقرارهم الوظيفي وتوفير فرص العمل الائقة 

لكل المواطنين.

} د. أروى حسن.

ح�صة بنت خليفة تفتتح الن�صخة الثانية من مهرجان اإنجاز البحرين لل�صباب
ــو الــشــيــخــة  ــمـ افـــتـــتـــحـــت سـ
خليفة  آل  خليفة  بــنــت  حــصــة 
مــؤســســة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
إنــــــجــــــاز الــــبــــحــــريــــن الـــنـــســـخـــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــهـــرجـــان إنـــجـــاز 
الـــبـــحـــريـــن لـــلـــشـــبـــاب، بــحــضــور 
وزيرة  توفيقي  بنت نجيب  روان 
استقطب  الشباب، حيث  شؤون 
المهرجان أكثر من 5 آالف زائر 
متتاليين  يــومــيــن  ــدى  مــ عــلــى 
ــاردن  ــر جــ ــ ــذي أقـــيـــم فـــي واتـ ــ والــ

سيتي.
بناء  إلــى  الفعالية  وتــهــدف 
األعمال  رواد  من  متمكن  جيل 
الــمــســتــعــديــن لخوض  الــشــبــاب 

سوق المال واألعمال.
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة؛ قــالــت  ــهــ وبــ
ــيــــخــــة حــــصــــة بــنــت  ســــمــــو الــــشــ
مهرجان  إن  خليفة  آل  خليفة 
للشباب  يــوفــر  البحرين  إنــجــاز 
ــوء عــلــى  ــ ــــضـ مـــنـــصـــة تـــســـلـــط الـ
إمكانات وقدرات الجيل المقبل 
والمبتكرين  األعــمــال  قــادة  مــن 
والــمــبــدعــيــن الــبــحــريــنــيــيــن، إذ 
ــيــــحــــت لــــهــــم فــــرصــــة خــــوض  أتــ
إدارة ســوق  فـــي  عــمــلــيــة  تــجــربــة 

فعلي في بيئة مليئة باإلبداع.

اســــتــــضــــافــــة  أن  وأكـــــــــــــــدت 
الــمــهــرجــان لــلــمــرة الــثــانــيــة هي 
جــــزء مـــن خــطــتــنــا وتــطــلــعــاتــنــا 
لــتــمــكــيــن الـــشـــبـــاب الــبــحــريــنــي 
وإعدادهم لسوق العمل، معربة 
ــنـــجـــاح الــطــلــبــة  ــا بـ عــــن فـــخـــرهـ
ــــده الــــمــــهــــرجــــان مــن  ــهـ ــ ومـــــــا شـ
لجميع  وامتنانها  باهر،  نجاح 
الــمــشــاركــيــن والــمــســاهــمــيــن في 

إنجاح هذه الفعالية.
ــى أنـــه  ــ وأشــــــــارت ســـمـــوهـــا إلـ

المصاحبة  الــفــعــالــيــات  ضــمــن 
للمهرجان قامت لجنة التحكيم 
ــيــــح الـــشـــركـــات  بــتــقــيــيــم وتــــرشــ
الـــمـــشـــاركـــة لــلــتــأهــل لــمــســابــقــة 
ــة« الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــة الـ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ »الــ
الــقــادم،  يوليو  شهر  فــي  ستقام 
الــلــجــنــة مـــن محمد  وتــشــكــلــت 
الــمــعــراج مـــن شــركــة الــبــحــريــن 
 ،  )BNI(للتأمين ــيـــة  ــنـ الـــوطـ
والنا العطار من شركة تمكين، 
ونـــــــواف الـــكـــوهـــجـــي مــــن شــركــة 

ــر مــن  ــمـ ــحـ ــعــــقــــوب الـ ــو، ويــ ــمـ ــنـ تـ
الــكــويــتــي لفئة  الــتــمــويــل  بــيــت 
ــة، ولــفــئــة  ــويــ ــانــ ــثــ الــــــمــــــدارس الــ
الــجــامــعــات أحـــمـــد شـــكـــري من 
)ألبا(،  البحرين  ألمنيوم  شركة 
والدكتور خالد العلوي من وزارة 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة، واألســتــاذ 
??من  عـــبـــدالـــرحـــمـــن  أحــــمــــد 
)بابكو(،  البحرين  نفط  شركة 

ومحمد المحرقي.

مـــســـابـــقـــة  أن  وأضــــــــافــــــــت 
بــرنــامــج »الـــشـــركـــة« تــهــدف إلــى 
ــة  ــاديــ ــريــ تــــعــــزيــــز الـــــمـــــهـــــارات الــ
ــحـــريـــنـــي، وخـــلـــق  لـــلـــشـــبـــاب الـــبـ
العمل،  فــرص عديدة في ســوق 
الذي  األمر  االقتصاد،  وتحفيز 
انعكس إيجابا على تطور وتميز 
طلبة إنجاز البحرين على مدار 

العام.
ــان  ــهــــرجــ ــمــ واســـــتـــــضـــــاف الــ
ــا مـــفـــتـــوحـــا عـــــــرض فــيــه  ــ ــوقـ ــ سـ

 31 مــــن  طـــابـــيـــا  ــا  ــروعـ مـــشـ  60
جــامــعــات  و9  ــانـــويـــة  ثـ ــة  مــــدرســ
مـــن أنـــحـــاء مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
منتجاتهم  ــرز  أبـ عــرضــوا  حــيــث 
وخـــدمـــاتـــهـــم. وبـــاإلضـــافـــة إلــى 
من  مجموعة  تنظيم  تم  ذلــك، 
بينها  مــن  الترفيهية  األنشطة 
واأللعاب  الموسيقية،  العروض 
واألنـــشـــطـــة الــمــتــنــوعــة لــلــكــبــار 

والصغار.
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مضى عشرون عامًا، منذ مارس 2003، 
ــتــــال األنــجــلــوأمــريــكــي  ــغـــزو واالحــ عــلــى الـ
لــلــعــراق، وعــلــى خـــروج الــعــراق مــن معادلة 
األمن القومي االستراتيجي العربي عمومًا 
دولــة  مــن  وانــتــقــالــه  والخليجي خــصــوصــًا، 
وذات قوة  النامية، غنية  الدول  في مقدمة 
مدمرة،  فقيرة،  متخلفة  دولــة  إلــى  مهابة، 
الفساد  وينخر  المليشيات  تسودها  هزيلة، 
بل  إرادة،  وال  سيادة  با  مفاصلها؛  كل  في 
التاريخيين،  أعدائها  سطوة  تحت  تعيش 
واشــنــطــن- طـــهـــران- تــل أبــيــب، فــي مشهد 
ســيــاســي هـــو األقــــــذر عــلــى مـــــدار الــتــاريــخ 
الحديث... مشهد يثبت يوميًا عدم عدالة 
ومــدى بشاعة  وجــد(،  )إن  الــدولــي  القانون 
الهيمنة  والإنــســانــيــة  الـــدولـــيـــة،  الــعــاقــات 
ــة،  ــيـ ــكـ ــريـ الـــغـــربـــيـــة، ووحـــشـــيـــة الــــقــــوة األمـ
وخطرها الدموي التدميري على البشرية.
عــلــى مــــدار الــعــقــديــن الــمــذكــوريــن كــان 
اإلصـــــــرار عــلــى اســـتـــمـــرار تــدمــيــر الـــعـــراق، 
في  المتسارع  واألمني  السياسي  والتقهقر 
المؤشرات  أهــم  ضمن  من  العربي،  العالم 
تم  قد  للعراق  ما حصل  كل  أن  تؤكد  التي 
بإرادة وتخطيط وإعداد ومنهجية مدروسة، 
ــق اإلصـــــــرار  ــبـ ــسـ ــة الـــنـــتـــائـــج، وبـ ــونـ ــمـ ومـــضـ
ــراق  ــعـ الـ تـــدمـــيـــر  خـــطـــة  أن  أي  والـــتـــعـــمـــد؛ 
إلى دولة محطمة فقيرة تحكمه  وتحويله 
الــعــصــابــات، كــانــت ُمـــعـــّدًة قــبــل الــغــزو، وبــدأ 
مصالح  لتحقيق  االحتال،  بعد  تنفيذها 
قصوى  أهمية  ذات  جيوسياسية  أمريكية 

في الصراع على نشوء نظام دولي جديد.
لسقوط  كــان  سنة  عشرين  مـــدار  على 
وإنهاء  العراق،  في  العربي  الوطني  النظام 
كفتي  لــتــوازن  استراتيجية  قــوة  كأهم  دوره 
باهظة  ضريبة  اإلقليمي،  والــســام  األمـــن 
المحيط  العربي من  الوطن  على مستوى 
المنطقة تدفع هذه  الخليج، ومازالت  إلى 
الضريبة بما تعانيه من تدهور مستمر على 
المستويين الداخلي والخارجي، من خاِل 
العارمة،  والفوضىى  األمنية،  التهديدات 
والمالي،  واالقتصادي  العسكري  واإلنهاك 
التقليدية  والحروب غير  اإلرهــاب،  وحروب 
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــرة فـــــي اإلعـــــــــام والـ ــعـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
عــربــيــة  دواًل  دفــعــت  بـــل  والــتــكــنــولــوجــيــا... 
ثــمــنــًا أغــلــى بــســقــوط أنــظــمــتــهــا وإفــقــارهــا 
أمام  استقرارها  وزعزعة  ُعْماتها،  وانهيار 
جــحــافــل مــلــيــشــيــات الــطــوائــف والــمــذاهــب 
اإلرهابية  والراديكاليات  الدينية  واألحزاب 
ــة إلـــــى تـــدمـــيـــر مـــدن  ــافــ ــة، إضــ ــرفـ ــتـــطـ ــمـ والـ
وتقسيم وسلب أراضي دول، وتجفيف أنهار 

دول أخرى، وال يزال الحبل على الغارب.
العرب والبديهيات السياسية التاريخية 

الغائبة
الــبــديــهــيــات هــي »الــمــســتــوى األســاســي 
الــذي  العملي  والــحــكــم  العملية  للمعرفة 
لمساعدتنا  إلــيــه  حــاجــة  فــي  نــكــون جميعًا 
عــلــى الــمــعــيــشــة بــطــريــقــة مــعــقــولــة وآمــنــة« 
يعنينا  وهنا  كامبريدج(،  قاموس  )تعريف 
بعض  تكرار  أسباب  لفهم  المصطلح  فهم 
الـــظـــواهـــر واألحــــــــداث الــعــربــيــة الــخــطــيــرة 
واألخطر في حياة الشعوب ضمن معطيات 
متشابهة، حتى تبدو بديهية رغم اختاف 

الــعــصــر والـــزمـــان، مــا يــرقــي بــهــا إلـــى درجــة 
طاولة  على  تكون  أن  يجب  التي  النظرية 

المعنيين بها.
والبديهيات المعنية هنا هي ذات عاقة 
األمنية  واالستراتيجيات  السياسة  بعلوم 
أي  أوســطــيــة،  والــشــرق  الــعــربــيــة  اإلقليمية 
هي بديهيات سياسية تاريخية تخبرنا عن 
العربية  العاقات  في  والجزر  المد  ظاهرة 
ــًا إيــــران  ــا الـــجـــغـــرافـــي، وخـــصـــوصـ ــوارهـ بـــجـ
الغزو  )باد فــارس(، وبالتحديد في فترات 
واالحـــتـــال الــتــي َتـــَعـــّرض لــهــا الــعــراق عبر 
والحديث. بديهيات يمكن  القديم  التاريخ 
قياسها استراتيجيا وجغرافيا وديموغرافيا، 
وإثــبــاتــهــا عــبــر شـــواهـــد ومــعــطــيــات ودالئـــل 
تاريخية وثقافية، كما يشهد على صحتها 
الـــواقـــع األمــنــي والــجــيــوســيــاســي الــمــتــردي 
الذي يحكم المنطقة واألمة خال العقود 

األخيرة.
تاريخية للعلماء  وهناك جهود بحثية 
ــة عـــالـــيـــة مــــن الــعــلــمــيــة  ــ ــعــــرب عـــلـــى درجــ الــ
فـــي شــــأن تــوثــيــق هــــذه الـــظـــاهـــرة وإثــبــاتــهــا 
كبديهيات متداولة، وهي بديهيات ال تخفى 
أبدًا عن أبناء المنطقة، مما يؤكد أنها كانت 
غزو  وقــرروا  خططوا  للذين  أيضًا  معروفة 
وتدميره  العربي  نظامه  وإســقــاط  الــعــراق 
واضحًا  األمــر  كــان  فترى هل   ...2003 منذ 
)بالترهيب  وافقوا  عندما  العرب  للزعماء 

أو بالترغيب( على الغزو واالحتال. 
أولـــى هـــذه الــبــديــهــيــات الــتــاريــخــيــة هي 
ــه أكــثــر مــن 40 غـــزوًا  أن الــعــراق الـــذي واجـ
دمويًا مدمرًا، ليعود بعد دحر كل غزو إلى 
بــنــاء حـــضـــارة جـــديـــدة عــلــى مــــدار تــاريــخــه 
الممتد على 7 آالف سنة، وبموجب موقعه 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي عـــلـــى الــــحــــدود الــشــرقــيــة 
ــرًا عـــلـــى الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة  ــثــــر خــــطــ األكــ
الثرية  الطبيعية  ثــرواتــه  وبفضل  عــمــومــًا، 
بـــهـــا، يشكل  اهلل  حـــبـــاه  الـــتـــي  والـــمـــتـــجـــددة 
القوة العربية الكبرى التي صنعها التاريخ 
الحدود.  أجل حماية هذه  والجغرافيا من 
العراق  صنعا  والجغرافيا  التاريخ  نــعــم... 
وجعا منه قوة بشرية واقتصادية وثقافية 
على  ومعنويًا،  مــاديــًا  دائــمــًا،  ــادرة  وقـ مهيأة 
ــل ســامــة  ــع الـــغـــالـــي والــنــفــيــس مـــن أجــ دفــ
ــرب... وهــذه  ــعـ ــة، وحــمــايــة كــل أرض الـ األمــ
المشرقة  الشمس  نــور  مــن  أوضـــح  بديهية 

في بادنا العربية.
والبديهية الثانية تؤكد أنه عبر التاريخ 
في  الــقــوي  العربي  النظام  يسقط  حينما 
ينشأ  المركزية،  سلطته  وتسقط  الــعــراق، 
المشرق  عموم  في  كبير  أمني  وخلل  فــراغ 
ــوالـــى عــلــى  ــتـ ــانــــت الـــــغـــــزوات تـ الـــعـــربـــي، وكــ
انكسار  فترات  في  األمــة  لتدخل  المنطقة 
بعد  إال  منها  ُتشفى  ال  حــضــاري  وانحسار 
على  وعــودًا  عليهم؛  واالنتصار  الغزاة  دحر 
الــبــديــهــيــة األولــــى ال يــكــون هـــذا االنــتــصــار 
ودحر الغزاة إال عبر العراق، أرضًا وشعبًا... 
هــذا مــا يــؤكــده الــتــاريــخ الـــذي تــم اجتثاثه 
من مناهجنا التعليمية، والغائب )سهوًا أو 
عمدًا( عن قرارات الدفاع العربي المشترك، 

منها قرار غزو العراق.
أنــه عبر  البديهية األخــرى واألهــم هي 

ــًا لــــدول الـــجـــوار،  الــتــاريــخ أيـــضـــًا كـــان دائـــمـ
فراغ  أي  السبق في ملء  إيــران،  وخصوصًا 
أمــنــي وعــســكــري اســتــراتــيــجــي يــحــدث في 
المنطقة بسبب سقوط العراق وإنهاء قوته 
ــران  االســتــراتــيــجــيــة، ولــطــالــمــا اســتــغــلــت إيـ
تلك الفرص التاريخية للدخول مع الغزاة 
عسكري،  احــتــال  شكل  فــي  المنطقة  إلــى 
هيئة  فـــي  أو  ــي،  ــرافـ ــوغـ ــمـ ديـ اســتــيــطــان  أو 
عصابات وفرق وجماعات اجتماعية ودينية 
وغيرها، أو بنشر النفوذ األمني والسياسي 
واإلرهابي المكّثف للتدمير تارة، ولزعزعة 

األمن واالستقرار تارة أخرى.
وعــلــى مــــدار قــــرون كـــان إليـــــران تــاريــخ 
العرب  ضد  األجنبي  مع  بالتحالف  حافل 
العربية  والجزيرة  الخليج  مصالح  وضرب 
مــرارًا في  كما نجحت  المنطقة،  واخــتــراق 
سلب أراٍض شاسعة على طول حدود الوطن 
الــعــربــي الــشــرقــيــة، مــن الــعــراق شــمــااًل إلــى 

خليج عمان جنوبًا.
العرب واملستقبل 

واليوم، في الذكرى العشرين لاحتال 
للعراق،  البشع  الهمجي  األنجلوأمريكي 
ــي حــقــقــهــا  ــتــ ــا الـــمـــصـــالـــح الــ ــ نــــتــــســــاءل: مـ
النظام  مــن  للخاص  الــذيــن سعوا  الــعــرب 
الــعــربــي الــعــراقــي، وأســهــمــوا فــي الــخــاص 
من الــعــراق الــقــوي؟؟؟؟.. ومــا الــذي كسبه 
بعض الزعماء العرب من سباق التآمر على 
استبدال العراق القوي بعراق هزيل مدمر 
إيران وإسرائيل  يحتله األمريكان وتحكمه 
بــالــوكــالــة؟؟؟... ويــا تــرى هــل تــم استيعاب 

الدرس؟؟
ــدًا، بـــل نجد  ــ أســئــلــة لــيــســت مــعــقــدة أبــ
كــل أحـــداث المنطقة  يــوم فــي  كــل  أجوبتها 

المتردية منذ عشرين سنة. 
بإلقاء نظرة شاملة على مدى استقواء 
الردع  إخفاق  ومــدى  اإلقليمي  الجوار  دول 
مكسب  أي  عمومًا  العرب  ينل  لم  العربي، 
ــان نــصــيــبــهــم  ــ ــراق، بــــل كـ ــ ــعـ ــ ــتــــال الـ مــــن احــ
الخسائر المستمرة حتى اللحظة، ما بين 
تركيا،  ــران،  )إيــ الــجــوار  دول  مشاريع  تــقــدم 
الفرصة  في  نفسها  وجدت  التي  إسرائيل( 
والتمدد  لــاســتــقــواء  السانحة  التاريخية 
ــزيـــد مــــن األراضــــــــي الــعــربــيــة،  ــمـ وقـــضـــم الـ
والتسيد في الفراغ األمني اإلقليمي؛ وبين 
اإلخفاق والمكابرة وحرمان العرب من أي 
دور في شأن هذا األمن اإلقليمي، واستمراء 
حالة التردي والتخبط السياسي، والحروب 
العالم  مرتبة  وتخلف  واإلقليمية،  األهلية 
وفي  يتجدد،  عالمي  مستقبل  فــي  العربي 
نظاٍم دولٍي جديد ينشأ، وفي عاقات دولية 
جديدة تتشكل، وموازين اقتصادية عالمية 
معايير  تصنع  تكنولوجية  ــورة  وثــ تــتــغــيــر، 
السلطة والقوى الدولية... وخال عقدين 
صار العربي نموذجًا لإلرهاب، وصار عالمنا 
مستقرة،  وغير  آمنة  غير  منطقة  العربي 
ــروب الــتــضــلــيــل  ــ وهـــزائـــمـــنـــا مـــزمـــنـــة فــــي حــ
ــة أنـــــــواع حــــــروب الـــقـــوى  ــافــ اإلعـــــامـــــي، وكــ
والمعرفية  الــفــكــريــة  وأســلــحــتــهــا  الــنــاعــمــة 
قواميس  من  المفقودة  اإلنسانية  والعلوم 
أبعد  العربية؛ وهي حروب وأسلحة  الحكم 

ما تكون عن الحروب التقليدية واألسلحة 
القديمة المكدسة في مخازن جيوشنا.

العرب والمستقبل
ــن أي  ــن الـــصـــعـــب اإلجــــابــــة عــ لـــيـــس مــ
تساؤالت تخص ماضي وحاضر العرب كأمة 
وكمنطقة وكدول كانت حتى وقت قريب في 
التاريخ موحدة جغرافيا وثقافيا، ولكن من 
استراتيجي  منهجي  تصور  وضــع  الصعب 

لمستقبل المنطقة.
ــم الـــغـــمـــوض  ــفـــي ظــــل تـــضـــخـــم حـــجـ فـ
ــــذي يــلــف الـــعـــاقـــات الــعــربــيــة الــعــربــيــة؛  الـ
وفي ظل اتساع رقعة الاعبين اإلقليميين 
والدوليين في الصراع على الكعكة العربية، 
ودخول إسرائيل، بعد إيران، في اللعبة من 
ــن واالتــفــاقــيــات الــتــي ال يمكن،  بــوابــة األمـ
ــال، إضــــفــــاء حــســن  ــ ــكـ ــ ــأي شـــكـــل مــــن األشـ ــ بـ
الصعب  من  يبدو  مضامينها،  على  النوايا 
الباد  مستقبل  حول  فكرية  توقعات  بلورة 
أن  رغــم  مــنــفــردة؛  كــدول  أو  ككتلة،  العربية 
بوصلة  تــحــاول ضــبــط  عــربــيــة  دواًل  هــنــاك 
اتجاهاتها نحو المستقبل، وتجاوز ما يلف 

هذه االتجاهات من عدم اليقين.
المستقبل،  استشراف  أن  ورغم  لذلك، 
له، يتحمل فهم وتفسير عدد  والتخطيط 
من االحتماالت، فيما هو ممكن أو متوقع، 
أو ما نريده لمصالحنا، من هذا المستقبل، 
إال أن ارتفاع معدالت عدم اليقين يعد أحد 

أهم مخاطر هذا االستشراف. 
ويـــــــزداد عــــدم الــيــقــيــن فـــي اســتــشــراف 
الــراهــن  الــواقــع  يشكل  عــنــدمــا  المستقبل 
اتخاذ  على  التأثير  شــديــد  سلبيًا  ضغطًا 
الــــقــــرار، وعـــنـــدمـــا تــتــعــدد أنــــــواع األخـــطـــار 
المباشرة، وترتفع معدالت  المباشرة وغير 
الــجــهــل بــالــمــاضــي وتــتــدنــى الـــقـــدرة على 
اســتــخــاص الــعــبــرة مــنــه... وبــإيــجــاز يــزداد 
استشراف  فــي  اليقين  عــدم  وخــطــر  حجم 
أمام  العربي عندما تكون األمة  المستقبل 
مــخــطــطــات دولـــيـــة تــخــتــرق مـــراكـــز الحكم 
ــداء  ــ وثـــقـــافـــة الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي، وأمـــــــام أعـ
دون  مــن  وإســرائــيــل،  إيـــران  مثل  تاريخيين 
الخبيثة  أسلحتهم  تــوازي  أسلحة  امتاك 

)الـــبـــاطـــنـــيـــة، الـــبـــراجـــمـــاتـــيـــة، الــعــمــانــّيــة، 
الــشــعــوبــيــة( الـــتـــي يــجــيــدون اســتــخــدامــهــا 

للوصول إلى أهدافهم.
بد  فإنه ال  الــمــذكــورة،  المحاذير  ورغــم 
من استشراف بعض الرؤى حول التموضع 
القائمة،  الــدولــيــة  الــصــراعــات  فــي  الــعــربــي 
المتوقع  أو  الــقــادمــة،  الدولية  والــتــحــوالت 

منها.
العرب يف محاور الصراع 
االستراتيجي اجلديد

في مقال للمفكر العربي الدكتور السيد 
ولد أباه »استراتيجيات الحواجز والجبهات: 
االتحاد اإلماراتية- 2023/3/12( وبعد سرد 
حول جملة من األمثلة التي تثبت نظرية 
الجبهات  ودول  الحواجز  دول  استراتيجية 
عبر التاريخ الحديث، وربط تلك النظرية 
إلى  الكاتب  القائم، يصل  الدولي  بالصراع 
الدولي  االستراتيجي  الــصــراع  َمــحــاور  »أن 
ستتركز مستقبا حول مثلث: بحر الصين 
والـــبـــحـــر األســــــود وشـــــرق الـــمـــتـــوســـط، بما 
تضطلع  الــتــي  الـــدول  أهمية  تنامي  يفسر 
فـــي مناطق  الــجــبــهــات  أو  الــحــواجــز  بــــدور 
التقنية  التحوالت  وإن  العالمي«،  الصدام 
ــد أبــطــلــت  ــ ــرة قـ ــاصــ ــعــ ــمــ ــة الــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واالقـ
»المفاهيَم التقليدية للجغرافيا السياسية 
المتمحورة حول نظرية المجال الحيوي«، 
اعتمدتها  التي  النظرية،  »وفــق هذه  إنه  إذ 
القرن  نهاية  منذ  الكبرى  الــدولــيــة  الــقــوى 
البلدان  مصالح  تتحدد  ال  عــشــر،  الــتــاســع 
بحيزها الجغرافي السيادي، وإنما بفضاء 
ــــذي هــــو مــجــال  مــصــالــحــهــا اإلقــلــيــمــيــة الــ
حــركــتــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة وإطـــــــار تــدخــلــهــا 

ونفوذها«.
ومما ال شك فيه أن الصراعات الدولية 
القائمة في صدد خلق مرتكزات جديدة في 
تحوالت  على  ومقبلة  الــدولــيــة،  الــعــاقــات 
القوة  تــوازن  نقطة  على  مباشر  تأثير  ذات 
أباه  في هذه العاقات؛ ويذكر الدكتور ولد 
ــذا الـــســـيـــاق أن هـــنـــاك اخـــتـــراقـــا في  فـــي هــ
مــفــاهــيــم »الـــتـــوازن فــي الــمــجــال الــحــيــوي« 
للدول بمختلف أحجامها بما يَكّرس »الدور 
وإن  الحجم،  المحدودة  للبلدان  المتزايد 
إن عالمنا  التأثير«... وحيث  كانت حاسمة 
العربي من الدوائر األساسية في االقتصاد 
الــعــالــمــي والـــتـــجـــارة الــدولــيــة »ويـــقـــع على 
الجيوسياسي  االشتباك  مع مسارح  تماس 
الــمــســتــقــبــلــي«، فــــإن هـــنـــاك أهــمــيــة لــبــنــاء 
ــور اســـتـــراتـــيـــجـــي جــــديــــد لــلــنــظــام  ــظــ ــنــ »مــ
المستجدات  فــي ضـــوء  الــعــربــي  اإلقــلــيــمــي 
الرائجة  التحديدات  وراء  وفيما  الراهنة، 

مثل الشرق األوسط الكبير وغرب آسيا«.
ــذا الــتــحــلــيــل  ــ ولــــربــــمــــا وجــــــــدُت فــــي هــ
االستراتيجي المتفوق مبررًا عمليًا لبعض 
الــمــتــغــيــرات الـــجـــديـــدة فـــي ســيــاســات دول 
من  بــدًءا  ودولــيــًا،  إقليميًا  العربي  الخليج 
التوجه اقتصاديا وتكنولوجيًا نحو الشرق، 
مرورًا بموقف الحياد اإليجابي في الصراع 
الصراع  وفي  أوكرانيا،  في  الغربي  الروسي 
إلـــى التحول  ــواًل  األمــريــكــي الــصــيــنــي، وصــ
االستراتيجي في الرؤى اإلقليمية بترميم 

وبناء وإعادة تأهيل بعض تلك العاقات مع 
إيران، إسرائيل، تركيا.

إن التوجه الخليجي نحو الشرق، خال 
الــعــقــد األخــيــر، يــعــد مــن فــضــائــل التحول 
الـــدولـــي نــحــو الــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة، مثلما 
ــران وتــركــيــا  ــ كـــان احـــتـــال الـــعـــراق، ومـــأ إيـ
وإسرائيل الفراغ األمني العربي، وما لحق 
ذلك من سياسات الهيمنة األمريكية، يعد 
أحـــد أبــشــع مــخــرجــات فــتــرة نــظــام القطب 

األمريكي األوحد، ما بعد الحرب الباردة.
وهنا ال بد من التنويه إلى أن الصراع 
اإلعـــامـــي الــحــالــي بــيــن إســرائــيــل وإيــــران، 
يمثل  ومستقبلها،  المنطقة  ألمن  المهدد 
ــتـــاف عــلــى تــوزيــع  شــكــا مـــن أشـــكـــال االخـ
النفوذ )الغنيمة( وبناء مرتكزات القوة في 
في  القادمة، خصوصًا  التحوالت  منظومة 
ظل التغول اإليراني مقابل الهزال والتفتت 
العربي بعد احتال العراق... وهذا الصراع 
ما هو إال تقاطع صغير في حيز المصالح 
المتبادلة بين إيران وإسرائيل في منطقتنا 
الـــعـــربـــيـــة؛ تــلــك الــمــصــالــح الــمــمــتــدة من 
هندسة إدارة االحتال في العراق، وحراسة 
إلى  لبنان  جنوب  من  اإلسرائيلية  الحدود 
ورغم  وغيرها.  المحتلة  السورية  المناطق 
ــراع لـــن يــصــل إلــــى مــســتــوى  أن هــــذا الــــصــ
ــإن الـــبـــاد  ــ الــــحــــرب الـــمـــبـــاشـــرة بــيــنــهــمــا، فـ
والمصالح العربية ستبقى هي المستهدفة 
أمد غير محدود،  إلى  الطرفين  في مرمى 
كما  المباشرة  اإلسرائيلية  بالغارات  ســواء 
في لبنان وسوريا، أو في االحتال اإليراني 
غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر كـــمـــا فــــي الــــعــــراق والــيــمــن 
األمنية  التهديدات  في  أو  ولبنان،  وسوريا 
التي  والخارجية  الداخلية  االستراتيجية 
تشكل نزيفًا دمويًا وماليًا واقتصاديًا عربيًا 
الخليج  منطقة  فــي  مــبــاشــرا  واجــتــمــاعــيــًا 
ــًا لــلــتــنــمــيــة والــمــســتــقــبــل  ــعـــوقـ ــعـــربـــي، ومـ الـ
الــذي  المستقبل  هـــذا  عـــمـــومـــًا...  الــعــربــي 
نحو  الخليجي  االنــدفــاع  عبر  يتشكل  بــدأ 
االتفاق مع إسرائيل ودخولها إلى المنطقة 
ونحو  اإلقليمي من جهة،  األمن  بوابة  من 
أمن  بهدف حماية  إيــران  مع  السام  خيار 

واستقرار المنطقة من جهة أخرى.
ــذه الـــتـــحـــوالت  ــ ويـــكـــمـــن الـــخـــلـــل فــــي هـ
في  نستشرفه،  الــذي  والمستقبل  الجارية، 
إنــهــاك  الــعــربــي يعمل فــي ظــل  الــطــرف  أن 
ســيــاســي وأمــنــي اســتــراتــيــجــي يــتــراكــم منذ 
ســقــوط الـــعـــراق الـــقـــوي، مــقــابــل اســتــقــواء 
في  يعملون  متربصين  إقليميين  جــيــران 
السانحة  التاريخية  الذهبية  الفرصة  ظل 
ــقـــوي... وقــد  أمــامــهــم بــعــد زوال الـــعـــراق الـ
أي ســؤال  عــن  بإيجاز شــديــد،  هـــذا،  يجيب 
أثر  وانعكاس  القادمة  األيــام  توقعات  حول 
االتفاقيات والبيانات في التحوالت الدولية 
ــئ، وفــي  ــاشـ ــل نـــظـــام دولـــــي جـــديـــد نـ ــي ظـ فـ
الــتــي ال تهاب  الــعــربــي  ســلــوك دول الــجــوار 
إال القوي القادر على تحجيم أدوارهم عبر 

التاريخ... ومن السؤال ُيستشف الجواب.
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الجنائية  الصغرى  المحكمة  برأت 
خــلــيــجــيــا مـــن حـــيـــازة وتــعــاطــي الــمــواد 
وصفة  المتهم  قــدم  أن  بعد  الــمــخــدرة 
ــا طبية  ــراصــ أقــ بــتــنــاولــه  تــفــيــد  طــبــيــة 
عملية  تداعيات  مــن  لمعاناته  مــخــدرة 
الفقري،  العمود  فــي  اجــراهــا  جراحية 
لــمــا  ــنـــات  ــكـ مـــسـ األقـــــــــــراص  تـــلـــك  وأن 
أكــدت  الــجــراحــيــة، حــيــث  العملية  بــعــد 
الــســمــوم  مختبر  تــقــريــر  أن  الــمــحــكــمــة 
ــدواء الــمــصــروف  ــ والــعــقــاقــيــر أكـــد أن الـ
الــمــادة  مــع  يتطابق  الطبية  بالوصفة 
حيث  مــن  المتهم  بــحــوزة  المضبوطة 
قصد  معه  يتحقق  وال  والتركيز  النوع 

التعاطي. 
وقال المحامي خليفة الشاجرة إن 
بحرينية  مــن  مــتــزوج  خليجي  مــوكــلــه 
المملكة من خال جسر  وعند دخوله 
الــمــلــك لــلــقــاء زوجـــتـــه وأبـــنـــائـــه وذلـــك 
أوروبية  دولــة  إلــى  اليوم  بنفس  للسفر 
ــى طــبــيــعــة عــمــلــه مــــن خـــال  ــ ــرا إلـ ــظـ نـ
الجمارك  ضابط  قــام  البحرين  مطار 
حقيبته  بتفتيش  فهد  الملك  بجسر 
ــة الــتــي وصــفــهــا له  ــ وقــــام بــأخــذ األدويــ
الــغــضــروفــي  االنـــــــزالق  الــطــبــيــب آلالم 
وتم  التحقيقات  مبنى  إلــى  أخــذه  وتــم 
العامة،  النيابة  على  وعــرضــه  توقيفه 
أن  بــعــد  للمحاكمة  تقديمه  تــم  حــيــث 

أســـنـــدت الــنــيــابــة الــعــامــة إلــيــه أنـــه في 
أمـــن جسر  بـــدائـــرة  عـــام 2022  غــضــون 
الملك فهــد حاز وأحرز بقصد التعاطي 
غير  في  )البريجابالين(  عقليًا  مؤثرًا 

األحوال المرخص بها قانونًا.
حــيــث دفــــع الـــشـــاجـــرة بــعــدم تــوافــر 
األركان العامة لجرائم المخدرات، حيث 
إن المتهم يعاني من انزالق غضروفي 
وخضع للعديد من العمليات الجراحية 
عن  والعقاقير  األدويـــة  تلك  ويتعاطى 
أنه  ولو  طريق وصفات طبية معتمدة، 

بقصد  العقاقير  تلك  تناول  ينوي  كان 
حاجته  تكفي  كميات  لجلب  التعاطي 
ال  بشكل  ليخفيها  وكـــان  طــويــلــة  مـــدة 
يتم اكتشافه بسهولة ولكن لعدم وجود 
انصراف النية نحو تعاطي تلك األدوية 
على أنها مخدرات فدخل بها إلى جسر 
الملك فهد بحسن نية وبشكل طبيعي 
ولم يقم بإخفائها فمن ثم ينتفي سوء 

النية لدى المتهم.
تلك  بــأن  المتهم  علم  عــدم  كذلك 
األدوية من المحظور تناولها وتداولها 
األمــراض  من  لعاجه  أنها  وخصوصًا 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا بــحــســب الــتــقــاريــر 
عليه  الكشف  تم  ولــو  المرفقة  الطبية 
أنــه يعاني من  أقــوالــه من  لبيان صــدق 
ــدى عـــدالـــة  ــ تـــلـــك األمــــــــراض لــيــثــبــت لـ
الــمــضــبــوطــة  الــعــقــاقــيــر  أن  الــمــحــكــمــة 
أورده  مـــا  بــحــســب  لــعــاجــه  إال  مـــا هـــي 
الــمــشــرع فـــي تــرخــيــصــه إلبـــاحـــة تــنــاول 
تــلــك الــعــقــاقــيــر فــمــن ثـــم تــكــون أركــــان 
المتهم  بها  المقدم  التعاطي  جريمة 

للمحاكمة غير متوافرة في حقه. 
ــد الــجــنــائــي  ــقـــصـ وعـــــــدم تــــوافــــر الـ
تــوافــر علم  لــعــدم  الماثلة  الــواقــعــة  فــي 
ــواد  ــمـ ــا يــــحــــرزه مــــن الـ ــأن مــ ــ ــانـــي بـ الـــجـ
كان  وإنــمــا  قانونًا  الممنوعة  المخدرة 
انــه  حــيــث  نــيــة  بحسن  المتهم  تــصــرف 

تــلــك األدويـــــــة لــيــس بمحض  يـــتـــنـــاول 
بناء  ولــكــن  الشخصي  وتــصــرفــه  إرادتــــه 
ــات وتـــقـــاريـــر طــبــيــة أجــبــره  ــفـ عــلــى وصـ

المرض على تناولها. 
ــور مــعــقــولــيــة  ــعـــدم تـــصـ ــع بـ ــ كـــمـــا دفـ
المعقول  غــيــر  مــن  إن  قــائــا  الــواقــعــة، 
يعلم  وهــو  شخص  يقوم  أن  والمقبول 
جيدًا أنه يتعاطى مخدرًا أن يضعه في 
حقيبة سفره وبشكل ظاهر وواضح كان 
يستطيع  حتى  إخفاءها  عليه  األجــدر 
المرور بها وال سيما أنه يقوم بوضعها 
بــشــكــل ظــاهــر لــلــعــيــن الــمــجــردة األمـــر 
الذي ال يتصور معه حدوث الواقعة من 
أساسه، كما أشار إلى عدم وجود سابقة 
صحيفة  مــن  الثابت  إن  حيث  للمتهم 
استعام الحالة الجنائية للمتهم عدم 
يــتــردد  فالمتهم  واحــــدة  ســابــقــة  وجـــود 
على مملكة البحرين بحكم زواجه من 
مجرد  حتى  ضــده  تقيد  ولــم  بحرينية 
وأوالد  أســــرة  لــديــه  فالمتهم  مــخــالــفــة 
عليهم  بــاإلنــفــاق  ويــقــوم  معه  مقيمون 
ولــم يقم بــأي ســلــوك إجــرامــي أو فعل 
المملكة  تــردده على  مــدة  شائن طــوال 
وحتى لم يقم بأي مخالفة طوال تردده 
بالمملكة  وجـــوده  وإنــمــا  المملكة  على 
أهـــل زوجــتــه معها وليس  زيــــارة  بــهــدف 

للتعاطي.

و�شف��ة طبي��ة تب��رئ خليجي��ا م��ن تعاط��ي الحب��وب المخ��درة

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية العاشرة بحرينيا 
وتعهد  المبلغ  اقترض  أن  بعد  دينار آلخــر   8000 ســداد 
أنه  اتــفــاق عــرفــيــة، إال  ورقـــة  دفــعــات بموجب  بـــرده على 
تــنــصــل مــن اتــفــاقــه وامــتــنــع عــن ســــداد الــمــبــلــغ. وتــعــود 
تــفــاصــيــل الــواقــعــة إلـــى لــجــوء الــمــدعــي إلـــى المحكمة 
بدعواه شرح فيها أن المدعى عليه وقع إقرارًا بمديونية 
وأنــه  ديــنــار   8000 بمبلغ  بأحقيته  فيها  يقر  لصالحه 
سيقوم بــســداد هــذا المبلغ لــه خــال ثــاث ســنــوات من 
تاريخ التوقيع، إال أنه تخلف عن سداد المبلغ المطلوب 

بالرغم من مطالبة المدعي له بذلك.
حيث أشارت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة 
الــمــحــرر الــعــرفــي الــمــقــدم مــن الــمــدعــي وهــو عــبــارة عن 

إقرار مديونية مذيل بتوقيع وبصمة منسوب صدورهما 
 8000 بمبلغ  بمديونيته  فيه  أقــر  حيث  عليه  للمدعى 
المديونية  بــإقــرار  الــثــابــت  وفــق  الــمــدعــي  ديــنــار لصالح 

المرفق وغير المطعون عليه بأي مطعن.
وأشــارت إلى أنه إذ حل أجل الدين المستحق ولم 
ــان هـــذا األخــيــر على  يــبــادر الــمــدعــى عليه بــالــســداد وكـ
لــم يحضر جلسات  أنـــه  إال  قــانــونــًا  إعــانــه  الــرغــم مــن 
التداعي أو يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها 
أو يقدم دليل السداد ما يكون هذا المحرر حجة عليه 
بــإلــزام  المحكمة  قــضــت  األســبــاب  ولــهــذه  تضمنه،  بــمــا 
المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة للمدعي والمقدر 

بـ8 آالف دينار.

ــت الــمــحــكــمــة الــصــغــرى  ــالـ أحـ
الجنائية الثانية دعوى مدنية ضد 
رصيد  بــدون  أصــدر شيكًا  بحريني 
آلخر بذريعة المشاركة في صفقة 
 50 على  منه  وحصل  حديد  شــراء 
ــك بــعــد أن أدانـــت  ــار، وذلــ ــنـ ألـــف ديـ
المتهم وقضت بحبسه 3 أشهر عن 
ليس  نية  بسوء  شيك  إعطاء  تهم 

له رصيد.
ــي زهــــيــــر  ــ ــامــ ــ ــحــ ــ ــمــ ــ وقــــــــــــــال الــ
عبداللطيف إن صديق موكله كان 
قـــد تـــعـــّرف عــلــى الــمــتــهــم وعـــرض 
صفقة  في  مشاركته  األخير  عليه 
لــشــراء حــديــد ســيــكــون لــهــا عــوائــد 
شراكته  مقابل  وذلــك  كبيرة  أربــاح 
في الصفقة بمبلغ 50 ألف دينار، 
ولـــكـــي يــطــمــئــن صـــديـــق الــمــجــنــي 
عــلــيــه بــشــأن حــقــوقــه، فــقــد أصـــدر 
اســم  يحمل  ال  بالمبلغ  شــيــكــًا  لــه 
المجني  صديق  فقام  المستفيد، 
للمجني  الــشــيــك  بــتــظــهــيــر  عــلــيــه 
لكن  بينهما،  لدين  استيفاء  عليه 
عــنــدمــا تــوجــه األخــيــر إلـــى البنك 
لصرف الشيك اكتشف أن الحساب 
الـــحـــســـاب  صـــــاحـــــب  وأن  مـــغـــلـــق 
المتهم.  هــو  بالتوقيع  والــمــخــول 
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى 

المحكمة بتهمة إعطاء بسوء نية 
والقيمة  الــوصــف  المبين  الشيك 
بــالــمــحــضــر لــلــمــســتــفــيــد الــمــجــنــي 
الصرف  موعد  حلول  وعند  عليه، 
تبين أنه ليس له مقابل وفاء كاٍف 

قائم وقابل للتصرف فيه.
المحامي عبداللطيف  وأشار 
الــمــســتــقــر  إلــــى أن  فـــي مــرافــعــتــه 
التمييز  محكمة  أحكام  في  عليه 
النية في جريمة إعطاء  »ســوء  أن 
شيك بدون رصيد يتحقق بمجرد 
عــلــم الــســاحــب بــأنــه وقـــت إصـــداره 
لم يكن له مقابل وفاء كاف وقائم 
وقـــابـــل لــلــتــصــرف فـــيـــه، ويــســتــفــاد 

إعطاء  مــن مجرد  العلم  هــذا  مــن 
شيك ال يقابله رصيد قائم وقابل 
متحقق  ذلــك  إن  وقــال  للسحب«، 
في الدعوى، وطلب من المحكمة 
في  المدني  بالحق  االدعــاء  قبول 
القضية الجنائية وإحالة الدعوى 
إلـــــى الــمــحــكــمــة الــمــخــتــصــة بــا 
مصاريف عما بحكم المادة 2/32 

من قانون اإلجراءات الجنائية.
وقالت المحكمة في حيثيات 
الـــحـــكـــم إنـــهـــا انـــتـــهـــت إلـــــى إدانـــــة 
اتهام  من  إليه  أسند  عّما  المتهم 
ــا يــتــعــّيــن مـــعـــه قـــبـــول االدعــــــاء  مــ
بــالــحــق الــمــدنــي، إال أنـــه لــمــا كــان 
يستلزم  التعويضات  فــي  الفصل 
إجــــــــراء تــحــقــيــق خـــــاص وهـــــو مــا 
يــنــبــنــي عــلــيــه إرجـــــاء الــفــصــل في 
ــر الـــذي  الـــدعـــوى الــجــنــائــيــة، األمــ
ترى معه المحكمة إحالة الدعوى 
المدنية إلى المحكمة المختّصة 
المحكمة  وقــضــت  مــصــاريــف،  بــا 
بمعاقبة المتهم بالحبس 3 أشهر 
ــّدرت كــفــالــة 100 ديـــنـــار لــوقــف  ــ وقــ
المدنية  الدعوى  وإحالة  التنفيذ 
ــنـــائـــيـــة  ــــوى الـــجـ ــــدعـ ــلـ ــ ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
إلـــــى الــمــحــكــمــة الــمــخــتــصــة بــا 

مصاريف.

} المحامي خليفة الشاجرة.

ورقة اتفاق عرفي تلزم مديونا رد 8 اآالف دينار 

اإحال�ة واقع�ة �ش�يك ب�دون ر�شي�د اإل�ى »المدني�ة«

دين��ار األ��ف  ب���50  بحرين��ي  تعوي���ض  لنظ��ر 

} المحامي زهير عبداللطيف.
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بلينكن حول الحتجاجات في اإ�صرائيل: الإ�صالحات تتطلب »توافقا« 
 نيامى-)أ ف ب(: قال وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن إن أي إصالحات كبيرة تتطلب »توافقا«، وذلك 
فيما تشهد إسرائيل احتجاجات منددة بمشروع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي للحد من 
إنه  بلينكن  قال  الخميس  يوم  فرانس برس في ساعة متأخرة  وكالة  وفي حديث مع  العليا.  المحكمة  صالحيات 
فيما لن تنحاز الواليات المتحدة إلى أي طرف بشأن تفاصيل المقترحات »في ديموقراطية إسرائيل النابضة جدا« 
فإن التوصل إلى »توافق هو أفضل سبيل للمضي قدما«.   وأضاف في المقابلة التي أجريت في النيجر »نعرف من 
خبرتنا كديموقراطية إنه عند النظر في إجراء تغييرات كبيرة - إصالحات كبرى - في القوانين والمؤسسات، فإن 
التوافق ربما هو المسألة األهم«. واعتبر أن التوافق أساسي في »ضمان الحصول على شيء ال يكون مقبوال فحسب 
إنما يدوم«. قدمت حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة مشروع إصالحات تتيح للمشرعين إلغاء أحكام المحكمة 
الشارع احتجاجا على اإلصالح وحذر  إلى  المتظاهرين  العليا بأغلبية بسيطة من األصــوات. ونزل عشرات آالف 

الرئيس إسحق هرتسوغ من مخاطر »حرب أهلية«. 

تعل�ن  الديمقراطي�ة  �ص�وريا  ق�وات 

مقت�ل ت�ص�عة م�ن عنا�صره�ا بتحط�م 

مروحيتي�ن ف�ي ك�رد�صت��ان ال��عراق 
 القامشلي-)أ ف ب(: أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أمس 
الجمعة مقتل تسعة من عناصرها، بينهم قيادي رفيع يرأس جهاز 
وحدات مكافحة اإلرهاب، جراء تحطم مروحيتين أثناء توجههما 
إلى إقليم كردستان في العراق المجاور. وقالت القوات المدعومة 
من واشنطن والتي تسيطر على مساحات واسعة في شمال وشمال 
الحوامتين سقطتا مساء األربعاء بينما  إن  بيان  شرق سوريا في 
لظروف  »نتيجة  السليمانية  مدينة  إلــى  المجموعة  تقالن  كانتا 
الطقس السيء« ما أدى الى »استشهاد تسعة من مقاتلينا بقيادة 

قائد قوات مكافحة اإلرهاب شرفان كوباني«. 
الدولة  الــذي خاضت وحــداتــه مــعــارك ضــد تنظيم   وكــوبــانــي 
اإلســالمــيــة وتــمــكــنــت مــن طــــرده مــن مــســاحــات واســعــة فــي شمال 
الديمقراطية  سوريا  قــوات  قائد  عم  ابــن  هو  سوريا  شــرق  وشمال 
الــذي  اإلقليم  سلطات  إعـــالن  غـــداة  البيان  وجـــاء  عــبــدي.  مظلوم 
يحظى بحكم ذاتي في العراق تحطم طائرة مروحية واحدة فقط 
التواصل مع  وقــال مسؤول  األقــل.  ركابها على  ومقتل خمسة من 
اإلعالم األجنبي في حكومة إقليم كردستان الوك غفوري لفرانس 
المسؤولين  قبل  من  قائمًا  يــزال  ال  »التحقيق  إن  الخميس  بــرس 

األمنيين لتحديد لمن تعود المروحية وأسباب الحادث«. 
ــزب الــعــمــال  ــم عــنــاصــر فـــي حــ ــح أن بــعــض الــقــتــلــى »هــ ــ وأوضــ
الكردستاني، وفق التحقيق األولي«. لكن مصدرًا في حزب العمال 
الكردستاني، الذي تصّنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بـ»اإلرهابي«، 
قال إن حزبه »يحقق« في الموضوع، من دون أن يؤكد أو ينفي انتماء 
القتلى إلى المجموعة. وبحسب بيان قوات سوريا الديمقراطية، 
أجل  مــن  كردستان  إقليم  إلــى  طريقها  فــي  كانت  المجموعة  فــإن 
»مكافحة  جهود  إطــار  فــي  والعسكرية«،  األمنية  الخبرات  »تــبــادل 

خاليا« تنظيم الدولة اإلسالمية. 

مو�صكو ت�صنف متطوعين رو�صا يقاتلون 

اإلى جانب اأوكرانيا على اأنهم »اإرهابيون« 
تصنيف  الخميس  أمــس  موسكو  أعلنت  ب(:  ف  )أ  موسكو-   
يقاتلون  روســا  متطوعين  تضم  التي  روسيا«  »فيلق حرية  منظمة 
إلى جانب أوكرانيا على أنها جماعة »إرهابية«، وفق ما ذكرت وكاالت 
روسيا  في  المنظمة  أنشطة  التصنيف  هذا  ويحظر  روسية.  أنباء 
شديدة  لعقوبات  التعرض  لخطر  ومناصريها  أفــرادهــا  ويــعــّرض 
تصل إلى السجن المؤبد. وقال مكتب المدعي العام الروسي في 
بيان على تطبيق تلغرام إن المحكمة العليا أصدرت هذا التصنيف 

بناء على طلبه. 
األســس  »تــقــويــض  إلـــى  تسعى  المنظمة  إن  الــبــيــان  ــاف  وأضــ  
الدستورية لروسيا واالنقالب على السلطة في البالد، بما في ذلك 
مع  روسيا«  حرية  »فيلق  وتأسس  إرهابية«.  أعمال  شن  طريق  عن 
بدء الغزو الروسي ألوكرانيا، وهو يضّم متطوعين دوليين يقاتلون 
عبارتي  تحمل  قبضة  يمثل  وشعاره  األوكراني  الجيش  جانب  إلى 

»روسيا و»حرية«. 
وخالل مقابلة في يناير، قال المتحدث باسم المنظمة الذي 
إن  بــرس،  فرانس  وكالة  لمراسلي  »قيصر«  اســم  نفسه  على  يطلق 
أن  وأضـــاف  ــروس.  الــ المتطوعين  مــن  عـــدة«  »مــئــات  يضم  الفيلق 
تشهد  الــتــي  بــاخــمــوت  مدينة  فــي  يــحــاربــون  الفيلق  مــن  مقاتلين 

معارك ضارية منذ أشهر. 

اإلغ�اء المئ�ات م�ن رح�الت الطي�ران 

باألمانيا و�صط موجة اإ�صرابات جديدة 
بألمانيا  أربعة مطارات  أدت إضرابات في  )رويترز(:   –  برلين 
إلــغــاء المئات مــن رحــالت الطيران أمــس الجمعة فــي أحــدث  إلــى 
موجة من التحركات العمالية التي يشهدها هذا القطاع وتسببت 
الماضية.  القليلة  الشهور  خــالل  السفر  لحركة  اضــطــرابــات  فــي 
ودعـــت نقابة فــيــردي أفـــراد االمـــن وعــمــال الــمــنــاولــة االرضــيــة في 
الى  وبــادن-بــادن  وشتوتجارت  وكولونيا/بون  دوســلــدورف  مــطــارات 

االضراب احتجاجا على االجور وظروف العمل. 
 144 الــغــاء  فــي  تسبب  االضـــراب  أن  كولونيا/بون  وذكــر مطار   
رحــلــة طــيــران. وأعــلــن مــطــار دوســـلـــدورف فــي وقــت ســابــق مــن هذا 
االسبوع أنه يعمل وفقا »لجدول رحالت مخفض بشكل كبير« وكان 
من المجدول في االصل اقالع وهبوط 368 طائرة أمس الجمعة. 
وقـــال مــطــار شتوتجارت فــي بــيــان انــه »لــن يــكــون بــاإلمــكــان تنفيذ 
فــيــردي«، طالبا من  اضــراب  اليوم بسبب  أو هبوط  اقــالع  عمليات 
وبريمن  برلين  مطارات  وألغت  المطار.  الــى  التوجه  عــدم  الركاب 
التجارية  الرحالت  وهامبورج في وقت سابق من هذا االسبوع كل 
السفر  حــركــة  تعافي  تسبب  بعدما  تــأتــي  الــتــي  االضــرابــات  بسبب 
بعد جائحة كورونا في تأجيج مشاكل العمالة فضال عن مطالبة 

الموظفين بزيادة االجور في ظل ارتفاع التضخم. 

مقت�ل 11 طف�ال ف�ي انفج�ار مخلفات 

ال�ص�ودان  جن�وب  دول�ة  ف�ي  ذخي�رة 
 جوبا - )أ ف ب(: لقي 11 طفال حتفهم في انفجار مخلفات 
الـــســـودان، على مــا أعلنت أمــس الجمعة  ذخــيــرة فــي دولـــة جــنــوب 
تمزقها  التي  الــدولــة  فــي  المتحدة  األمــم  بعثة  باسم  المتحدثة 
بوالية  نائية  قرية  في  الخميس  يــوم  الحادث  ووقــع  عنف.  أعمال 
ــغــــزال، إلــــى شــمــال غــــرب الــعــاصــمــة جـــوبـــا، حسبما  غــــرب بــحــر الــ
للبعثة األممية  التابعة  توم إلذاعة ميرايا  ليندا  المتحدثة  قالت 
)يونيميس(. وأضافت توم: »لقي 11 طفال حتفهم وال يزال طفل 

يتلقى العالج الطبي«. 
وأوضـــحـــت أن »حــجــم هـــذه الــمــأســاة هــائــل، تــعــازيــنــا لــعــائــالت 
الضحايا«.   وغرقت دولة جنوب السودان في حرب مدنية طاحنة 
في 2013، بعد عامين على نيلها االستقالل عن السودان. واستمر 
يتفق  أن  قبل  ألف مدني   400 بقرابة  وأودى  النزاع خمس سنوات 
الزعيمان المتحاربان سلفا كير وريك مشار على إلقاء السالح. وال 
تزال األلغام والذخائر غير المنفجرة تنتشر في مناطق واسعة من 
هذا البلد، ما يمثل تهديدا آخر لألهالي الذين ال يزالون يرزحون 

تحت وطأة أعمال عنف مسلحة وكوارث طبيعية وجوع. 
مــخــلــفــات متفجرة  تتسبب  ــام  عـ »كـــل  الــعــالــم  مــســتــوى  وعــلــى 
للحروب وقذائف غير منفجرة وقنابل يدوية وعبوات وسواها والتي 
المدنيين«،  من  كبير  عــدد  إصابة  أو  مقتل  في  صــراعــات  تخلفها 

بحسب اللجنة الدولية للصليب األحمر. 

أعـــدمـــت  الـــــــوكـــــــاالت:   – بـــــاريـــــس 
السلطات اإليرانية أمس إيرانيا كرديًا 
تــعــتــبــره مــنــظــمــات حــقــوقــيــة »ســجــيــنــًا 
محظور  حزب  إلى  النتمائه  سياسيًا« 
في إيران، بحسب ما أعلنت منظمتان 

مدافعتان عن حقوق اإلنسان. 
االنــســان  »حــقــوق  وقــالــت منظمتا 
تتخذان  اللتان  و»هــنــكــاو«،  ــران«  إيـ فــي 
الدين  إن محيي  مــقــرًا،  الــنــرويــج  مــن 
ُأعــدم فجر أمس في سجن  ابراهيمي 

أورميه في شمال غرب إيران. 
ــال آخــريــن  كــمــا ُأعـــــِدم خــمــســة رجــ
صـــبـــاحـــًا فــــي الـــســـجـــن نــفــســه بــتــهــمــة 
تــهــريــب مـــخـــدرات، بــحــســب الــمــصــادر 

نفسها. 
ــى أن عــائــلــة  وأشــــــارت »هـــنـــكـــاو« إلــ
ابراهيمي ُأبلغت أواًل بنقله إلى سجن 
آخر بعد تعليق عقوبته، قبل أن تتلقى 

اتصاال يدعوها الى تسّلم جثته. 
وُأديــــــن إبــراهــيــمــي النــتــمــائــه الــى 
الحزب الديمقراطي الكردي اإليراني، 

في  محظورة  مسّلحة  مجموعة  وهــو 
الــبــالد حــاربــت مــن اجـــل إقــامــة حكم 
ذاتــــــي فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي يــقــطــنــهــا 

األكراد في إيران. 
ــذه الـــتـــهـــم،  ــ ــفــــى إبـــراهـــيـــمـــي هــ ونــ
مشيرًا إلى أنه عمل كـ»مهرّب« لبضائع 
قادمة من العراق، بحسب المنظمتين 
ــتــــاه  ــيــــن وصــــفــ ــتــ ــلــ الـــحـــقـــوقـــيـــتـــيـــن الــ
القبض  وألقي  السياسي«.  بـ»السجين 
أن  قبل   2017 عــام  في  ابراهيمي  على 
ُيحكم عليه باإلعدام في العام التالي. 
وتحدثت منظمة »حقوق اإلنسان 
فــي إيـــــران« عــن تــظــاهــرة حــصــلــت في 
وقت متأخر يوم الخميس أمام سجن 
إبراهيمي  أقرباء  َعلم  بعدما  »أورميه« 

أن عملية إعدامه أصبحت »وشيكة«. 
من جهة أخرى، أعدم سجين آخر 
ــاد  ــرم آبـ ــوم الــخــمــيــس فـــي ســجــن خــ يــ
شرطي،  قتل  بتهمة  ــران،  إيــ غــرب  فــي 
ــة األنــــبــــاء  ــ ــالـ ــ ــا أفـــــــــادت وكـ ــ بـــحـــســـب مـ

اإليرانية الرسمية »إرنا«. 

باستخدام  طهران  نشطاء  ويّتهم 
تــحــركــات  لــقــمــع  أداة  عــقــوبــة اإلعـــــدام 
احتجاجية أعقبت وفاة الشابة أميني 
من  توقيفها  من  أيــام  بعد  عاما(   22(

جانب شرطة األخالق في طهران. 
أربــعــة أشخاص  اآلن  وأعـــدم حتى 
ــم بـــاالحـــتـــجـــاجـــات، فــيــمــا  ــهـ ــاطـ ــبـ الرتـ
في  اإلنــســان  حــقــوق  »منظمة  أعــلــنــت 
بداية  إعــدام 144 شخصًا منذ  إيــران« 

العام الحالي. 
محمود  المنظمة  مــديــر  ووصـــف 
أمــيــري مــقــّدم األشـــخـــاص الــذيــن تم 
إعدامهم بـ»ضحايا آلة إعدام الحكومة 
الناس  ترهيب  إلــى  فقط  تهدف  التي 

ووضع حّد لالحتجاجات«. 
ونــــــّددت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
في  مـــرّوع  بـ»تصعيد  أمــس  )أمنستي( 
تــطــبــيــق عــقــوبــة اإلعــــــدام« فـــي إيــــران، 
تستهدف  اإلعـــدامـــات  أن  الــى  مشيرة 
بشكل خاص األشخاص المنتمين إلى 

األقليات اإلثنية الكردية والبلوشية. 

منظمات حقوقية: منظمات اإيران اأعدمت »�صجينا �صيا�صيا« كرديا

}  محيي الدين إبراهيمي الكردي الذي أعدمته السلطات اإليرانية. )رويترز(

وزير  �صنوات..  ع�صر  منذ  مرة  لأول 

اليوم  م�صر  يزور  التركي  الخارجية 
القاهرة - الوكاالت: يزور وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو 
مصر اليوم لتدشين مرحلة جديدة من التقارب بين البلدين بعد عقد 

من القطيعة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس. 
وسيلتقي تشاوش أوغلو نظيره المصري سامح شكري بعد زيارة قام 

بها األخير لتركيا في فبراير عقب الزلزال المدّمر الذي ضرب البالد. 
الخارجية  بــاســم  الــرســمــي  المتحدث  زيــد  أبــو  أحــمــد  السفير  وقـــال 
بمثابة تدشين لمسار  ُتعّد  إلى مصر  أوغلو  »زيــارة تشاوش  إن  المصرية 
حول  ُمعمق  حــوار  وإطـــالق  البلدين،  بين  الطبيعية  العالقات  استعادة 
محل  والدولية  اإلقليمية  والقضايا  الثنائية  العالقات  جوانب  مختلف 
تفاهم  إلى  »للوصول  تهدف  الزيارة  أن  إلى  وأشــار  المشترك«.  االهتمام 

مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين«. 
نظيره  يستقبل  أن شكري سوف  الخارجية  باسم  المتحدث  وكشف 
التركي في لقاء ثنائي في مقر وزارة الخارجية في قصر التحرير، ويعقب 
ذلك محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين، ومؤتمر صحفي مشترك. 
طيب  رجــب  والتركي  السيسي  عبدالفتاح  المصري  الرئيسان  وكــان 
أردوجان قد تحدثا عبر الهاتف بعد يوم من الزلزال المدمر الذي ضرب 

تركيا في 6 فبراير وأدى إلى مقتل 48500 في هذا البلد. 
وكان الزعيمان قد تصافحا في نوفمبر في كأس العالم في قطر، وفي 

مايو 2021 زار وفد تركي مصر لمناقشة »التطبيع«. 
على المستوى التجاري لم تتوقف التبادالت بين البلدين، بل زادت 
من 4,4 مليارات دوالر في 2007 إلى 11,1 مليار دوالر في 2020، بحسب 
مستورد  أول  أنــقــرة  كانت   2022 فــي  إنــه  حتى  لألبحاث،  كارنيجي  مركز 

للمنتجات المصرية بقيمة أربعة مليارات دوالر. 

بغداد - د.حميد عبداهلل

توصل رئيس الوزراء العراقي محمد 
شـــيـــاع الـــســـودانـــي إلــــى اتـــفـــاق مـــع إقــلــيــم 
كردستان أطلق عليه مستشاره السياسي 

)سياسة تصفير األزمات مع اإلقليم(.
ــــري مـــســـتـــشـــار  ــمـ ــ ــشـ ــ وقـــــــــال فـــــــــادي الـ
السوداني للشؤون السياسية إن الحكومة 
االتـــحـــاديـــة تــمــكــنــت مـــن إتـــمـــام اتــفــاقــهــا 
ــع حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  ــر مــ ــيــ األخــ
برنامجها  بتطبيق  منها  التزامًا  العراق 
ــيــــاســــي وذلـــــــك بـــوضـــع  الـــحـــكـــومـــي والــــســ
إيرادات اإلقليم في حساب مركزي واحد 
ــح إن  االتـــفـــاق يــعــد أحـــد مــنــجــزات  واضــ
وفق  حققتها  التي  االتــحــاديــة  الحكومة 
والحوار  التفاهم  على  المبنية  سياستها 

البناء والمكاشفة. 
أنه ألول مرة منذ عام 2003  وأوضــح 
ــبـــادرة  ــغــــداد زمــــــام الـــمـ تــــأخــــذ  حـــكـــومـــة بــ
ــاق مـــنـــصـــف بــيــنــهــا  ــ ــفـ ــ وتـــحـــصـــل عـــلـــى اتـ
ــنـــص عــلــى  ــم   يـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة اإلقـ ــومـ ــكـ ــيــــن حـ وبــ

إيــــرادات نفط اإلقــلــيــم فــي حساب  وضــع 
ــراقــــب من  مــكــشــوف وواضــــــح ومــعــلــن ومــ
الرقابة  وديــوان  االتحادية  الحكومة  قبل 
ويخضع لتدقيق شركة دولية، مشيرا إلى 
أنه سيتم  غلق أي حسابات فرعية أو غير 

مرئية .
كـــان  اذا  مــــا  الـــشـــمـــري  يـــوضـــح  ولـــــم 
بــإمــكــان الــحــكــومــة الــمــركــزيــة الــتــصــرف 
من  نسبة  منحه  مقابل  اإلقليم  بـــواردات 
الموازنة العامة تصل إلى 17 بالمائة من 

مجمل اإليرادات العامة للدولة.
إن  الـــعـــراقـــيـــة  الــنــفــط  وزارة  وتـــقـــول 
اإلقــلــيــم يــصــدر مـــا يــقــرب مـــن 450 ألــف 
ــذه اإليــــــــرادات لن  بــرمــيــل يــومــيــا لــكــن هــ
ــل الـــخـــزيـــنـــة الـــمـــركـــزيـــة مــبــيــنــة أن  تـــدخـ
حــكــومــة بــغــداد تــطــالــب بـــأن يــتــم تصدير 
مــن خــالل شركة تسويق  الــكــردي  النفط 

النفط العراقي في بغداد.
وكــــانــــت الـــمـــحـــكـــمـــة االتــــحــــاديــــة قــد 
الحكومة  بموجبه  منعت  قـــرارا  أصـــدرت 
ــة مـــبـــالـــغ إلـــى  ــ الـــمـــركـــزيـــة مــــن إرســـــــال أيـ

الشد  من  ما خلق حالة  الكردي  اإلقليم 
السياسي بين بغداد وأربيل ما دفع بعض 
القوى المرتبطة بإيران إلى اإلشادة بقرار 
اإلقليم  بسياسة  نكاية  العراقي  القضاء 

الكردي المناهضة للتطلعات اإليرانية. 
ــا إنــــــه ســيــتــم  ــضــ ــمــــري أيــ ــشــ وقــــــــال الــ
الــعــقــود كــافــة مــراجــعــة شاملة  مــراجــعــة 
الرقابة  لديوان  جميعها  وتخضع  وتدقق 
يرفع  بــشــكــل  تكييفها  يــتــم  ثــم  الــمــالــيــة، 
الــغــبــن والــضــرر الـــذي حــصــل بــعــد تعاقد 
اإلقــلــيــم فــي ظــــروف غــيــر مــســتــقــرة وبما 
يــحــقــق إيــــــــرادات أعـــلـــى لــصــالــح الـــدولـــة 
عــن  دوالرا   15-11 ــع  ــ ــواقـ ــ وبـ الـــعـــراقـــيـــة 
عليها  تستحوذ  كــانــت  الــواحــد  الــبــرمــيــل 

الشركات بشكل جائر.
ولم يتحدث االتفاق بين بغداد وأربيل 
الخمسة  الحدودية  المنافذ  إيــرادات  عن 
الماليين  بمئات  تقدر  التي  اإلقليم  فــي 
ــل تـــدخـــل في  مـــن الــــــــدوالرات شــهــريــا وهــ
موازنة اإلقليم أم تذهب لصالح الحزبين 

الكرديين.

الإقليم  اإي����رادات  ال��ع��راق..  ف��ي  م��رة  لأول 

المركزية  ال��ح��ك��وم��ة  م��راق��ب��ة  ت��ح��ت  ال��ك��ردي 

ب(:  ف  )أ   - بـــــيـــــروت     
المركزي  المصرف  نفى حاكم 
الجمعة  أمـــس  ريــــاض ســالمــة 
في ختام جلستي استماع إليه 
بــحــضــور مــحــقــقــيــن أوروبــيــيــن 
مــن مصرف  أمـــوال  أي  تحويل 
لبنان الى حساباته الشخصية 
الــبــالد، منتقدًا  ــارج  وخــ داخـــل 
وتعّطش  نّية  بـ»سوء  وصفه  ما 
لالدعاء« عليه من جهات عدة. 
ـــون  ــيــ ــ وأنــــهــــى مـــحـــقـــقـــون أوروبـ
أمس الجمعة اليوم الثاني من 
بإشراف  سالمة  إلى  االستماع 
ــار  الــقــضــاء الــلــبــنــانــي، فـــي إطـ
قضايا  فــي  أوروبــيــة  تحقيقات 
غـــســـل أمــــــــوال واخـــــتـــــالس فــي 

لبنان مرتبطة به. 
   وســيــعــود الــوفــد مــجــددًا 
ــروت الـــشـــهـــر الــمــقــبــل  ــيــ إلـــــى بــ
لــلــتــحــقــيــق مـــع شــقــيــق ســالمــة 
ــه مـــــاريـــــان  ــ ــدتـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ رجــــــــــا، ومـ
أفــاد مصدر  مــا  وفــق  الحويك، 
قــضــائــي وكـــالـــة فـــرانـــس بــرس 
أمــــس الــجــمــعــة. تــشــّكــل ثـــروة 
أطول  أحد  عامًا(،   72( سالمة 
حـــكـــام الــــمــــصــــارف الـــمـــركـــزيـــة 
ــور  عــــــهــــــدًا فــــــي الـــــعـــــالـــــم، مـــحـ
تــحــقــيــقــات مـــنـــذ عـــامـــيـــن فــي 
تالحقه  والــخــارج، حيث  لبنان 
ــدة بــيــنــهــا اخــتــالس  شــبــهــات عــ
ــوال وتــحــويــلــهــا الــى  ــ وغــســل أمـ

حسابات في الخارج. 
   وأوضــح سالمة في بيان 
فـــي خــتــام االســتــمــاع الــيــه أنــه 
حضر بصفته »مستَمع إليه ال 
كمشتَبه به وال كمّتهم«.  وشّدد 
على أن »حسابه الشخصي في 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان غـــيـــر مــرتــبــط 
تــــودع فيها  الــتــي  بــالــحــســابــات 
األموال العائدة الى المصرف« 
مضيفًا »لم ُتحّول الى حسابي 
لبنان«.  أمــوال من مصرف  أي 
الـــى  ــويــــالت  ــحــ ــتــ »الــ أن  وأّكـــــــــد 
بـــي، ومهما  الــخــاصــة  الـــخـــارج 
ــابـــي  ــا حـــسـ ــ ــدرهـ ــ ــصـ ــ بــــلــــغــــت، مـ

الشخصي«. 
الــتــحــقــيــقــات  وتـــــرّكـــــز      
األوروبــــيــــة عــلــى الــعــالقــة بين 
مــصــرف لــبــنــان وشــركــة »فـــوري 
أســوشــيــيــتــس« الــمــســّجــلــة في 
في  ولها مكتب  العذراء  الجزر 
بيروت والمستفيد االقتصادي 
ــا  ــق الــــحــــاكــــم رجــ ــيـ ــقـ ــا شـ ــهـ ــنـ مـ
الــشــركــة  أن  وُيــعــتــقــد  ســـالمـــة. 
لـــشـــراء  الـــوســـيـــط  دور  لـــعـــبـــت 
ــد  ــونــ ــوروبــ ــة ويــ ــنـ ــزيـ ســــنــــدات خـ
مــن مــصــرف لــبــنــان عــبــر تلّقي 
تحويلها  تـــّم  اكــتــتــاب،  عــمــولــة 
إلـــى حــســابــات رجـــا ســالمــة في 

الخارج. 
لـــكـــن حـــاكـــم الــمــصــرف     
المركزي قال في بيانه الجمعة 

في  المدّونة  الدائنة  »المبالغ 
حساب المقاّصة المفتوح لدى 
مــصــرف لــبــنــان والــــذي ُحــّولــت 
فــوري، كانت  الــى  منه عموالت 
قد ُســّددت من أطراف أخرى«. 
وتــــابــــع »لـــــم يــــدخــــل إلـــــى هـــذا 
مــن مصرف  مــال  أي  الحساب 
لبنان«. ونّدد سالمة بما وصفه 
ــوء نــيــة وتــعــّطــش لــالدعــاء«  »ســ
عــلــيــه مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــامــيــن، 

عبر تقديم إخــبــارات ضــده في 
لبنان وخارجه. 

    وينفي سالمة باستمرار 
ــيـــه،  ــهـــة إلـ االتــــهــــامــــات الـــمـــوجـ
تــأتــي  مـــالحـــقـــتـــه  أن  مـــعـــتـــبـــرًا 
ــاق عـــمـــلـــيـــة ســيــاســيــة  ــيــ ــــي ســ فـ
وإعــالمــيــة »لــتــشــويــه« صــورتــه. 
ــه جـــمـــع ثــــروتــــه مــن  ــ ــؤكــــد أنـ ويــ
الــســابــق طــيــلــة عقدين  عــمــلــه 
فـــي مــؤســســة »مــيــريــل لــيــنــش« 

ــن  ــ ــة الــــعــــالــــمــــيــــة ومـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــاالت  ــــجـ ــي مـ ــ ــ ــارات فـ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ اســ
دامــت  أولــى  عــدة. وبعد جلسة 
أكـــثـــر مـــن خــمــس ســـاعـــات يــوم 
الخميس، مثل سالمة الجمعة 
أمام المحققين األوروبيين في 
أكثر من ثالث  جلسة استمرت 

ساعات.  
الــــمــــصــــدر  وبـــــحـــــســـــب     
أجاب سالمة خالل  القضائي، 

ــؤااًل  ســ  198 عــلــى  الــجــلــســتــيــن 
بـــالـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة، تـــمـــحـــورت 
فـــوري  شــركــة  حـــول  بمعظمها 
ــي لــبــنــان،  وطـــبـــيـــعـــة عــمــلــهــا فــ
ــوال الطائلة  »األمــ الــى  إضــافــة 
ــارات الـــتـــي يــمــلــكــهــا في  ــقـ ــعـ والـ
لــبــنــان والـــخـــارج ومـــصـــادرهـــا«. 
األول  التحقيق  قاضي  وتولى 
فـــي بـــيـــروت شـــربـــل أبــــو ســمــرا 
ــلـــى ســالمــة  ــرح األســـئـــلـــة عـ ــ طــ
ترجمة  وتّمت  الجلسة،  وإدارة 
أجوبته الى اللغتين الفرنسية 
ــرر  ــقـ ــمـ ـــة. ومـــــــن الـ ــيــ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ واأللـ
»الــنــيــابــة  أبــــو ســـمـــرا  يـــــزود  أن 
بالمحاضر  التمييزية  العامة 
أن  عــلــى  للتحقيق،  الــرســمــيــة 
ترسلها بدورها إلى المحققين 
ــبــــوع  ــــن خـــــالل األســ ــيـ ــ ــيـ ــ األوروبـ

المقبل«، وفق المصدر ذاته. 
    وقال المصدر إن سالمة 
ــة األســـئـــلـــة  ــافــ ــى كــ ــلـ »أجـــــــــاب عـ
يتحّفظ  ولــم  واالستيضاحات 
عن أي منها، وتعّهد بتقديم كّل 
تبّين مصادر  التي  المستندات 
ــا خــالــيــة مـــن أي  ــهـ أمــــوالــــه وأنـ
المحققين  وبــتــزويــد  شــبــهــات، 
وردت  أشــــــخــــــاص  بــــعــــنــــاويــــن 

أسماؤهم خالل التحقيق«. 

����ص���الم���ة ي��ن��ف��ي اأم�������ام م��ح��ق��ق��ي��ن اأوروب����ي����ي����ن ت��ح��وي��ل 

اأم��������وال م����ن ال���م�������ص���رف ال���م���رك���زي اإل������ى ح�����ص��اب��ات��ه 

}  صحفيون ينتظرون خارج قصر العدل في بيروت أثناء استجواب سالمة. )أ ف ب(



3
7العدد )16430( - السنة الثامنة واألربعون - السبت 26 شعبان 1444هـ - 18 مارس 2023م

مــوســكــو - الـــوكـــاالت: وصــفــت الــخــارجــيــة 
الجنائية  المحكمة  ــرارات  ــ قـ أمـــس  الــروســيــة 
الـــدولـــيـــة بــأنــهــا »عــديــمــة األهـــمـــيـــة« و»بــاطــلــة 
قــانــونــيــا«، بــعــد إعـــان إصــــدار مــذكــرة توقيف 
ارتكاب  بتهمة  بوتين  فاديمير  الرئيس  بحق 

جرائم حرب. 
وقـــالـــت الــمــتــحــدثــة بــاســم الـــــــوزارة مــاريــا 
المحكمة  »قــــرارات  إن  تــلــجــرام  عبر  زاخـــاروفـــا 
بالنسبة  األهــمــيــة  عديمة  الــدولــيــة  الجنائية 

لبلدنا«. 
طرفا  ليست  »روسيا  أن  زاخــاروفــا  وتابعت 
الجنائية  للمحكمة  األساسي  رومــا  نظام  في 
بموجبه«،  الــتــزامــات  عليها  وليست  الــدولــيــة، 
موضحة أن موسكو »ال تتعاون« مع المحكمة. 
وقالت إن مذكرات »التوقيف الصادرة عن 
قانونيا«  باطلة  الدولية  الجنائية  المحكمة 

بالنسبة لروسيا. 
نظام روما األساسي هو النص التأسيسي 
للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها 

في الهاي بهولندا. 
وأعـــلـــنـــت الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 

إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين لمسؤوليته 
في جرائم حرب ارُتكبت في أوكرانيا. 

مــــارس   17 »الـــــيـــــوم  أن  ــان  ــيــ بــ فــــي  وجـــــــاء 
في  الثانية  التمهيدية  الدائرة  أصدرت   ،2023
توقيف  مذكرات  الدولية  الجنائية  المحكمة 
أوكرانيا:  الوضع في  بحق شخَصين في إطار 
الــســيــد فــاديــمــيــر فــاديــمــيــروفــيــتــش بــوتــيــن 
لفوفا-بيلوفا«،  أليكسييفنا  مــاريــا  والــســيــدة 
في  الطفل  لحقوق  الرئاسية  المفوضة  وهي 

روسيا. 
بوتين  أن  بيانها  فــي  المحكمة  وأضــافــت 
ــه مـــســـؤول عـــن جــريــمــة الــحــرب  »ُيـــفـــتـــرض أنــ
لسكان  القانوني  غير  الترحيل  في  المتمثلة 
المناطق  مــن  لسكان  الــقــانــونــي  غير  والــنــقــل 

المحتلة في أوكرانيا إلى االتحاد الروسي«. 
وتابعت: »ُيفترض أن الجرائم ارُتكبت في 
األراضي األوكرانية المحتلة أقله اعتباًرا من 
24 فبراير«، مضيفة أن هناك »أسباًبا معقولة 
شخصًيا  مسؤول  بوتين  السيد  بأن  لاعتقاد 

عن الجرائم المذكورة أعاه«. 

مو�ص�كو : اإ�ص�دار مذك�رة التوقي�ف بحق 

بوتين قرار عديم الأهمية وباطل قانونيا

} أردوجان والرئيس الفنلندي خال مؤتمر صحفي في أنقرة. )أ ف ب(

   انقرة - )أ ف ب(: 
التركي  الرئيس  أعطى 
ــــب طـــيـــب أردوجـــــــان  رجـ
الــضــوء األخــضــر أمــس 
ــضــــمــــام  الــــجــــمــــعــــة النــ
فنلندا إلى حلف شمال 
تاركا  )ناتو(،  األطلسي 
ــي  ــركــ ــتــ لــــلــــبــــرلــــمــــان الــ
مــهــمــة الــتــصــديــق على 
ــدي،  ــنـ ــلـ ــنـ ــفـ ــلــــب الـ ــطــ الــ
ــب بــهــا  ــ ــوة رّحــ فــــي خـــطـ
الحلف. وقال في ختام 
اجــتــمــاع فــي أنــقــرة مع 
الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــلـــنـــدي 
»قررنا  سولي نينيستو: 
انضمام  بروتوكول  بدء 
في  الــنــاتــو  إلــى  فنلندا 
بـــرلـــمـــانـــنـــا«. وســـبـــق أن 
وافقت 28 من أصل 30 
دولة عضًوا في الحلف 

على ترشيح فنلندا. 
   من جهته، رّحب 
األمــــيــــن الــــعــــام لــلــنــاتــو 
ــرغ  ــبــ ــنــ ــتــ ــولــ ــتــ ــــس ســ ــنــ ــ يــ
ــــس الــجــمــعــة بـــقـــرار  أمـ
تــركــيــا وقــــال إنـــه يجب 
للسويد  السماح  أيضا 
باالنضمام إلى الحلف 
»في أقرب وقت ممكن«. 
وقال ستولتنبرغ »األمر 
ــثــــر أهـــمـــيـــة هــــو أن  األكــ
فنلندا  مــن  كــل  تصبح 
والــســويــد عــضــويــن في 
الناتو بسرعة، وليس أن 
تنضّما في الوقت نفسه 
أن  وينبغي  بالضبط«. 

لتصويت  المصادقة  تخضع 
في البرلمان التركي. 

   مـــن جــانــبــهــا، أعــربــت 
ــد أمــــــــس الـــجـــمـــعـــة  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـ
لــعــدم حصولها  أســفــهــا  عــن 
عــلــى الـــضـــوء األخـــضـــر من 
ــة عــلــى  ــادقــ ــمــــصــ ــلــ تــــركــــيــــا لــ
وقال  الناتو.  إلى  انضمامها 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســويــدي 
ــتــــروم فــي  ــلــــســ ــيــ ــاس بــ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ تـ
تطور  »هــذا  صحافي  مؤتمر 
لــــم نـــكـــن نــــريــــده لــكــنــنــا كــنــا 
مستعدين له. الشيء المهم 
الــســويــد  إلـــى  بــالــنــســبــة  اآلن 
هو ضمان مصادقة« كل من 
تركيا والمجر. وفي السياق، 
أعلن الناطق باسم الحكومة 
المجرية زولتان كوفاكس أن 
قرارها  على  ستصّوت  بــاده 
حــــول انــضــمــام فــنــلــنــدا إلــى 

الناتو في 27 مارس. 
أن تصادق  ويفترض      
الــــمــــجــــر هــــــي أيـــــضـــــا عــلــى 
ــنـــدا  ــلـ ــنـ ــبــــي عــــضــــويــــة فـ ــلــ طــ
قّدمتهما  الــلــذيــن  والــســويــد 
الـــدولـــتـــيـــن بــشــكــل مــشــتــرك 
الــــعــــام الـــمـــاضـــي بـــعـــد غـــزو 
ويتطلبان  ألوكــرانــيــا  روســيــا 
مــوافــقــة بـــاإلجـــمـــاع. وكــانــت 
رئيسها  استقبل  التي  تركيا 
ــيــــره  ــة نــــظــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ أمــــــــــس الـ
تصويتها  ُيعتبر  الفنلندي 
ضـــروريـــا، تــرفــض مــنــذ مايو 
عـــلـــى  الـــــمـــــصـــــادقـــــة   2022
فنلندا  كّل من  ترشح  طلبي 
الحلف.  لعضوية  والــســويــد 

السويد  عــلــى  تــركــيــا  وتــأخــذ 
خـــصـــوصـــا إيـــــــواء نــاشــطــيــن 
»إرهــابــيــيــن«  تعتبرهم  أكــــراد 
حزب  مؤيدي  من  سيما  وال 
الـــكـــردســـتـــانـــي، وإن  الــعــمــال 
أقـــر أردوجــــــان »بــــاإلجــــراءات 
اتخذتها  الــتــي  الــمــلــمــوســة« 
هــــلــــســــنــــكــــي فـــــــــي األشــــــهــــــر 

األخيرة. 
     وأوضح الرئيس التركي 
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
في  »آمـــل  الفنلندي  نظيره 
قــبــل  )الـــتـــصـــديـــق(  يـــتـــم  أن 
المقرر  ومـــن  االنــتــخــابــات«. 
الرئاسية  االنتخابات  إجراء 
والتشريعية في تركيا في 14 
يعّلق  أن  يتوقع  لكن  مــايــو، 
قبل  عمله  التركي  البرلمان 
حوالي شهر من هذه العملية 
قال  مــن جهته،  الــمــزدوجــة. 
الرئيس الفنلندي »نأمل في 
)التركي(  للبرلمان  يتاح  أن 
الوقت« واصفا العملية بأنها 

»مهمة جدا لفنلندا«. 
    وتتشارك فنلندا التي 
أرغمتها موسكو على الحياد 
ــاد  ــحــ ــــع االتــ ــا مـ ــهـ ــربـ ــد حـ ــعـ بـ
الــســوفــيــتــي خـــــال الـــحـــرب 
الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، أطــــول 
حـــــدود أوروبــــيــــة مـــع روســيــا 
بعد  كيلومترا،   1340 بطول 
ــــك، رأى  ــع ذلــ ــ ــا. ومـ ــيــ ــرانــ أوكــ
نينيستو أن »ترشح فنلندا ال 
يكتمل بدون ترشح السويد«. 
واألمور أكثر تعقيدا بالنسبة 
إلـــى الــســويــد الــتــي مــا زالــت 

تواجه اعتراضات أنقرة. 
    وقـــال إردوجــــان أمس 
السويد  تتخذ  »لــم  الجمعة 
فــيــمــا  إيـــجـــابـــي  إجــــــــراء  أي 
اإلرهابيين«  بقائمة  يتعلق 
مــشــيــرا إلــــى أكـــثـــر مـــن 120 
أنقرة.  تسليم قدمتها  طلب 
على  المصحف  حــرق  وأدى 
يـــد مــتــطــرف فـــي الــعــاصــمــة 
الـــســـويـــديـــة فــــي يـــنـــايـــر إلـــى 
تعليق المحادثات بين أنقرة 
وهلسنكي وستوكهولم. وكان 
الــرئــيــس الــتــركــي ألــّمــح إلــى 
أن تركيا مستعدة للمصادقة 
بشكل  فنلندا  عضوية  على 
مــنــفــصــل، فــيــمــا كــــان يــأمــل 
الــبــلــدان فــي االنــضــمــام إلــى 
التحالف في الوقت نفسه. 

لن�صمام  الأخ�صر  ال�صوء  يعطي  اأردوجان 

فنلندا اإلى الناتو والتحالف يرّحب بالقرار 

ــزور  يــ الــــــوكــــــاالت:   – بــكــيــن 
جينبينغ  شي  الصيني  الرئيس 
مـــوســـكـــو هـــــذا األســــبــــوع لــلــقــاء 
ــر  ــيـ ــمـ ــره الــــــروســــــي فـــاديـ ــيــ ــظــ نــ
بوتين، في زيارة دولة هي األولى 
العملية  بـــدء  مــنــذ  لــروســيــا  لـــه 
العسكرية الروسية في اوكرانيا. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقــــالــــت 
الــصــيــنــيــة فــــي بــــيــــان: »بـــدعـــوة 
ــاد الـــروســـي  ــ ــحـ ــ مــــن رئـــيـــس االتـ
الرئيس  يقوم  بوتين،  فاديمير 
ــة  ــ ــارة دولـ ــ ــزيــ ــ ــي جــيــنــبــيــنــغ بــ ــ شـ

لروسيا بين 20 و22 مارس«. 
الــخــارجــيــة  وزارة  واعــتــبــرت 
أنـــهـــا »زيــــــارة مـــن أجــــل الـــســـام« 
التعددية  »مــمــارســة  إلــى  تــهــدف 
الحقيقية... وتحسين الحوكمة 
التنمية  في  واإلسهام  العالمية 

والتقدم في العالم«. 
ــن جـــهـــتـــه قــــــال الـــنـــاطـــق  ــ مـ
باسم الرئاسة الروسية ديمتري 
ــنــــيــــن  االثــ يــــــــوم  إن  ــكــــوف  ــيــــســ بــ
سيكون  ثــنــائــيــا،  لــقــاء  »سيشهد 
ــــي.  ــمـ ــ ــر رسـ ــ ــيـ ــ ــاك غـــــــــــداء غـ ــ ــنــ ــ هــ
واعتبارا من 21 مــارس، سيعقد 

يوم مفاوضات«. 
وأوضـــــــح الـــمـــتـــحـــدث بــاســم 
وينبين  ــغ  وانــ الــخــارجــيــة  وزارة 
أّن شي  خـــال مــؤتــمــر صــحــفــي 
جــيــنــبــيــنــغ »ســــُيــــجــــري تــــبــــاداًل 
ــات الـــنـــظـــر مــع  ــهـ ــوجـ مـــعـــّمـــقـــًا لـ
العاقات  بشأن  بوتين  الرئيس 
الــثــنــائــيــة والـــقـــضـــايـــا الــدولــيــة 
ذات  ــة  ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ الـ واإلقـــلـــيـــمـــيـــة 

االهتمام المشترك«. 
وأضــــــــاف: »حـــالـــيـــا، تــتــطــور 
بـــســـرعـــة تـــغـــيـــرات لــــم نــشــهــدهــا 
العالم فترة  خــال قــرن، ودخــل 

وتابع  جديدة من االضــطــراب«. 
بموقفها  »الصين ستتمسك  أن 
األزمة  من  والعادل  الموضوعي 
األوكرانية وستلعب دورا بناء في 

تعزيز محادثات السام«. 
وخال هذه الزيارة، سيبحث 
ــيـــخ الـــشـــراكـــة  ــيـــســـان »تـــرسـ الـــرئـ
الشاملة والتعاون االستراتيجي 
سيما  وال  والصين«  روســيــا  بين 
»على الساحة الدولية«، حسبما 
أعلن الكرملين في بيان، مشيرًا 
إلــــى أنــــه ســيــتــّم »تــوقــيــع وثــائــق 

ثنائية مهّمة«. 
الرئيسان  التقى  أن  وســبــق 

قمة  هــامــش  عــلــى  سبتمبر  فــي 
لــمــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي لــلــتــعــاون 
ــان، وكــــــــان هــــذا  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ فـــــي أوزبـ
بــدء  مــنــذ  بينهما  اجــتــمــاع  أول 
الروسية في  العسكرية  العملية 
فــبــرايــر 2022.  أواخــــر  اوكــرانــيــا 
وأعــــلــــنــــا فـــــي هـــــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة 
العاقات  تعزيز  على  عزمهما 

بينهما وسط أزمة مع الغرب. 
ــي إعــــــــان زيـــــــــارة شــي  ــ ــأتـ ــ ويـ
غداة محادثة  لروسيا  جينبينغ 
الخارجية  وزيـــري  بين  هاتفية 

األوكراني والصيني. 
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ وقــــــــــال وزيــــــــــر الــ

بيان  فــي  غــانــغ  تشين  الصيني 
ــيـــن  »الـــصـ إّن  وزارتـــــــــــه  نــــشــــرتــــه 
األزمــــــة  تـــتـــصـــاعـــد  أن  تـــخـــشـــى 
وتــخــرج عــن نــطــاق الــســيــطــرة«. 
وأضـــاف الــوزيــر: »تــأمــل الصين 
األطــــــراف  تـــحـــافـــظ جــمــيــع  أن 
النفس  الـــهـــدوء، وضــبــط  عــلــى 
في  السام  محادثات  وتستأنف 
ــعـــود إلــى  ــرب وقــــت مــمــكــن وتـ ــ أقـ

طريق التسوية السياسية«. 
ــهــــر  ونــــــــشــــــــرت بــــكــــيــــن الــــشــ
وثــيــقــة مــن 12 نقطة  الــمــاضــي 
تـــحـــض مـــوســـكـــو وكـــيـــيـــف عــلــى 

الدخول في مفاوضات سام. 

الواليات  نــّددت  جانبها  من 
الصين  بــدعــوة  أمــس  المتحدة 
ــف إطــــــــاق الـــــنـــــار فــي  ــ ــ ــى وقـ ــ ــ إلـ
أوكرانيا، معتبرة أنها تهدف إلى 
وإعطاء  الروسي  التقّدم  تعزيز 
ــة لــلــتــحــضــيــر  الــكــرمــلــيــن فـــرصـ
لهجوم جديد، بحسب متحدث 

باسم البيت األبيض. 
ــاســـم  ــدث بـ ــحــ ــتــ ــمــ وقـــــــــال الــ
ــن الـــقـــومـــي جــون  ــ مــجــلــس األمـ
كـــيـــربـــي قـــبـــل زيـــــــــارة الـــرئـــيـــس 
الصيني شي جينبينغ لموسكو 
األسبوع المقبل: »نحن ال نؤيد 
الدعوات إلى وقف إطاق النار 
في هذا الوقت«. وأضاف: »نحن 
ــوات  ــدعــ الــ نـــؤيـــد  بـــالـــتـــأكـــيـــد ال 
لـــــوقـــــف إطــــــــــاق الــــــنــــــار الـــتـــي 
اجتماع  في  الصين  ستطرحها 
روســيــا  والــتــي ستفيد  مــوســكــو، 

ببساطة«. 
الرئيس  أن  المتحدث  وأكد 
ــــدن يـــعـــتـــزم الـــتـــحـــدث  ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
لكن  جينبينغ،  شي  مع  هاتفيًا 
الترتيبات لم تتخذ بعد. وقال: 
ــمـــي، لــــم يــحــصــل  ــلـ »بـــحـــســـب عـ
اتصال مع الصينيين«، لترتيب 

إجراء مثل هذه المكالمة. 
ــت ذاتــــــــه أعــلــنــت  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
سلوفاكيا تسليم اوكرانيا قريبا 
لتصبح  ــيــــج-29  مــ مــقــاتــلــة   13
بـــذلـــك ثـــانـــي دولــــــة عـــضـــو فــي 
حـــلـــف شــــمــــال االطـــلـــســـي بــعــد 
بولندا تتخذ مثل هذا القرار. 

وتـــــوّعـــــد الـــكـــرمـــلـــيـــن أمـــس 
ر«،  »سُتدمَّ المقاتات  هــذه  بــأن 
شـــحـــنـــات  أن  ــى  ــ ــلـ ــ عـ مــــــــشــــــــدًدا 
األســلــحــة الــغــربــيــة لــكــيــيــف لن 
تغّير أهداف روسيا العسكرية. 

الأ���ص��ب��وع..  ه���ذا  رو���ص��ي��ا  ي���زور  جينبينغ  ���ص��ي 

وال��م��ل��ف الأوك����ران����ي ف��ي ���ص��ل��ب ال��م��ح��ادث��ات

} شي وبوتين خال لقاء في فبراير 2022. )رويترز(

مناطق  شــهــدت  ب(:  ف  )أ   - بــاريــس 
صباح  اضــطــرابــات  فــرنــســا  فــي  مختلفة 
أمس الجمعة، غداة تمرير قانون إصاح 
نظام التقاعد من دون التصويت عليه في 
ُيضعف  الــذي  األمــر  الوطنية،  الجمعية 
وسط  مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس  موقف 
اســتــعــادة االحــتــجــاج زخــمــه فــي الــشــوارع 
وفـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة. وفـــي بــاريــس، 
تجّمع حوالي مائتي متظاهر بدعوة من 
الــعــام النافذ،  الــعــّمــالــي  نــقــابــات االتــحــاد 
الـــمـــرور صــبــاح الجمعة  وعــرقــلــوا حــركــة 
على الطريق الدائري غداة أمسية شهدت 

أعمال عنف.
ومــســاء الــخــمــيــس، خــرجــت تــظــاهــرة 
األشــخــاص في  فيها آالف  عفوية شــارك 
مــحــيــط ســاحــة الــكــونــكــورد بــالــقــرب من 
مقر الجمعية الوطنية. وتّم اعتقال أكثر 
 258 بينهم  الــخــمــيــس  شــخــص   300 مــن 
فــي بــاريــس وحــدهــا، وفـــق مــا أعــلــن وزيــر 
دارمانان مساء لشبكة  الداخلية جيرالد 
تّم  متفّرقة  تــظــاهــرات  وجـــرت  إل.  تــي  إر 
إلــى مـــدارس،  خالها قطع طــرق مــؤّديــة 
غــــداة قــــرار الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
الــلــجــوء إلـــى الــمــادة 49.3 مــن الــدســتــور 
لــتــمــريــر هـــذا اإلصــــاح الــــذي ال يحظى 
بــشــعــبــيــة، والــــــــذي تــــحــــّرك الـــكـــثـــيـــر مــن 

الفرنسيين ضّده منذ 19 يناير. 
ــارت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة رفــع  ــتـ واخـ
سّن التقاعد القانوني استجابة للتدهور 
التقاعد  صــنــاديــق  تشهده  الـــذي  الــمــالــي 
الدول  من  وفرنسا  السكان.  ولشيخوخة 
األوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد 
قابلة  التقاعد  أنظمة  تكون  أن  دون  مــن 
لــلــمــقــارنــة مــع غــيــرهــا مــن الــــدول بشكل 
كـــامـــل. يـــبـــرز شــبــه إجـــمـــاع عــلــى اعــتــبــار 
الــلــجــوء إلـــى الــمــادة 49.3 مــن الــدســتــور 
تصويت  دون  من  القانون  مشروع  لتبّني 
في الجمعية الوطنية نكسة بالنسبة إلى 
السياسي في  َرَهــن رصيده  الذي  ماكرون 
ــاح، جـــاعـــًا مــنــه أبـــرز  ــ ســبــيــل هـــذا اإلصــ

مشاريع واليته الرئاسية الثانية. 
ــذا اإلجــــــراء بــتــبــّنــي نــّص  ويــســمــح هــ

الجمعية  فــي  عــلــيــه  الــتــصــويــت  دون  مــن 
الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراٌح بحجب الثقة 
إلى اإلطاحة بالحكومة. وتعيش حكومة 
حالة  فــي  بـــورن  إليزابيت  الــــوزراء  رئيسة 
المعارضة  أن تقّدم  بانتظار  التأّهب،  من 
ــًا أو أكـــثـــر لــحــجــب الــثــقــة. ومــن  ــتـــراحـ اقـ
المرّجح أن يسّبب أحد هذه المقترحات 
صغيرة  وسطية  مجموعة  قّدمته  الـــذي 
العام  لــلــرأي  مــعــروفــة  غير  البرلمان  فــي 
ومــا  والمستقّلين  الــحــريــات  -مــجــمــوعــة 
الكبرى  المشكلة  واألقاليم-  البحار  وراء 

للحكومة لكونه »عابرًا لألحزاب«. 
ــيـــم الــمــجــمــوعــة بـــرتـــرانـــد  ــال زعـ ــ  وقــ

بانشي للصحافة إّن »التصويت على هذا 
االقتراح سيجعل من الممكن الخروج من 
أزمة سياسية عميقة«. غير أّنه أعرب عن 
أسفه ألّن »الزماء في حزب الجمهوريين 
لن يوّقعوا عليه«. من جهته، شّجع زعيم 
راديكالي(  )يسار  المتمّردة  فرنسا  حــزب 
جـــان لـــوك مــيــانــشــون عــلــى »الــتــحــّركــات 
أّن حزبه  معلنًا  الــبــاد«،  كــّل  في  العفوية 
الثقة  لحجب  اقتراحه  بـ»سحب«  سيقوم 
مــن مجموعة  الــمــقــّدم  االقــتــراح  لصالح 
يصّوت  أن  على  البعض  ويــعــّول  »لــيــوت«. 
عليه نّواب من اليمين معارضون إلصاح 

نظام التقاعد. 

ويأتي ذلك فيما أعلن حزب »التجّمع 
مقترٍح  لتقديم  يخّطط  الذي  الوطني«، 
أيضًا، أّنه سيصّوت على جميع مقترحات 
حـــجـــب الـــثـــقـــة. بـــالـــتـــالـــي، يـــقـــع مــصــيــر 
الحكومة، التي تستند إلى أغلبية نسبية 
أيدي حوالي  في  الوطنية،  الجمعية  في 
اليمينية  الــمــجــمــوعــة  مـــن  نــائــبــًا  ســتــيــن 
الــتــقــلــيــديــة )حــــزب الــجــمــهــوريــيــن(. فــإذا 
ُأضــيــفــت أصـــواتـــهـــم إلــــى أصـــــوات جميع 
فسيصلون  اآلخـــريـــن،  الــمــعــارضــة  نــــواب 
المتمّثلة  المطلقة  األغلبية  إلــى  بذلك 
إســقــاط  يمكنها  والـــتـــي  نــائــبــًا،   577 فـــي 

السلطة التنفيذية. 

المعرك���ة ال�صيا�ص���ية ت�ص���تمر بع���د تمري���ر ماك���رون 

ت�����ص��وي��ت  دون  م���ن  ال��ت��ق��اع��د  اإ�����ص����اح  ق���ان���ون 

} من االحتجاجات في باريس. )أ ف ب(

جنيف - )أ ف ب(: أعلنت األمم المتحدة أمس الجمعة أن 
بحاجة  والنيجر  ومــالــي  فاسو  بوركينا  فــي  طفل  مايين  عشرة 
في  عددهم  الضعف عن  بزيادة  أي  إنسانية،  إلى مساعدة  ماسة 
عام 2020، وذلك على وقع النزاعات المسّلحة والعنف الجهادي 
التي شهدت  وبوركينا فاسو  السنوات األخيرة.  الذي تصاعد في 
انقاَبين عسكريين في عام 2022، وقعت منذ عام 2015 في دّوامة 
العنف الجهادي الذي ظهر في مالي والنيجر قبل بضع سنوات 

وانتشر خارج حدودهما. 
وأشارت اليونيسف في تقريرها إلى أّن حوالي أربعة مايين 
طفل معّرضون للخطر في الدول المجاورة لبوركينا فاسو ومالي 
غرب  لمنطقة  لليونيسف  اإلقليمية  المديرة  وقــالــت  والنيجر. 
يقعون  »األطفال  إن  بيان  في  بوارييه  بيار  ماري  إفريقيا  ووسط 

لاشتباكات  كضحايا  المسّلحة،  النزاعات  وسط  متزايد  بشكل 
حكومية«.  غير  مسلحة  لمجموعات  أو  المتصاعدة  العسكرية 
األطفال  على  بشكل خــاص  عنيفًا  كــان   2022 »عــام  أّن  وأضــافــت 
في منطقة وسط الساحل. يجب على جميع أطراف النزاع وقف 
الهجمات على األطفال ومدارسهم ومراكزهم الصحية ومنازلهم 

بشكل عاجل«. 
المعارضة  المسّلحة  الجماعات  فإّن  األممية،  الوكالة  ووفق 
لنظام التعليم الذي تديره الدولة تحرق المدارس وتنهبها، كما 
أّن أكثر من 8300  تهّدد وتختطف أو تقتل المعلمين. وأوضحت 
مالي  فــاســو،  )بوركينا  الــثــاث  الـــدول  فــي  أبوابها  أقفلت  مــدرســة 
األهالي  نــزوح  بسبب  أو  استهدافها  بسبب  إّمــا  وذلــك  والنيجر(، 
أو خوفهم من إرسال أطفالهم إلى المدارس. وفي بوركينا فاسو، 

الذين  أّن عدد األطفال  المتحدة  بيانات جمعتها األمم  أظهرت 
ُقتلوا خال األشهر التسعة األولى من عام 2022 ازداد ثاث مّرات 

مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. 
بأعيرة  بــإصــابــات  متأثرين  األطــفــال  هـــؤالء  معظم  وتــوفــي 
نارية أثناء الهجمات على قراهم، أو كانوا ضحايا انفجار عبوات 
األكثر  المناطق  إحــدى  فــي  األزمـــة  هــذه  وتقع  أو ذخــائــر.  ناسفة 
تضّررًا بالتغّير المناخي في العالم، في ظّل ارتفاع درجات الحرارة 
بــمــوازاة  المنتظم.  غير  األمــطــار  هطول  عــن  ناجمة  وفيضانات 
في  تتمّثل  تكتيكات  إلى  المسّلحة  الجماعات  تلجأ بعض  ذلك، 

محاصرة البلدات والقرى وتخريب شبكات إمدادات المياه. 
الــغــذائــي. وبحسب  انــعــدام األمـــن  تــؤّجــج  كــّل هــذه العناصر 
المنطقة  ألف شخص يعيشون في  أكثر من 20  فإّن  اليونيسف، 

بحلول  سيصلون  والنيجر  ومالي  فاسو  بوركينا  بين  الحدودية 
ــن الـــغـــذائـــي ُوصـــف  ــ ــى مــســتــوى مـــن انـــعـــدام األمـ شــهــر يــونــيــو إلــ
بـ»الكارثي«. وتنتشر األعمال العدائية من منطقة وسط الساحل 
إلى المناطق الشمالية في بنين وساحل العاج وغانا وتوغو، التي 
تعّد مجتمعات نائية يتمّتع فيها األطفال بفرص محدودة للغاية 

للحصول على الحماية والخدمات. 
غير أّن هناك نقصًا في تمويل المساعدات اإلنسانية. ففي 
الذي  دوالر  مليون   391 مبلغ  ثلث  اليونيسف  تلّقت   ،2022 عــام 
ــار نــــداء لجمعه مــن أجــل  كــانــت تــســعــى لــلــحــصــول عــلــيــه فــي إطــ
منطقة وسط الساحل. وفي عام 2023، وّجهت نداًء لجمع 473,8 
الساحل  وســط  فــي  اإلنــســانــيــة  االســتــجــابــة  لخطة  دوالر  مليون 

والبلدان الساحلية المجاورة. 

اليوني�ص���ف: ع�ص���رة مايي���ن طفل في و�ص���ط منطق���ة ال�ص���احل في خطر 
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الصدمات  من  العالمي  االقتصاد  تعافي  استمرار  مع 
التجارة  التي تعرض لها بعد جائحة كورونا؛ حقق حجم 
ا بلغ 32 تريليون دوالر في  ا قياسّيً العالمية مبلًغا إجمالّيً
عام 2022. لكن بالنسبة إلى عام 2023، فإنه وسط مخاوف 
مــن حـــدوث ركـــود فــي االقــتــصــادات الــكــبــرى، تــوقــع »مؤتمر 
»نظرة  )األونــكــتــاد(،  والتنمية«،  للتجارة  المتحدة  األمـــم 
أسعار  وارتــفــاع  الجيوسياسية،  »التوترات  ظل  في  قاتمة«، 
والتي  المستمر«،  والتضخم  الفائدة،  أسعار  ورفع  الطاقة، 

من المرجح أن »تقيد التجارة العالمية«.
وفي تأييد لهذا، أكدت »ماريان بيتسنجر«، من »المعهد 
الملكي للشؤون الدولية«، أن التجارة العالمية خالل العام 
األهمية  إلــى  مشيرة  مــتــعــددة«،  »تحديات  تــواجــه  الحالي، 
سالسل  واضــطــرابــات  العولمة،  ضبط  لـــ»إعــادة  المتزايدة 
كيفية  وكذلك  العظمى،  القوى  بين  والمنافسة  التوريد، 
تأثر مستقبل التجارة الدولية بتحول االقتصادات الرائدة 

نحو التقنيات الخضراء والرقمنة«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ارتـــفـــاع حــجــم الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة 
بنسبة 12% في عام 2022، إال أن توقعات »منظمة التجارة 
العالمية«، لمستوى نمو التجارة عام 2023، جاءت »ضعيفة« 
مــع تــأكــيــد أن »الــصــدمــات الــمــتــعــددة«، ال تـــزال »تــؤثــر في 
روجــوف«، من »مجلس  »كينيث  وأشــار  العالمي«.  االقتصاد 
العالقات الخارجية«، إلى أن »اقتصادات الواليات المتحدة، 
»تضخم  مــن  تعاني  الــيــورو  ومنطقة  المتحدة،  والمملكة 
متزايد«؛ نظًرا إلى أن البنوك المركزية التي »انتظرت وقًتا 
تتدافع  التضخم«؛  تراكم  مع  الفائدة  أسعار  لرفع  طوياًل 
اقــتــصــاداتــهــا  دفـــع  الـــوضـــع مـــن دون  لــلــســيــطــرة عــلــى  اآلن 
الطلب  أن  »المنظمة«  توقعت  وعــلــيــه،  عــمــيــق«.  ركـــود  إلــى 
»ضعيفا«؛ جراء  ــواق، سيكون  األسـ هــذه  في  الـــواردات  على 

انخفاض إنفاق األسر، وارتفاع تكاليف التصنيع.
ويـــبـــرز فـــي تــحــلــيــل اتــجــاهــات الــتــجــارة الــعــالــمــيــة في 
الــعــولــمــة«، وهي  ــادة ضبط  »إعــ الــقــادمــة، مفهوم  الــســنــوات 
عبارة استخدمتها »نغوزي إيوياال«، مديرة »منظمة التجارة 
و»فــيــنــس جــولــلــي«، من  »مــولــي ســمــيــث«،  ــار  العالمية«. وأشـ
»وكالة بلومبرج«، إلى أنها »نظام تقوم من خالله الشركات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات بــتــكــويــن شــبــكــة تــجــاريــة الســتــيــعــاب 
ورأت  الــجــديــدة«.  والجيوسياسية  االقتصادية  التحديات 
»بيتسنجر«، أنها »أفضل وصف للنمط الحالي والمستقبلي 
عبر  االنقسامات  وتــدارك  االقتصادي،  للتكامل  المحتمل 
الــعــولــمــة نفسها ال  أن  الــمــخــتــلــفــة«، مــؤكــدة  االقـــتـــصـــادات 
اإلقليمية  التجارية  الروابط  تؤكد  »مستمرة«،  فكرة  تــزال 
بأنها »حساسة«  تتسم  اقتصادية  تكتالت  وتشكيل  األقــرب، 

للمنافسة، و»مهمة من الناحية االستراتيجية«.
»كابيتال  مــن مجموعة  شــيــريــنــج«،  »نــيــل  أوضـــح  وكــمــا 
إيكونوميكس«، فإن االقتصاد العالمي »ينقسم إلى كتلتين 
المتحدة«.  الــواليــات  مــع  ــرى  واألخـ الصين،  مــع  إحــداهــمــا 
منها،  األولى  الكتلة  للتعاون«،  شنغهاي  »منظمة  وأظهرت 
والتي تضم »روسيا، والهند، وباكستان، والعضوية اإليرانية 
للعالقات  األوروبـــي  »المجلس  شبهها  والــتــي  المحتملة«، 
المعادي  موقفها  إلــى  نظًرا  الــمــارق«،  بـ»الناتو  الخارجية« 
»الــجــارديــان«،  في صحيفة  إلــيــوت«،  »الري  وتحدث  للغرب. 
عـــن »تــجــزئــة االقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي« فـــي وصــفــه االجــتــمــاع 
الــســنــوي لــــ»صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي«، فـــي أكــتــوبــر 2022، 
إنــتــاج النفط  أمــريــكــا معترضة عــلــى ســيــاســة  كــانــت  حــيــث 
الــســعــودي، وكــانــت الهند »غــيــر راضــيــة«، مــع ارتــفــاع أسعار 
الفائدة األمريكية، فيما ُوصفت العالقات االقتصادية بين 

الواليات المتحدة، والصين، بأنها »فاترة«.
القوى  بين  المنافسة  أن  إلــى  »شــيــريــنــج«،  ــارة  إشـ ومــع 
إلى  »ستقود  التجارية،  العالقات  في  تزيد  التي  العظمى 
تحوالت في سالسل التوريد، وتقليل تدفقات التكنولوجيا 
فإن  إليهما؛  اإلشـــارة  السابق  الكتلتين  بين  واالستثمار«، 
»االعتبارات الجيوسياسية« من المقرر أن تلعب »دوًرا أكبر 
أنه  »بيتسنجر«،  رأت  السياسة االقتصادية«. وفي حين  في 
االقتصادية  الكتلة  أعضاء  يسعى  أن  المحتمل«  »غير  من 
الغربية إلى »تكامل طموح وعميق ألسواقهم«؛ فقد أشارت 
مــرنــة،  تــوريــد  بــنــاء سلسلة  عــلــى  تــركــيــزهــم  احتمالية  إلـــى 

وتقليل اعتمادهم االقتصادي على الصين.
ومع تأكيد المنافسة االقتصادية والتجارية المباشرة 
في  اقتصادين  أكبر  باعتبارهما  و»بكين«؛  »واشنطن«،  بين 
العالم، أشار »المعهد الملكي للشؤون الدولية«، إلى احتالل 
األخيرة مكان األولى خالل العشرين عاًما الماضية. وفي 
منظمة  إلــى  »بكين«  انضمت  -عندما   2001 عــام  أنــه  حين 
– كان لدى 80% من الدول حول العالم  التجارة العالمية 
تبادل تجاري مع أمريكا؛ فإنه بحلول عام 2018، انخفض 
الصين على  إلى 30% فقط، وفي عام 2020 تفوقت  الرقم 
األكبر  الــتــجــاري  الشريك  باعتبارها  المتحدة،  الــواليــات 

التجارة  وزيــرة  ريموندو«،  »جينا  وأقــرت  األوروبــي.  لالتحاد 
ــرا« أن أمــريــكــا مــنــخــرطــة في  ــ األمـــريـــكـــيـــة، بـــأنـــه »لـــيـــس سـ
»منافسة عالمية شديدة مع الصين«، وأن التكنولوجيا، في 

عام 2023 وما بعده، هي »جوهر« هذه المواجهة.
وفي ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، فرضت 
بين  المالية  العالقات  على  اقتصادية  قــيــوًدا  »واشــنــطــن«، 
ما  وأبــرزهــا  الصين،  في  ومثيالتها  أراضيها،  في  الشركات 
التقدم  عــصــر  وفـــي  الــمــوصــالت«.  »أشــبــاه  بصناعة  يتعلق 
إليها  والــوصــول  الصناعة  هــذه  دور  أصــبــح  التكنولوجي، 
و»واشــنــطــن«.  »بــكــيــن«،  بــيــن  واالرتـــيـــاب  للمنافسة  مــصــدًرا 
األخيرة  في حين صنعت  أنه  »ماكينزي«،  وأوضحت شركة 
خالل التسعينيات ما يقرب من 40% من أشباه الموصالت 
فـــي الــعــالــم، فــقــد انــخــفــض هـــذا حــالــيــا إلـــى 12% فــقــط. 
ومــع نقص اإلنــتــاج خــالل عــام 2021، أثــر ذلــك فــي النمو 

االقتصادي، »بحوالي ربع تريليون دوالر«.
وفــي إدراك لــذلــك، أشــار »مــات شــيــهــان«، مــن »مؤسسة 
ــايـــدن«،  بـ »إدارة  فــــرض  ــى  إلــ الــــدولــــي«،  لــلــســالم  كــارنــيــجــي 
فــي أكــتــوبــر 2022 قـــيـــوًدا عــلــى وصــــول الــصــيــن إلـــى أشــبــاه 
الموصالت غربية الصنع، والتي كان لها تأثير في حرمانها 
الــذكــاء  لــتــدريــب  الــتــي تحتاجها  الــحــاســوبــيــة  »الـــقـــوة  مــن 
الرقائق  »قــانــون  سيوفر  وبالمقارنة،   .»)AI( االصطناعي 
اإللكترونية والعلوم األمريكي« الصادر في أغسطس 2022، 
وتصنيع  والتطوير  للبحث  أمريكي  دوالر  مليار   52 مبلغ 
أشــبــاه الــمــوصــالت. وفـــي حــيــن تــمــت اإلشــــارة إلـــى أن هــذه 
بــالــغ على  تــأثــيــر  لــهــا  يــكــون  أن  المحتمل  »مـــن  الــســيــاســة 
وصول »الصين«، إلى أشباه الموصالت المتقدمة«، وكذلك 
»قدرتها على صنعها في الداخل«؛ فإن الواليات المتحدة 
تقنيات  عــلــى  بــالــســيــطــرة  أسبقيتها  اســتــعــادة  إلـــى  تسعى 

وموارد الحوسبة المتقدمة.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار الــتــصــعــيــد فـــي الــعــالقــات 
على  »بيتسنجر«،  ــرت  أصـ فــقــد  الكتلتين،  بــيــن  الــتــجــاريــة 
أن »االنـــفـــصـــال الـــكـــامـــل«، عـــن الــصــيــن مـــن قــبــل الــــدول 
الغربية »غير قابل للتحقيق، وال مرغوب فيه«. وبداًل من 
على  التكامل«،  »عــدم  مــن  متفاوتة  ــات  »درجـ توقعت  ذلــك، 
»الــقــطــاعــات الحساسة«،  الــقــومــي، وحــمــايــة  أســـاس األمـــن 
الصيدالنية،  والمستحضرات  المتقدمة،  التقنيات  مثل 

واستخدام المواد الخام.
الــتــقــلــيــل مــن أهــمــيــة المخاطر  ــع ذلــــك، ال يــمــكــن  ومـ
الــواليــات  إلــى  بالنسبة  وتــداعــيــاتــهــا  للصين،  االقــتــصــاديــة 
وأوضح  العالمي.  االقتصاد  الريادي في  ودورهــا  المتحدة، 
الرغم  على  أنــه  كولومبيا«،  »جامعة  مــن  فرينش«،  »هـــوارد 
من كل »نجاحاتها« لتصبح واحدة من أكثر دولتين تأثيًرا 
في العالم، فلقد حققت »بكين«، »نتائج متواضعة جًدا في 
يجب  الــتــي  المستقبلية،  االقــتــصــاديــة  نشاطاتها  تحديد 
االهتمام بها وتعزيز قطاعاتها«. وبدال من أن تكون شركات 
الدقيقة  والــمــشــغــالت  والــمــعــالــجــات،  الــتــجــاري،  الــطــيــران 
»األقوى اقتصادًيا عالمًيا«، أوشكت على اإلفالس«، وطلبت 

دعًما مالًيا حكومًيا للبقاء مستمرة.
أشــارت  البلدان،  بين  االقتصادي  التنافس  ضــوء  وفــي 
»بيتسنجر«، إلى أن هناك دوال »ال تريد أن تختار جانًبا ما«، 
على  للحفاظ  الواضحة  والمكاسب  المزايا  إلــى  بالنظر 
من  على عديد  األمــر  هــذا  وينطبق  كليهما.  مع  العالقات 
دول الشرق األوسط، بما فيها دول الخليج التي استفادت 
من كون »الصين«، أكبر شريك تجاري، كما مّكنتها عالقاتها 
األمنية مع »الواليات المتحدة«، من تعزيز أمنها اإلقليمي. 
أشــار  بينما  فإنه  األوســـط،  الــشــرق  منطقة  إلــى  وبالنسبة 
مؤتمر )أونكتاد( إلى أن »معدالت النمو التجارية الكبرى« 
تــجــارة  ارتـــفـــاع قيمة  إلـــى  »تــرجــع  كــانــت  خـــالل عـــام 2022، 
التجارة  »منظمة  توقعت  وصــادراتــهــا«؛  الــطــاقــة  منتجات 
العالمية«، أن حجم الصادرات السلعية غير البترولية عام 
2023، ستشهد انخفاًضا طفيًفا، على الرغم من توقع نمو 

حجم الواردات بالمنطقة ذاتها بنسبة %5.7.
تشانغ«،  »فيليكس  أشار  الديناميكيات،  هذه  ظل  وفي 
من »معهد أبحاث السياسة الخارجية«، إلى سعي كل من 
الــصــيــن، وتــركــيــا، و»مــعــظــم مــنــاطــق دول آســيــا الــوســطــى«، 
ــاز«، إلـــى إنــشــاء مــمــر أوســــط تــجــاري يــربــط بين  و»الـــقـــوقـ
الــــدول مــنــاطــق النفوذ  تــلــك  ــا«، يجنب  ــ ــ شـــرق آســيــا وأوروب
»كــازاخــســتــان،  ويــمــر عبر  واألمــريــكــيــة،  الــروســيــة  والهيمنة 
ــذي شبهه بـــ»طــريــق  وجــورجــيــا، وأذربـــيـــجـــان، وتــركــيــا«، والــ
الحرير القديم«؛ حيث إن لديه القدرة على »تحويل مسار 
الــتــجــارة عبر أوراســـيـــا«، عــن طــريــق تقليل االعــتــمــاد على 

التجارة البحرية.
الطريق قد تعطل بسبب  هــذا  إنشاء  فــإن  ذلــك،  ومــع 
بالجمارك  المتعلقة  واإلجــــراءات  الروتينية«،  »التدابير 
والتعريفات والرسوم عبر العديد من البلدان، ناهيك عن 
أن حجم التجارة عبره أقل بكثير من تلك الموجودة في 
»الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب«، والذي يعد 
طريقا سريعا ورخيصا. وفي حين أن قدرة الممر األوسط 
من  طــن  10 ماليين  حــوالــي  بلغت  النقل  على   2020 عــام 
السكك  عبر  أخــرى  طن  مليون   144 بـ  نقل  تم  البضائع؛ 

الحديدية السيبيرية في العام ذاته.
التي  األوســــط، ال سيما  الــشــرق  دول  إلـــى  وبــالــنــســبــة 
الغربية، ال  والــدول  آسيا  إلى مناطق شرق  النفط  تصدر 
ــداد »مــســألــة ضــروريــة«.  تـــزال حــمــايــة طـــرق وســالســل اإلمــ
»سالسل  أن  إلــى  العالمي«،  االقــتــصــادي  »المنتدى  وأشـــار 
»حاسمة  ستكون  المفتوحة«،  واألســـواق  المرنة،  التوريد 
لضمان الوصول إلى المواد الخام« للدول، باإلضافة إلى 
مــن سالسل  الــكــربــون  ــة  »إزالـ إجــــراءات نحو  تنفيذ  ضمان 

القيمة العالمية بالنسبة إلى االقتصادات الرائدة. 
»تطور  أن  )أونــكــتــاد(،  أوضــح مؤتمر  هــذا،  واتساقا مع 
الــعــالــمــيــة«، يمكن أن يــؤثــر فــي أنــمــاط  الــتــوريــد  ســالســل 
الــمــنــاخــيــة خــالل  الــتــغــيــرات  الــتــجــارة وطــــرق تكيفها مــع 
عام 2023، بسبب الشكوك حول تنويع الموردين لمصادر 
للشؤون  الملكي  »المعهد  وأكــد  تــدريــجــي.  بشكل  الطاقة 
الدولية«، أن االضطرابات التي طالت الموانئ في الواليات 
المتحدة والصين، والتي تعود إلى عام 2020، قد »تم حلها 
في الغالب«، وهو ما سمح بتدفق أكثر كفاءة للتجارة من 

أكبر اقتصادين عالميا. 
من جانبه، أشار »بيتر تيرشويل«، من وكالة »إس آند بي 
جلوبال«، إلى أن هناك »مؤشرات قوية« على أن االقتصاد 
سالسل  الضــطــراب  »أكــبــر  تخفيف  نحو  يتجه  الــعــالــمــي، 
»بيتسنجر«،  ذلك، حذرت  ومع  بالحاويات.  الشحن  إمــداد 
مــن أن أكــبــر الــتــهــديــدات لــســالســل اإلمــــــدادات الــتــجــاريــة 
وحث  القاسية«.  المناخية  »التغيرات  هي  الحالي،  العام 
»األونكتاد«، على زيادة االستثمارات من أجل »تعزيز القدرة 
ســواء  المستقبلية«،  األزمـــات  مواجهة  فــي  الصمود  على 

كانت طبيعية أو جيوسياسية.
أخــرى قد  ديناميكية  ذلــك، هناك عوامل  عــالوة على 
تؤثر في مستقبل التجارة العالمية، مثل الجهود الدولية 
لتطوير اقتصاد عالمي أكثر اخضراًرا واستدامة بيئًيا، وهو 
عامل أوضح »األونكتاد«، أنه »يحفز الطلب على المنتجات 
الوقود  على  الطلب  »وتقليل مستويات  بيئًيا،  المستدامة 
الضوء على كيف  و»كار«،  »مونكيلبان«  األحفوري«. وسلط 
ُتشكل التجارة »إحدى الركائز الرئيسية« للخطة الخضراء 
فون  »أورســوال  رئيستها  أكدت  الذي  األوروبية،  للمفوضية 
وتيرة  لتسريع  مفتاح  والمنافسة  التجارة  »أن  اليــن«،  دير 
الحياد  درجــة  وتحسين  النظيفة،  للتكنولوجيا  اللجوء 
الكربوني المناخية«. فيما سعى وزراء التجارة األوروبيون 
المناخ،  إلى إطالق تحالف عالمي قوامه 50 طرًفا بشأن 
»سيوفر  أنــه  العالمي«،  االقتصادي  »المنتدى  أكــد  والــذي 
بشأن  الدولي«،  التعاون  »تعزيز  أجل  من  سياسًيا  توجيًها 

التجارة والمناخ والتنمية المستدامة«.
ــذا الــمــجــال داخـــل  ــتـــوتـــرات فـــي هــ ــإن الـ ــــك، فــ ــع ذلـ ومــ
التحالف الغربي تظل جديرة بالمالحظة. وواجه »قانون 
خفض التضخم«، إلدارة بايدن لعام 2022 معارضة أوروبية؛ 
نظًرا إلى أن استثمارات »واشنطن«، المخطط لها بقيمة 
369 مليار دوالر والمخصصة للتحول إلى مصادر الطاقة 
الكثير  »خسارتها  قلقة من  الــدول  تلك  تترك  المتجددة؛ 
مــن الــوظــائــف، واالســتــثــمــارات الــتــي قــد توفرها الــواليــات 
فــوري دون  التحول بشكل  لها، في حال تم هذا  المتحدة 
البيت  رئيس موظفي  نائب  أشاد  وبينما  تعاون مشترك«. 
في  يساعد  باعتباره  بالقانون،  بوديستا«،  »جــون  األبيض 
وبشكل  واســـع  ونــطــاق  العالمي بحجم  االقــتــصــاد  »تــحــول 
فــجــائــي«؛ حـــذر الــرئــيــس الــفــرنــســي »إيــمــانــويــل مـــاكـــرون«، 
مــن أنـــه يــهــدد بـــ»الــتــأثــيــر فــي الـــغـــرب«، والـــوفـــاء بتعهدات 

االنبعاثات الكربونية الصافية الصفرية بشكل تدريجي.
والضغوط  التحديات  من  عديد  هناك  العموم،  على 
الــكــبــرى حــــول أنـــمـــاط الـــتـــجـــارة وتــغــيــرهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
التجزئة االقتصادية لألسواق، ومنافسة القوى العظمى، 
التوريد، واالستدامة وغيرها. وفي حين  ومشاكل سالسل 
الدول يمكن أن يطور بدوره أنظمة  التعاون بين  زيادة  أن 
مالية »أكــثــر شــمــواًل واســتــدامــة«، ومــرونــة، بــاإلضــافــة إلى 
»زيـــادة مــعــدالت النمو االقــتــصــادي«؛ يبقى أن نــرى مــا إذا 
الكبرى  االقــتــصــاديــة  أو  الجيوسياسية  الــصــدمــات  كــانــت 
العالمية،  التجارة  أنماط  بشأن  قلقا  أخرى  مرة  ستسبب 

وعملية تحولها للتكيف مع التغييرات المناخية أم ال؟

ت  ــوَّ ــ ــع مـــضـــت صـ ــيــ ــابــ قـــبـــل عــــــدة أســ
برلمان جنوب أفريقيا على مشروع قرار 
تقدم به حزب الحرية الوطني، خفضت 
ــوب أفـــريـــقـــيـــا مــســتــوى  ــنــ جـــمـــهـــوريـــة جــ
العالقات الدبلوماسية مع »إسرائيل« من 
مستوى سفارة إلى مكتب اتصال، والقرار 
اتــخــذه حزب  لــقــرار ســابــق  يــأتــي تنفيذا 
الــمــؤتــمــر الــوطــنــي األفــريــقــي قــبــل نحو 
عام تقريبا في هذا الخصوص، تضامنا 
الفلسطيني،  العربي  الشعب  نضال  مع 
األفريقية  الخارجية  وزيــرة  أكــدت  حيث 
تعين  لــن  بــالدهــا  أن  سيسولو  لينديوي 
ممثال في »إسرائيل« على مستوى سفير 
قــال  فيما  اتــصــال،  بمكتب  وستحتفظ 
التصويت  بــعــد  الــوطــنــي  الــحــريــة  حـــزب 
سيفخر  لحظة  أن »هـــذه  المشروع  على 
قـــال دائــمــا  الـــذي  بــهــا نيلسون مــانــديــال 
حرية  دون  من  مكتملة  غير  حريتنا  إن 

الفلسطينيين«.
هــــذه الـــخـــطـــوة الــدبــلــومــاســيــة ذات 
ــغـــزى والـــبـــعـــد الــســيــاســي  ــمـ الــمــعــنــى والـ
ــتــــي صـــــــدرت عــــن جــمــهــوريــة  الـــكـــبـــيـــر الــ
الموقف  بــدقــة  تعكس  أفــريــقــيــا،  جــنــوب 
الــمــبــدئــي لــهــذه الــجــمــهــوريــة األفــريــقــيــة 
أجل  مــن  باهظا  ثمنا  شعبها  دفــع  التي 
من  والتخلص  استقالله  ونــيــل  حريته 
»األبــارتــهــايــد«،  العنصري  الفصل  نــظــام 
الــمــوقــف الــمــبــدئــي مـــن نــضــال الــشــعــب 

من  يــعــانــي  الــــذي  الفلسطيني  الــعــربــي 
نــفــس الــســيــاســة الــعــنــصــريــة الــتــي عانى 
منها سكان جنوب أفريقيا السود، وهذا 
والعدالة صاحب  الحرية  أكــده حزب  ما 
المشروع حيث قال إن هذه الخطوة، أي 
الدبلوماسية،  العالقات  مستوى  خفض 
رمز  بــدعــم  تحظى  أن  الممكن  مــن  كــان 
محاربة الفصل العنصري )األبارتهايد(، 

الراحل نيلسون مانديال.
جــمــهــوريــة جــنــوب أفــريــقــيــا ســارعــت 
إلـــى إقــامــة عــالقــات دبــلــومــاســيــة رسمية 
مــــع فــلــســطــيــن بـــعـــد عـــــام واحــــــد فــقــط 
مـــن انـــتـــهـــاء نـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري 
ــة األفــريــقــيــة فـــي عــــام 1994،  ــدولـ فـــي الـ
وبــالــتــالــي فـــإن هـــذه الــخــطــوة الــجــديــدة 
أفريقيا  برلمان جنوب  التي صدرت عن 
إنــمــا تــأتــي انــســجــامــا ومــتــمــاشــيــة تماما 
مــع الــمــوقــف الــمــبــدئــي والــثــابــت لــدولــة 
ــانـــديـــال، ولــلــعــلــم  الــمــنــاضــل نــيــلــســون مـ
األفريقية  الجمهورية  لــهــذه  سبق  فقد 
عــام  الــدبــلــومــاســي  تمثيلها  خفضت  أن 
»إسرائيل«،  من  سفيرها  وسحبت   2019
إسرائيل  ترتكبها  التي  »الفظائع  بسبب 
في  جـــاء  كــمــا  الفلسطينيين«،  حــق  فــي 

البيان الذي تال قرار التخفيض.
الــشــعــب فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا عــانــى 
مــــن ســـيـــاســـة الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري ومـــن 
ــاد والــتــنــكــيــل والــــــزج بــأبــنــائــه  ــهـ ــطـ االضـ

العنصري  الــنــظــام  غــيــاهــب ســجــون  فــي 
أبنائه  على صــدور  الــذي جثم  البغيض 
ــاء نــصــف قـــرن )نــظــام الــفــصــل أنــشــأه  زهـ
الحزب الوطني الذي سيطر على الحياة 
السياسية في البالد من عام 1948 حتى 
أن  جــدا  الطبيعي  من  وبالتالي   ،)1994
ومؤيدة  داعــمــة  حكومتهم  مــواقــف  تأتي 
الفلسطيني  الــعــربــي  الــشــعــب  لــنــضــال 
وهـــم يــرونــه يــعــانــي مــن نــفــس السياسة 
الذي  السياسي  واالضطهاد  العنصرية 
خالل  أفريقيا  جــنــوب  شعب  منه  عــانــى 

سنوات نظام الفصل العنصري.
ــر فــي  ــيـ ــأثـ ــل آخــــــر لــــه تـ ــامــ ــاك عــ ــنــ هــ
سياسة حكومة جنوب أفريقيا والغالبية 
ــــن شـــعـــبـــهـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  الـــســـاحـــقـــة مـ
بــالــمــوقــف مــن الــســيــاســة »اإلســرائــيــلــيــة« 
تـــجـــاه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي والــحــقــوق 
بشكل  الفلسطيني  للشعب  المشروعة 
العنصري  الــفــصــل  نــظــام  أن  ــو  وهـ ــام،  عــ
الـــذي جــثــم عــلــى صــدورهــم كـــان يتلقى 
الــدعــم مــن »إســـرائـــيـــل« وهــنــاك تحالف 
قوي بين النظامين، فليس من السهولة 
الجمهورية  أبــنــاء  يتجاهل  أو  ينسى  أن 
األفـــريـــقـــيـــة هــــذه الـــمـــواقـــف الــعــدوانــيــة 
مــن جــانــب »إســـرائـــيـــل« تــجــاهــهــم وتــجــاه 
العنصري  الــفــصــل  نــظــام  ضــد  نضالهم 

في بالدهم.
ومتشابهة  مشتركة  قــواســم  فهناك 

بين الشعبين الفلسطيني وشعب جنوب 
أفريقيا، وكما يلتقي الشعبان في أهداف 
نضالهم  وراء  من  تحقيقها  إلى  يسعون 
البطولي، فإن هناك صفات مشتركة بين 
الــذي  العنصري  الفصل  نــظــام  سياسة 
كان قائما في جنوب أفريقيا تجاه سكان 
البلد األفارقة، وسياسة »إسرائيل« تجاه 
أبـــنـــاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ونــضــالــهــم 
اســـتـــرداد حقوقهم  أجـــل  مـــن  الــمــشــروع 
حقهم  منها  المقدمة  وفــي  المشروعة، 
دولتهم  وإقامة  واالستقالل  الحرية  في 
المستقلة أسوة بباقي شعوب المعمورة.

الفلسطيني، خاصة  العربي  الشعب 
فــي مــثــل هـــذه الــظــروف الــصــعــبــة، حيث 
اليمين العنصري المتطرف الحاكم في 
»إسرائيل« يقود حملة ممنهجة وشرسة 
لتصفية ما تبقى من حقوق فلسطينية 
مــــــن خــــــــالل إفــــــــــــراغ الــــــمــــــدن والـــــقـــــرى 
في  الفلسطينية  السكانية  والتجمعات 
أبنائها  مــن  الــمــحــتــلــة  الــغــربــيــة  الــضــفــة 
الـــشـــرعـــيـــيـــن، عـــبـــر الـــقـــضـــم الــتــدريــجــي 
ألراضيهم من خالل التوسع االستيطاني 
فوق  المستوطنات  مــن  الــمــزيــد  وإقــامــة 
هذه األراضي، في مثل هذه الظروف فإن 
إلى  ماسة  بحاجة  الفلسطيني  الشعب 
وليس  فعال  السياسية،  الــدعــم  مــواقــف 
قوال، وهو ما ذهبت إليه جمهورية جنوب 

أفريقيا.

اتجاه�ات التجارة العالمي�ة في عام 2023 وما بعده
مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية 

مـــنـــذ أيـــــــاٍم مـــــرت عــلــيــنــا 
والعشرين  الــرابــعــُة  الــذكــرى 
الراحل  األمير  سمو  لرحيل 
آل  بن سلمان  الشيخ عيسى 
فقد  ثــراه،  اهلل  ب  طيَّ خليفة 
كان السادُس من شهر مارس 
بمعنى  ــا  حــزيــًن يـــوًمـــا   1999
ــت عــنــا  ــ ــابـ ــ ــد غـ ــقــ ــلــــمــــة فــ الــــكــ
والتي  الــطــاهــرة،  الـــروُح  تلك 
للبحرين  ــًزا  رمــ تمثل  كــانــت 
ومــــســــيــــرتــــهــــا الــــحــــضــــاريــــة 
الــــتــــنــــمــــويــــة، كــــــــان األمـــــيـــــُر 
لــكــل صغيرة  راعـــًيـــا  الـــراحـــُل 
وكبيرة حنوًنا محبا وعاشًقا 
صغارهم  الوطن  هذا  ألبناء 

وكبارهم.
حًقا لقد كان يوًما صعًبا 
ــٍن مـــن الــبــحــريــن  ــ ــلَّ ركـ ــزَّ كــ هــ

شمالها وجنوبها شرقها وغربها إذ اختلجت في 
أبي حمد،  لفقداننا  الحزن  كلُّ مشاعر  نفوسنا 
سمو  تتذكُر  وستبقى  مازالت  والبحرين  واليوم 
اهلل  طيب  خليفة  آل  سلمان  بــن  عيسى  الشيخ 
ثـــراه بكل معاني الــحــب والــوفــاء لــهــذا اإلنــســان 
الــــذي خــســرتــه الــبــحــريــن، كــــان بــمــثــابــة عــالمــة 
العربي  وطننا  في سماء  ورمــًزا ساطعا  مضيئة 

الكبير.
ُر كلمات في ذكراه، فإننا  وإذا كنا اليوم نسطِّ
البحرين  تــظــل  أن  الــمــولــى جــلــت قــدرتــه  نــدعــو 
تنعم باالزدهار بفضل القيادة الحكيمة لجاللة 
الــمــلــك الــمــعــظــم وتـــالحـــم أبـــنـــائـــهـــا. لــقــد كــان 
للمغفور طيب اهلل ثراه مآثُر كثيرة في البحرين 
والـــعـــمـــل الـــعـــربـــي الـــمـــشـــتـــرك فــــي الـــمـــجـــاالت 
االقتصادية والصحية والتعليمية واالجتماعية 
شــمــلــت  مــنــجــزات بــــارزة عــلــى جميع األصــعــدة، 
كان سموه يحدوه أمل أن ينعم كل أبناء الوطن 
الكبير  يستقبل  مجلسه  وكــان  الرغيد  بالعيش 
الباري  إلــى  رحيله  حتى  هكذا  وظــل  والصغير، 
سبحانه وتعالى، كانت قيادته حكيمًة، واهتمامه 
الوطن  في هذا  فرد  لكل  الوطن ممتدا  بشؤون 
أن تستمر  ــى  إلــ يــطــمــح  ــه  أنــ مـــن ســمــاتــه  ــان  ــ وكـ
الــبــحــريــن فـــي الــتــطــور كـــل يــــوم وفــــي كـــل شــيء 
ــالم والــصــحــافــة إذ كـــان يــرى  بــمــا فــي ذلـــك اإلعــ
فيهما عنوانا للتقدم واالزدهار وقد اهتم  كثيرا 
أنهم ركيزة الوطن في  يــرى  كــان   بالشباب ألنــه 

حاضره ومستقبله.
ومن األمور التي أوالها جل اهتمامه تيسير 
فكان  البحرينية،  باألسرة  والعناية  الــزواج  أمور 
بــحــكــمــتــه يــضــع الـــحـــلـــول لــهــا بــنــفــســه وبــطــيــب 
خاطر.  لقد اجتمع الجميع على محبته، كان 
متواضعا،  مخلصا  البحرين،  لوطنه  بــارا  ابنا 
وقد منح شعبه تميزا ونوعية نادرة من الرجال 
فــي ســعــة الــصــدر والــتــســامــح والـــكـــرم والــعــطــاء، 
لــذلــك كــان هــنــاك حــزن كبير لــفــراقــه، وسيبقى 
هذا الفراق الجلل ذكرى راسخة في نفوس أبناء 
هـــذا الــوطــن، وكـــل مــا نــقــولــه عــن هـــذا اإلنــســان 

الــقــائــد هــو قــلــيــٌل مــن كثير 
فقد  السامية،  الصفات  من 
جعل البحرين الصغيرة في 
مساحتها كبيرة بشعبها في 

قلوب كل الشعوب.
ب  ولــقــد كـــان ســمــوه طيَّ
ــزمـــن  الـ أن  ــرى  ــ يــ ثـــــــراه  اهلل 
استمد  وقــد  لــه قيمة  عــنــده 
ــبــــادئــــه مــــن إيــــمــــانــــه بـــاهلل  مــ
ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى مــنــهــاجــا 
وقوة في العمل على حماية 
تــــدخــــالت  أي  ــن  ــ مــ ــــالد  ــبــ ــ الــ
حـــفـــاظـــا عـــلـــى اســتــقــاللــهــا، 
ــه رؤيــــــة ثـــابـــتـــة أن  ــانــــت لــ وكــ
اإلنــــســــان  فـــي هــــذا الــوطــن 
رفع  وقــد  تقدمها،  عماد  هو 
شأن هذه البالد وأبرز دورها 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــي واالجــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
والــتــاريــخــي خــــالل  ســـنـــوات  حــكــمــه، كــمــا لعب 
سمو األمير الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 
أدوارا مشهودة في تعزيز مسيرة  طيب اهلل ثراه 
الــتــضــامــن الــعــربــي وإذابــــة كــل الــخــالفــات ســواء 
كـــانـــت عــلــى الــصــعــيــد الــخــلــيــجــي أو اإلقــلــيــمــي 
ــام وجـــعـــل الــبــحــريــن لــهــا مــكــانــة لــدى  بـــوجـــه عــ
عيسى  األمــيــر  وشخصية  العالم  دول  مــن  كثير 
ــرد طـــويـــل لــلــوقــوف  بـــن ســلــمــان تــحــتــاج إلــــى ســ
إسهامات  من  لها  لما  المختلفة  جوانبها  على 
في  والمساهمة   الــعــطــاء  مــيــاديــن  فــي مختلف 
االنطالقة  تواصلت  عهده  وفــي  الــوطــن،  نهضة 
االجتماعية والتنموية فشملت مختلف نواحي 
الحياة، فأنشئت الطرق ومحطات تحلية المياه، 
العديد من  إنــشــاء  تــم   كما  التليفزيون  وتــطــور 
المعاهد التعليمية والجامعية، واستكملت دولة 
التي  البنية  مشاريع  تنفيذ  عهده  في  البحرين 
والقرى  للمدن  العمرانية  النهضة  فــي  تمثلت 
إنشاء  والــتــوســع فــي  والــمــطــار  الــمــوانــئ  وتطوير 
المدارس بالشكل النموذجي كما اكتسب سموه 
الكثيرة  المسؤوليات  خــالل  من  واسعة  خبرات 
الــتــي تــوالهــا فــي شـــؤون الحكم حيث كــان أهال 
لها، وكان للسياسة الحكيمة التي أنتجها سموه، 
فضل المحافظة على القيم االسالمية وتطبيق 
شــريــعــة اهلل والــعــمــل عــلــى تــرســيــخــهــا، والــدفــاع 
عـــن الـــديـــن والـــوطـــن والــمــحــافــظــة عــلــى األمـــن 
االنتماء  قيم  وتعزيز  االجتماعي،  واالســتــقــرار 

والوالء للوطن.
كما كــانــت لــه إنــجــازات واضــحــة فــي عملية 
مــن خالل  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة  التنمية 
تعزيز دور وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة 
وصناعة البحرين باعتبار هاتين الجهتين لهما 
وتقدمه،  الوطن  تنمية  بمسيرة  مباشرة  عالقة 
واالعتدال  بالحكمة  تتسم  مسيرته  كانت  هكذا 
والتخطيط والنظرة البعيدة للمستقبل.. رحم 
اهلل سمو األمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفة الذي ستظل ذكراه راسخة وباقية في 

قلوب أبناء هذا الوطن المخلصين.

�سمو الأم�ير ال�راح�ل ال��سي�خ ع�ي�س�ى 

البحرين اأه�ل  ذاك��رة  في  �سلمان  بن 

بقلم: 
محيي الدين بهلول

االقتصادية  االضــطــرابــات  أدت 
والجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار 
ما  مسبوق،  غير  بشكل  الطاقة 
الغذاء  أسعار  في  ارتفاعا  سبب 
تفاقم  إلــى  باإلضافة  العالمي، 
انعدام األمن الغذائي في عديد 
من الدول مما يستوجب لصناع 
ــات واألفـــــــــراد  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـــــقـــــرار والـ
تتأثر  ال  بديلة  طاقة  استخدام 
بـــمـــجـــريـــات وتـــقـــلـــبـــات الـــســـوق 
ــتـــي ســــوف تسهم  والـ الــعــالــمــيــة 
في الحفاظ على أسعار الغذاء 
ورفع مستوى األمن الغذائي في 
التي  الحلول  ومن  العالم.  دول 
ــي اســتــخــدام  ــرت مــــؤخــــرًا هـ ــيـ أثـ
ــتـــجـــددة  ــة الـــمـ ــاقــ ــطــ ــادر الــ ــ ــصـ ــ مـ
لــقــدرتــهــا عــلــى تــحــســيــن األمـــن 
ــريــــق خــفــض  ــــن طــ الــــغــــذائــــي عـ

تــكــالــيــف إنـــتـــاج الـــزراعـــة وإنـــتـــاج الـــغـــذاء، وبــالــتــالــي، 
يجعل  مــا  المستهلكين،  على  الــغــذاء  أســعــار  خفض 
االستقرار  لعدم  أقــل عرضة  والــغــذاء  الــزراعــة  قطاع 

االقتصادي والجيوسياسي أو البيئي.
وتــهــدف جــهــود صــنــاع الــقــرار الــيــوم إلــى تحقيق 
ــن الـــغـــذائـــي  ــاألمــ الــــركــــائــــز األســــاســــيــــة الــمــتــعــلــقــة بــ
والـــوصـــول إلـــى أهــدافــهــا وهـــي: 1( وفـــرة الـــغـــذاء في 
السوق، 2( القدرة على تحمل تكاليف الغذاء من قبل 
واالستدامة   )4 والسالمة،  الجودة   )3 المستهلكين، 
الضوء  تسليط  إلــى  المقال  هــذا  ويهدف  الغذائية. 
في  المتجددة  الطاقة  مصادر  مساهمة  كيفية  على 
واستدامة  فعالية  أكثر  الغذائي وجعله  األمن  تعزيز 

على المدى البعيد.
هـــنـــاك عــــدة طــــرق عـــديـــدة يــمــكــن مـــن خــاللــهــا 
الشمسية،  كــالــطــاقــة  الــمــتــجــددة  الــطــاقــة  اســتــخــدام 
الحيوي،  والــوقــود  المائية،  والطاقة  الــريــاح،  وطاقة 
وتــســتــخــدم كـــل مـــن هــــذه األنــــــواع فـــي تــعــزيــز األمـــن 
تساعد مصادر  أواًل،  طــرق:  عــدة  خــالل  من  الغذائي 
عن  اإلنتاج  تكاليف  خفض  على  المتجددة  الطاقة 
إنفاقه على مصادر  الذي يتم  المبلغ  طريق خفض 
الطاقة من الوقود األحفوري، والتي ارتفعت تكاليفها 
العوامل  بسبب  السنتين  هاتين  خــالل  كبير  بشكل 
االقتصادية والجيوسياسية. ويمكن استخدام مصادر 
الطاقة المتجددة لتشغيل مضخات الري والجرارات 
من  للمزارعين  فيمكن  وغــيــرهــا.  الــزراعــيــة  واآلالت 
إنتاج المزيد من الغذاء بكلفة أقل مما  خالل ذلك 

يجعل الغذاء متاحا للمستهلكين بأسعار معقولة.
ثـــانـــيـــًا، تــركــز مـــصـــادر الــطــاقــة الــمــتــجــددة على 
يعني، على سبيل  مــا  الــغــذاء،  إنــتــاج  كــفــاءة  تحسين 
المثال، أنه يمكن لمصادر الطاقة الشمسية تشغيل 
ــــادة كــفــاءتــهــا وخــفــض مــعــدل هــدر  أنــظــمــة الــــري وزيـ

الــمــيــاه. بــاإلضــافــة إلــى فعالية 
تشغيل  في  المتجددة  الطاقة 
تساعد  والتي  التبريد  وحــدات 
في الحفاظ على األطعمة من 
في  المستمر  والتقليل  التلف 

هدر الطعام.
ــًا، تــــعــــزيــــز مـــســـتـــوى  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
االستدامة، وذلك بسبب اعتبار 
مصادر الطاقة المتجددة أكثر 
استدامة من الوقود األحفوري، 
الــــطــــاقــــة  مـــــــصـــــــادر  أن  كـــــمـــــا 
الــمــتــجــددة تــســهــم فـــي خفض 
ــراري  غـــــــازات االحـــتـــبـــاس الــــحــ
البيئة.  فــي  تــأثــيــرهــا  وخــفــض 
ــإن مــــصــــادر الــطــاقــة  ــ لــــذلــــك، فـ
الــمــتــجــددة تــســاعــد فــي ضمان 
إنــتــاج الـــغـــذاء والــحــفــاظ على 

البيئة على المدى البعيد.
المستوردة،  الطاقة  على  االعتماد  تقليل  رابعًا، 
تــعــتــمــد عـــديـــد مـــن الـــبـــلـــدان عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة 
قد  والــتــي  الــزراعــيــة،  قطاعاتها  لتشغيل  المستوردة 
تكون باهظة الثمن في بعض األوقــات ما يسهم في 

زيادة انعدام أمن الطاقة واألمن الغذائي معًا.
فيمكن العتماد مصادر  المرونة،  زيــادة  خامسًا، 
خالل  طــاقــة  مــصــدر  توفير  على  المتجددة  الــطــاقــة 
ــوارث االقـــتـــصـــاديـــة والــجــيــوســيــاســيــة  ــ ــكـ ــ األزمـــــــات والـ
دائمة  طاقة  وجــود  على ضمان  يساعد  ما  والبيئية، 
إنتاج  وضمان  والغذائي،  الزراعي  للقطاع  ومستمرة 
الغذاء للمستهلكين ومنع حدوث ارتفاع مفاجئ في 
األسعار يمكن من خاللها خلق حالة من عدم التوازن 

االقتصادي.
المتجددة  الطاقة  مصادر  تساعد  الختام،  وفي 
على تعزيز األمن الغذائي عن طريق خفض تكاليف 
االستدامة،  تعزيز  اإلنتاجية،  الكفاءة  زيــادة  اإلنتاج، 
واالعـــتـــمـــاد عــلــى مـــصـــادر طــاقــة نــظــيــفــة بــديــلــة عن 
المصادر التي تعتمد على الوقود األحفوري. وهناك 
تمكين قطاع  فــي  الــتــي نجحت  الــــدول  مــن  الــعــديــد 
الطاقة  الــزراعــة واألغــذيــة من خــالل اعتماد مصادر 
الــمــتــجــددة والــتــي لــم تــتــأثــر بــمــجــرى ارتـــفـــاع أســعــار 
الطاقة الحالية كسنغافورة ومناطق في الهند وكينيا 
أكبر  زادت من مرونتها بشكل  بل  وغيرهم،  والمغرب 
والمستهلكين  والــشــركــات  للمزارعين  نفعها  وعــلــى 
سوف  المقال،  هــذا  من  القادم  الجزء  وفــي  والبيئة. 
من  لــعــديــد  العملية  التطبيقات  بــعــض  تــنــاول  يــتــم 
الطاقة  استخدمت مصادر  التي  العالم  الــدول حول 
المتجددة لدعم القطاع الزراعي ورفع مستوى األمن 

الغذائي عندها. 
} مركز البحرين للدراسات 
االستراتيجية والدولية والطاقة

ال��م��ت��ج��ددة وت���اأث���ي���ره���ا في  ال��ط��اق��ة 

)1( ال���غ���ذائ���ي  الأم�����ن  م�����س��ت��وى  رف����ع 

بقلم:
 علي فقيه }
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Vacancies Available
SECURE ME W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com

ALI MOHAMMED ALI RASHID FAKHRO 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39611511 or amfakhro@hotmail.com

YAQOUBY INTERNATIONAL 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

suitably qualified applicants can contact

 39633813 or adam@yaquby-international.com

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com

EMCO COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 17821988 or kharen@emco.com.bh

OBADAH BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER

suitably qualified applicants can contact

 17672421 or adel_alrayes@hotmail.com

ALBAIJAN TRADING EST. 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 17735347 or mwmattar@hotmail.com

ESSA ALNACHAS CAR SERVICE GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17554401 or alnachas33@gmail.com

AHMED ALI AHMED ELECTRICAL CONTRACTING E 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39711774 or ahmedalifire@gmail.com

HASAN BOUTIQUE AND ACCESSORIES 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 39677707 or ahujiri@gmail.com

ADMECCO MECHANICAL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FIRE & SAFETY SPECIALIST

suitably qualified applicants can contact

 17262256 or aldaleem@hotmail.com

LUQMAN ALHADDAD CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 17730091 or sweetloq@yahoo.com

ALSEEF GOLD SMITH WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 39622458 or paresh4real@yahoo.com

ALSHAYA TRADING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

 ARTIST(DISPLAY)

suitably qualified applicants can contact

 17556555 or ayman.jafar@alshaya.com

AL  BUSHRA  CARGO 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 33865060 or abushra.cargo@hotmail.com

EY CONSULTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SYSTEM ANALYST

suitably qualified applicants can contact

 38899982 or sara.ebrahim@bh.ey.com

KING KRAK CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39857572 or hind.althawadi@gmail.com

AL-MOAYYED COMPUTER SYSTEMS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT

suitably qualified applicants can contact

 17700777 or alihassan@almoayyedintl.com.bh

ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17400407 or proffice@almoayyedcg.com

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com

ROTANA RENT A CAR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33333318 or adel33333318@hotmail.com

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17245222 or alansari@areenagroup.com

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

suitably qualified applicants can contact

 17245222 or alansari@areenagroup.com

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

 17466776 or abdulla@kingdom.bh

FLUID TECH TRADING EST 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17623583 or admnfluidtech@gmail.com

CHAPTER COPY AND STATIONERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39551202 or saso.bah@gmail.com

PALM COAST CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR FOR BUILDING

suitably qualified applicants can contact

 36005572 or aamirbh@gmail.com

PALM COAST CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 36005572 or aamirbh@gmail.com

DAR MASAA SALON AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

suitably qualified applicants can contact

 37371334 or batool313@gmail.com

ALAMWAJ ALHADAAT LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33135826 or shameemkp@gmail.com

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17732252 or gm@sitrafactory.com

ALAZZOUZI TRADING AND CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 17002983 or alazzouzicleaning@gmail.com

GOLDEN ROCK GYM 

has a vacancy for the occupation of

 TRAINER

suitably qualified applicants can contact

 34199304 or bmax.bh@gmail.com

ABU ISA WATER DISTILLATION AND ELECTRICAL EQUIPMENT 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 36811441 or abbas.alsammak@gmail.com

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17564981 or ashokrma@gmail.com

RELAY ENGINEERING LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

suitably qualified applicants can contact

 39980260 or andrew.wrankmore@relay-engineerin.com

PETROJANA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34688884 or loai@petrojana.com

A R A A  STATIONERY AND OFFICE MATERIALS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PRESS DESIGNER

suitably qualified applicants can contact

 17240112 or samv.desilva@gmail.com

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

suitably qualified applicants can contact

 17162244 or hr@devjiaurum.com

ALTURA ENTERPRISES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17464474 or hello@wooholdings.com

SARAI ALAM GIR AUTO SPARE PARTS CO.WLL 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 33578663 or almas.ibrahim84@gmail.com

SOUTH RIFFA FOR BLACKSMITH WORK SHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 36604949 or southriffacleaning@gmail.com

NEXTOP RETAILS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39641360 or marghoobadil@gmail.com

FIRST CHOICE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 36491411 or murtazawali100@gmail.com

BURJ MUSHRAF CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33346825 or bmc.bahrain111@gmail.com

SAKURA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

suitably qualified applicants can contact

 39409898 or mahamalmulla@hotmail.com

MATRIX TOWER CONTRACTING COMPANY PARTNERSHIP 

OWNED BY HASAN ABDU 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33100058 or bob_200420@hotmail.com

MUDASSIR KHAN VEHICLE PARTS AND ACCESSORIES 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 33267413 or abdulrehmanb54@gmail.com

GARAGE MANSHA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33907097 or saamiir@live.com

VISTA WORLD CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

suitably qualified applicants can contact

 36144911 or janetcuervo002@gmail.com

KADI ONE CONSTRUCTION W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY

suitably qualified applicants can contact

 33440279 or sinoalan180@gmail.com

CHILANKA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 17003340 or goldenlink.bh@gmail.com

NEW DIMENSION CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 34403380 or fishermansense@gmail.com

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

MANNAI TRADING & CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

suitably qualified applicants can contact

 17729935 or ahmed@panoramabh.com

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33660370 or hr@jaradahfish.com

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PORTER

suitably qualified applicants can contact

 17558558 or careers@bh.lulumea.com

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 16199376 or moonstarc.bh@gmail.com

STILLER AGENCY FOR THE SUPPLY WORKERS W. L. L 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17717730 or alazzamgroup@yahoo.com

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER

suitably qualified applicants can contact

 17722171 or aneesh@foodvestholding.com

GLOBAL HOUSE CONTRACTING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34103333 or ali.ali1999bh@gmail.com

MOHAMED ABDUL RAHMAN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33495428 or aramanbh6@gmail.com

LAZARD CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN(CONSTRUCTION)

suitably qualified applicants can contact

 17728630 or lazardcontracting@gmail.com

LATAIF JEWELLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER

suitably qualified applicants can contact

 17820007 or rafaizy1984@gmail.com

ABU MUNEEB MAINTENANCE SERVICE

 BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 37228185 or amir133hussain@gmail.com

PR MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR SALES

suitably qualified applicants can contact

 77900600 or pramacrecruit@gmail.com

NAIB-TECH INDUSTRIAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 77166539 or sparklinkbh@gmail.com

JERUSALEM REAL ESTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MARKETING)

suitably qualified applicants can contact

 66678966 or buhamad21616@gmail.com

LA LAND MANPOWER 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR FOR STORES

suitably qualified applicants can contact

 17000544 or lalandmanpower@gmail.com

SAM PACK COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 33737383 or sampackbh@gmail.com

BARBERIA BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR

suitably qualified applicants can contact

 39303380 or dana@barberiabahrain.com

AL ZAEEM SMART SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER

suitably qualified applicants can contact

 39324843 or mashraf83@outlook.com

THE M SUITE 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

suitably qualified applicants can contact

 39444614 or imagination-world@live.com

MARKHOR COFFEE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

suitably qualified applicants can contact

 38924587 or babarmumtazkhan@gmail.com

PRO  KLEEN  SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

suitably qualified applicants can contact

 36845820 or padam1739@gmail.com

RAJIB GENIUS BUSINESS SUPPORT AND REAL ESTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33989212 or rajibhasan1520@gmail.com

LOVELY SALOON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33732154 or waheedbhatti2018@gmail.com

POSTECH CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17620600 or info@hanibh.com

AL YASSIR MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34585391 or yasirgondal45@gmail.com

DOUBLE OBSERVE MARKETING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 36418103 or doublemarketing7@gmail.com

QUALITY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 34561904 or kharalbh@gmail.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17551111 or vijesh.nair@hajihassan.com

MIDDLE EAST CONCRETE FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

suitably qualified applicants can contact

 36881555 or adeel.hameed@al-aali.com

CAPTIN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 39661998 or hakim@alamaltravel.com

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17255980 or adeebali@bokhowagroup.com

KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17262998 or mhahmed@americana-food.com

KRISPY KREME W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@amerciana.bh

HARDEES 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com

ORIENTA INTRNATIONAL FOR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

suitably qualified applicants can contact

 33322402 or ste_1@hotmail.com

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39289289 or teamco98@gmail.com

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33660370 or hr@jaradahfish.com
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ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 17400407 or proffice@almoayyedcg.com

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 17400407 or proffice@almoayyedcg.com

DONIV MARBLE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17785525 or donivmar@batelco.com.bh

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com

ABU AWAIS TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 39675509 or madsamco@hotmail.com

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

 17273133 or siam7373@batelco.com.bh

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

suitably qualified applicants can contact

 17273133 or siam7373@batelco.com.bh

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33660370 or hr@jaradahfish.com

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

suitably qualified applicants can contact

 17273133 or siam7373@batelco.com.bh

EYE CRAFT DESIGN AND DECOR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL

suitably qualified applicants can contact

 36503503 or abdulla.kazim1@gmail.com

BRIGHT FUTURE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33174675 or ishaq.dispatchglobal@gmail.com

PISGAH CLEANING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33797932 or george2099@gmail.com

AYUB QURESHI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39823801 or ayubqureshi5101@gmail.com

INTERNATIONAL 360 SECURITY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 39411673 or fishermansense@gmail.com

NAWAF SULTAN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33495428 or nawafsultanbh@gmail.com

KHALED ALI HUSAIN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 33495428 or khaledalibh1@gmail.com

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

suitably qualified applicants can contact

 33755623 or abrahim4321@gmail.com

JAWAD ADNAN ALI HASHIM / ADNAN 3 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

suitably qualified applicants can contact

 17226588 or ali@delmonfish.com

HAMMAD HAMAD RASHED ALDOSERI TILAQI KHAYR / 11034 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

suitably qualified applicants can contact

 36066609 or hhr82218@hotmail.com

BADER SAEED ABDULAZIZ ALAAZMI / AIN HAMAD / 10742 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

suitably qualified applicants can contact

 36119902 or alaazmibader@gmail.com

KHALIL ABDULLA MOHAMMED SHARIF (IVANA/7965) 

has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN

suitably qualified applicants can contact

 17672220 or mahmoodbali@hotmail.com

AHMED NASEEB M. MUBARAK ( THEEB AL ZALLAQ / 5891 ) 

has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN

suitably qualified applicants can contact

 17666666 or jeehan.asheer@gmail.com

ADEL ABBAS KHALAF 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17261094 or adelkhalaf111@gmail.com

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33660370 or hr@jaradahfish.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

suitably qualified applicants can contact

 17551111 or vijesh.nair@hajihassan.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17551111 or vijesh.nair@hajihassan.com

UMER FAROOQ CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33218691 or fazrasool59@gmail.com

ASARAF SARDAR INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 36103555 or ibrahimkhan79130@gmail.com

JAWAD ADNAN ALI HASHIM / ADNAN 3 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

suitably qualified applicants can contact

 17226588 or ali@delmonfish.com

AMERICAN MISSION HOSPITAL 

has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 17177711 or catherine@amh.org.bh

YOUSIF ABDULRAHMAN ENGINEER CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 17257500 or netts@engineer.bh

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 WAREHOUSE KEEPER

suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.almajed@gulfhotelsgroup.com

HABIB BANK LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 WHOLESALE & RETAIL TRADE MANAGER

suitably qualified applicants can contact

 34453109 or fareed.khan1@hbl.com

YOUSIF KHALIL ALMOAYED & SONS CO. 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE

suitably qualified applicants can contact

 17211211 or aqeel@almoayyed.com.bh

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 17700888 or nasserab@batelco.com.bh

RAMADA HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

suitably qualified applicants can contact

 17742000 or hr2@ramadabahrain.com

TECHNICAL CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 17730036 or tccbn@batelco.com.bh

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & 

SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)

suitably qualified applicants can contact

 17552722 or siam7373@batelco.com.bh

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17255980 or adeebali@bokhowagroup.com

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

suitably qualified applicants can contact

 39600924 or info@bmds.co

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh

HARDEES 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER

suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com

GOLDEN SANDS ADVERTISING 

has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY

suitably qualified applicants can contact

 17322148 or ameer19@gmail.com

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

 CABLE JOINTER

suitably qualified applicants can contact

 17831000 or akjcont@batelco.com.bh

GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT

suitably qualified applicants can contact

 17490040 or mishal@alfanarinvestment.com

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 17785335 or hamed_996@hotmail.com

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17591197 or rasha@gfss.com.bh

JEWELLERY WORLD 

has a vacancy for the occupation of

 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 39611125 or ahmed.alhamar@gmail.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17551111 or vijesh.nair@hajihassan.com

SEVENTIES KARAK 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 32070301 or fasalutpfazal@gmail.com

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 33747598 or ahmedalsayed88@hotmail.com

SALWA MOHAMMED AHMED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39066092 or sunilkmr55@gmail.com

ALQTTAN ELECTRICAL WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39674100 or qattanjaffer@gmail.com

SUPER SWEETS 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 32731010 or an4@gmail.com

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

suitably qualified applicants can contact

 17700047 or noor@emcebh.com

ABULHASAN TRDING CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 17270946 or amina.meftah@al-bustani.com

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

suitably qualified applicants can contact

 17491190 or usmc@batelco.com.bh

BU RADI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

suitably qualified applicants can contact

 39690001 or salman@gccbah.com

ALMANARATAIN AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33007172 or almanaratain819@gmail.com

PAKISTAN FALAFEEL AND SWEETS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39698080 or khaliljenaid@gmail.com

ALFAWASIL COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 38889558 or mmarhoon70@gmail.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17551111 or vijesh.nair@hajihassan.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17551111 or vijesh.nair@hajihassan.com

MANNAI TRADING & CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

suitably qualified applicants can contact

 17729935 or ahmed@panoramabh.com

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

suitably qualified applicants can contact

 17255980 or adeebali@bokhowagroup.com

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17830909 or info@esmaelylenzohm.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

AL FATEH CLEANING AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17830078 or kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

ADMECCO MECHANICAL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FIRE & SAFETY SPECIALIST

suitably qualified applicants can contact

 17262256 or aldaleem@hotmail.com

DOLPHIN TECHNICAL SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

suitably qualified applicants can contact

 39145155 or admin@dolphincargo-bh.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

AHMED HUSSAIN E. ALMEHRI (SHADI ALKHALEEG-7534) 

has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN

suitably qualified applicants can contact

 17263234 or live8099@gmail.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR(EXCAVATION MACHINE)

suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

BLUE WING SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

suitably qualified applicants can contact

 39042284 or abbashelal94@gmail.com

STILLER AGENCY FOR THE SUPPLY WORKERS W. L. L 

has a vacancy for the occupation of

 SERVICES HELPER

suitably qualified applicants can contact

 17717730 or alazzamgroup@yahoo.com

BELLA PIZZERIA ITALIANO 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 38780256 or bellapizzeriabah@gmail.com

FARES ALFURSAN CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 17292372 or alfaresest.bh@gmail.com

BAB ALMANAMA PRINTERS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33756144 or aa.alsayed@hotmail.com

ONLINE TRAVEL 

has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17401330 or zanabrm@hotmail.com

ALIA FLOWERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FLORIST/FLOWER SETTER

suitably qualified applicants can contact

 17714696 or sereen@batelco.com.bh

LEBANESE RESTURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

suitably qualified applicants can contact

 17272740 or mahmoa@spu.edu

NATIONAL READYMIX CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

suitably qualified applicants can contact

 17786665 or hashim.ali@nccbahrain.com

SAMBOOSA ALBOX 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33367000 or wadyalsail1@gmail.com

BEENU WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39622367 or hassan.jab88@hotmail.com

AL NOORAIN BAKERY EST 

has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER

suitably qualified applicants can contact

 39456969 or umzaal1975@gmail.com

TEBODIN MIDDLE EAST LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 CIVIL ENGINEER

suitably qualified applicants can contact

 17700544 or tebodin@batelco.com.bh

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC(MAINTENANCE).GENERAL

suitably qualified applicants can contact

 17532010 or m.vishal@exibah.com

LA COSTURERA FASHION 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

suitably qualified applicants can contact

 32602040 or alsammak999@hotmail.com

WADI AL MAAMEER FOR FOOD AND BEVERAGE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(JUICE & SANDWICHES)

suitably qualified applicants can contact

 33345110 or faroooha75@gmail.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

ORANGE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 39145155 or cargo.dolphin@yahoo.com

RAMSIS SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 33044440 or abdulrazaqalmerbati@gmail.com

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17466776 or abdulla@kingdom.bh

ALSAMER GOLD PLATING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 36666618 or alamegop@gmail.com

ALLIANCE PROJECTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

 17535727 or ace10@batelco.com.bh

ASIAN FLAVOURS RESTAURANTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

suitably qualified applicants can contact

 17253030 or motorox17@gmail.com

Vacancies Available



 } جانب من الح�ضور. } د. عمار الخزنة يتحدث عن المجموعة.

 اإ�صدارات ثقافية.. 
   اإعداد: يحيى ال�سرتاوي

Y4HY4ALSTRAWI@GMAIL.COM
ركن املكتبة:

ر ع����ب����داهلل  ال�����ُم�����������ص�����وِّ

��ة ��ح��ر ال��َع��َد���صَ د���ص��ت��ي و���صِ
أقــــام مــركــز »عــبــدالــرحــمــن 
كــانــو الــثــقــافــي« فـــي بــرنــامــجــه 
2023م  عــــام  مـــن  ل  األوَّ لــلــربــع 
ان عبداهلل  ُأمسيًة بعنوان: »الفنَّ
والقلب«،  الــروح  عدسة  دشتي: 
خاللها  ــوار  الـــحـ وأدار  مــهــا  قــدَّ
الــشــاعــر عــلــي عــبــداهلل خليفة، 
ــة  ــ ــاديَّ ــة غـــيـــر عــ ــيــ ــــت ُأمــــســ ــانـ ــ وكـ
ة  استثنائيَّ ة  بشخصيَّ احــتــفــاًء 
لـــم تــســَع لــُصــنــع تــاريــخــهــا، بل 
التصوير  فــن  تــاريــخ  بها  ـــب  رحَّ
ــَح لــهــا مــكــاًنــا  ــســ الـــضـــوئـــي وأفــ
واســـًعـــا فـــي ذاكـــرتـــه عـــن طيب 

خاِطر.
األبـــــــعـــــــاد الــــــمــــــؤثــــــرة فــي 

»مــقــاٍل  أكــبــر مــن االكــتــفــاء بكتابة  »عــبــداهلل دشــتــي«  الــفــنــان  شخصية 
خبري« يصف أحداث األمسية والحديث الدائر فيها، فتلك األحداُث 
األخبار  مواقع  لبعض  ة  اإلخباريَّ المواد  أحب  من  كانا  الحديث  وذاك 
الثقافية البحرينية فضاًل عن حسابات وسائط التواصل االجتماعي 
كانو  عبدالرحمن  »مــركــز  يتأخر  ولــم  الــفــنــان،  هــذا  ُمِحبي  مــن  لكثير 
في  للراغبين  وصـــورة  صــوًتــا  الُمسجلة  األمسية  إتــاحــة  عــن  الثقافي« 
ة  مشاهدتها من أي مكان عبر »يوتيوب«، لكن ما وراء كواليس نجوميَّ
تقديمه  عن  د  الُمجرَّ الثقافي«  »الخبر  جمود  يعجز  ة  الشخصيَّ تلك 
إال  ترجمتها  يستطيع  ال  ــة  مــشــاِعــريَّ وُلــغــة  شــغــٍف  برحلة  ُمــفــعــٌم  ألنــه 
أســرار  بعض  استكشاف  حظ  فنالوا  ة  الشخصيَّ تلك  مع  تعاملوا  من 

قة. نجوميتها الُمتألِّ
د هو  التفرُّ وذاك  دون شك،  نوعها من  فريدة من  لُه شخصية  إن 
الذي صعد به إلى سماء النجومية بين المصورين في البحرين، فهو 
عاشٌق آللة التصوير عشًقا ال حدود له وال سواِحل، إلى درجٍة تجعل 
دون  وح  الــرُّ نشوة  على  باعًثا  هدًفا  إليه  بالنسبة  الصورة  التقاط  من 
أو  الــشــيء  وإذا أحــبَّ روح  أخـــرى،  ــة  عاٍت مــاديَّ بــأي تطلُّ أن يرتبط ذلــك 
الشخص الذي يلتقط له الصورة فال ُيمكن أن تولَد تلك الصورة إال 
محبوبًة للناظرين! وهو طيٌب جًدا ومع هذا فائق الذكاء، ُمتواضٌع لم 
ُقرًبا من  تتدنس أخالقه بأوحال الغرور رغم ُشهرته التي بسببها نال 
على  عجيبٍة  بقدرٍة  يمتاز  الُمجتمع،  م  ُسلَّ طبقات  وأرفــع  القوم  علية 
وهــم،  أو  بمظهٍر  ُيــخــدع  فــال  معه،  يتعامل  الــذي  الشخص  روح  قـــراءة 
ُيحب الكالم بآلة التصوير بين يديه أكثر من الكالم بصوته، ال ُيهدر 
وقًتا أمام محطة أحقاٍد أو ضغائن، ويعيش ُممتًنا لـ»الُممكن« على أمل 

تحقق »غير الُممكن«.
الثانية عشرة  كان في  أن  بالتصور منذ  ولعه  الفنان  اكتشف هذا 
من عمره، عندما كان يجتاز استوديو تصوير في المنامة اسمه »زوجوا 
بناتكم« يملكه المصور »عبداهلل مبارك«، دفعه التوق إلى اقتحام هذا 
ــــوداك« واالســتــمــتــاع بالتقاط  الــعــالــم الــســاحــر بــاقــتــنــاء آلـــة تــصــويــر »كـ
الصور هنا وهناك. عام 1972م كان في زيارة ألحد أصدقائه المصورين 
فأرشده إلى اقتناء آلة تصور أكثر احتراًفا، وبدأ بارتياد معارض الفنون 
ر  صوَّ 1998م  عام  تصويره،  بآلة  الفعالية  لحظات  لتخليد  التشكيلية 
ار«، ومنذ ذاك الوقت  أول فعالية في »النادي األهلي لإلعالمي« »علي سيَّ
واظب على حضور تلك الفعاليات الثقافية وتخليد لحظاتها، واستمر 
مصوًرا داعًما في النادي األهلي الذي أصبح اسمه »مركز عبدالرحمن 
مركز  لفعاليات  ومــصــوًرا  الــيــوم،  1998م حتى  عــام  منذ  الثقافي«  كانو 
وأمسيات  والــبــحــوث،  للثقافة  خليفة  آل  محمد  بــن  إبــراهــيــم  الشيخ 
جمعية تاريخ وآثار البحرين، ومعارض الفنون التشكيلية الُمقامة في 
البحرين، كما كان مصوًرا رسمًيا للمكتب اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة من عام2000م إلى عام 2010م.
خالل أي فعالية فنية أو ثقافية في البحرين يتحرك المصورون 
بــــآالت تــصــويــرهــم، قـــد يــعــرف الـــحـــاضـــرون مـــن الــُمــنــتــمــيــن إلـــى تلك 
األوساط بعضهم أحياًنا، وقد ال يعرفون أكثرهم غالًبا، لكن ثمة نجٌم 
أوحٌد ال يكاد أحدنا ال يعرفه، وال يمكن إال أن تبتسم أرواحنا وُترفرف 
بهجة وتفاؤاًل عند رؤية آلة تصويره بين يديه، نجٌم يملك في أرشيفه 
بة لوجوه شخصيات فنية وثقافية وعلمية وسياسية  مئات الصور الُمقرَّ
معروفة في البحرين، وأكثر من ثالثة آالف صورة متنوعة، إنه النجم 

الفنان »عبداهلل دشتي«.

بقلم: زينب علي البحراني:

هــــو صـــديـــق الـــعـــمـــر ورفـــيـــق 
ومــازلــت محظوظا  كنُت  الـــروح. 
بــالــتــعــرف عــلــيــه، ال أذكـــر تــاريــخ 
ذلـــــك الــــيــــوم تــــحــــديــــدا، ولــكــنــه 
كــان أحــد أيـــام الــســنــوات األولــى 
مـــن الــســبــعــيــنــيــات. ومـــنـــذ ذاك 
وصداقتنا وطيدة تزدان بالمودة 

واإلخالص.
أتذكر أن أهمَّ دراســة قرأتها 
لــــه كـــانـــت فــــي جــــريــــدة الــبــيــان 
وكــانــت  1974م  عــــام  الــكــويــتــيــة 
بعنوان: الحياُة األدبية في قلب 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، نـــشـــرْت في 
الدراسة،  وهــذه  حلقات.  خمس 
قـــبـــَل نـــشـــرهـــا كـــانـــت مــنــســوخــة 
فـــي دفــتــر مـــدرســـي بــخــط يـــده، 
ــّدة ســنــوات  ــاه بــعــد عــ أهـــدانـــي إيــ
مـــن رفــقــتــي مــعــه، كـــي أحــتــفــظ 
وكنت  المكتبة،  أرشــيــف  فــي  بــه 
أتجول بين  وأنــا  حين أصــادفــه، 
كتذكار  ألتقطه  المكتبة،  رفوف 
ثمين، وأشرع في قراءة الدراسة، 
أرها من قبل. ويتكرر  وكأني لم 
األمــر مــراٍت ومــرات، من دون أن 
تراكمت  كلما  فكنت  منها.  أمــّل 
واألوراق،  الكتب  وحولها  عليها 
وصرت ال أهتدي إليها بسهولة، 
أنــقــلــهــا إلـــى مــكــان آخـــر أوضـــَح 
الحال  هــذا  على  وبقيُت  ــروزا،  بـ

سنين عديدة.
عالقة  ظلت  الدراسة  ولكن 
ــم أنـــَســـهـــا، عــلــمــا بــأن  بــذهــنــي لـ
ــر قــبــل  ــم نـــشـ ــيــ ــراهــ ــور إبــ ــتــ ــدكــ الــ
تلك الــدراســة وبــعــدهــا مــقــاالٍت 
كــثــيــرة، غــابــت عــن بــالــي، لعلها 
ذكرى  إلــى  وعيي  تحولت في ال 
تــســتــعــصــي عــلــى الــنــســيــان. أمــا 
لفتت  فــقــد  كمحتوى  الـــدراســـة 
لها:  نظري منذ قراءتي األولى 
لما لمسُت فيها من جهًد بحثي 
جيد لتاريخ الحركة األدبية في 
العصور  فــي  العربية،  الــجــزيــرة 
الــمــتــأخــرة. وحــقــيــقــًة، أنــنــي ما 
قبل  الموضوع  بهذا  ُملما  كنت 
تــلــك  ــة  ــ ــدراسـ ــ الـ ــلـــْت  وشـــكـ ذاك. 
مـــا يكتبه  كـــل  لــمــتــابــعــة  دافـــعـــا 
الــدكــتــور إبــراهــيــم غــلــوم. وتلك 
ــة عــرفــتــنــي أيـــضـــا على  ــدراســ الــ
ــن، مــنــّظــم  ــذهــ نـــاقـــد مــنــفــتــح الــ
النقدية  آرائــه  في  متزن  الفكر، 
بداية حركتنا  وكنا مع  وأفكاره. 
األدبية في حاجة إلى نقاد من 
أمــثــال الــدكــتــور إبــراهــيــم غــلــوم، 

يــتــمــتــعــون بــالــمــوهــبــة، ولــديــهــم 
ــابـــة الــنــقــديــة  ــتـ إمـــكـــانـــيـــات الـــكـ
األدب  بــأســرة  والتحق  الــجــيــدة. 
بــعــد تـــخـــرجـــه، وصـــــار مـــن أبـــرز 
النقاد  ومن  البارزين،  أعضائها 
األدبــيــة  الــحــركــة  فــي  النشطين 

في البحرين. 
منذ تعارفنا – أنا والدكتور 
 – السبعينات  بداية   – إبراهيم 
كما قلت – ربطتنا عالقة صداقة 
متينة وحميمة؛ فكّنا نلتقي في 
أحيانا  ونذهب  بقاللي،  منزلي 
ــى مــكــتــبــات الــمــنــامــة لــشــراء  إلــ
ــتـــب والــــمــــجــــالت، ونــحــضــر  ــكـ الـ
التي  معا،  واألمسيات  الــنــدوات 
ونشاهد  ــاء،  األدبــ أســـرة  تقيمها 
الـــمـــســـرحـــيـــات الــــتــــي يــعــرضــهــا 
الــجــزيــرة،  ومــســرح  أوال  مــســرح 
ونتابع تقريبا معظم الفعاليات 
األيــام  تلك  آنـــذاك.  تنظم  التي 
كان فيها بهجة وسعادة وحيوية، 
طموحين،  شبابا  وكــنــا  ومــتــعــة، 
مـــتـــطـــلـــعـــيـــن بـــاســـتـــبـــشـــار نــحــو 

المستقبل.
ومن ذكرياتنا التي ال تغيب 
عن البال إننا كّنا )أنا والدكتور 
عــلــوي والــدكــتــور إبــراهــيــم( بعد 
ثــقــافــيــة،  فــعــالــيــة  حــضــورنــا أي 
نـــعـــّرج عــلــى أحــــد الــمــقــاهــي أو 
المطاعم القريبة، لنشرب شيئًا 
نـــرّطـــب بـــه حــلــوقــنــا، أو نــتــنــاول 
نذهب  وأحــيــانــًا  خفيفًا،  عــشــاًء 
إلـــى إكــمــال الــســهــرة فــي مكتبة 
منزلي الجديد بشارع المعارض 
نـــزحـــًت من  أن  بــعــد  بـــالـــحـــورة، 
قاللي في عام 1978م. وفي هذه 
يحلو  كان  الحميمّية،  اللقاءات 
لنا الحديث الصريح والشفاف، 
ــي تــلــك  ــا حـــــدث فــ لــمــنــاقــشــة مــ
الـــــــنـــــــدوات واألمـــــســـــيـــــات الـــتـــي 
حــضــرنــاهــا؛ حــيــث نــنــهــال على 
مــا دار فــيــهــا مــن أفــكــار وحــــوار، 
التي  واالنتقادات،  بالتعليقات  
ــم نـــكـــن نـــجـــرؤ عـــلـــى طــرحــهــا  لــ
إذا  أبـــالـــغ  ــام جــمــهــورهــا. وال  أمــ
قلُت: إّن هذه الحوارات العفوية 
وأفضل  أغنى  كانت  المفتوحة، 
من  فيها  دار  مما  نقدية  قيمة 
نقاش، وربما أجدى مما سيكتب 
عــنــهــا فــي الــصــحــف والــمــجــالت 

المحلية في األيام التالية. 
ــور  ــتـ كـــنـــا أيـــضـــا )أنــــــا والـــدكـ
أعضاء  حـــداد(  وقــاســم  إبراهيم 

فــيــه  نــــوجــــد  أوال،  مــــســــرح  فــــي 
ــام الــبــروفــات وأيــــام الــعــروض  أيــ
كذلك، وُتعد من أجمل األوقات 
وأمــتــعــهــا عــنــدنــا. ونـــشـــارك في 
من  كــان  التي  الثقافية  اللجنة 
مــهــمــتــهــا: اخـــتـــيـــار الـــنـــصـــوص 
والعالمية،  العربية  المسرحية، 
المحلية  الــنــصــوص  ومــراجــعــة 
واقـــتـــراحـــهـــا لـــلـــعـــرض، وتــقــيــيــم 
الـــعـــروض الــمــســرحــيــة، وكــتــابــة 
الــتــقــاريــر عــنــهــا. وكــــان الــدكــتــور 
إبراهيم أكثرنا اهتماما ومتابعة 
لـــنـــشـــاطـــات الــــمــــســــرح، وكـــذلـــك 
التي  المسرحيات  عــن  الكتابة 
ُتعرض. وله دوٌر كبير في رعاية 
وتنظيم  لجانه  وإدارة  المسرح 

مهرجاناته.
ــور  ــتـ ــدكـ  الــــذكــــريــــات مــــع الـ
يــتــســع  وال  كــــثــــيــــرة،  ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
الــمــجــال إال لــذكــر جــزء بسيط 

منها. 
ولــــــــمــــــــحــــــــدوديــــــــة الــــــوقــــــت 
المخصص للكلمة، أوجُز جهود 
الدكتور إبراهيم غلوم في نقاط 

مختصرة: 
* قّدم الدكتور إبراهيم غلوم، 
حتى اآلن ما يزيد على عشرين 
ــال الــــدراســــات  ــجـ ــًا فــــي مـ مـــؤلـــفـ
األدبية والنقدية، شملت القصة 
والــــروايــــة والــمــســرحــيــة، مــنــهــا: 
التجربة المسرحية في  ظواهر 
الــبــحــريــن، والــقــصــة الــقــصــيــرة 
والمسرح  الــعــربــي،  الخليج  فــي 
والتغير االجتماعي في الخليج 
ــي، وتــــكــــويــــن الـــمـــمـــثـــل،  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــردة فــي  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ والـ
والمسافة  المسرحي،  الخطاب 
وإنـــــــــتـــــــــاج الـــــــوعـــــــي الـــــنـــــقـــــدي، 
ــرح الــــــــمــــــــوازي، وبـــنـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ والـ

والثقافة  الــهــزلــيــة،  الــكــومــيــديــا 
وغيرها.  الديمقراطية،  وإنــتــاج 
ــة إلــــى مــجــمــوعــة من  ــافـ بـــاإلضـ

النصوص المسرحية.
* وعن دوره األكاديمي، فقد 
ــا، صـــاحـــَب رســـالـــة،  فـ ــرِّ كــــان مـــشـ
عــكــف عــلــى تــحــقــيــقــهــا بــكــل ما 
وإخــالص،  وإرادة  عــزم  لديه من 
وبــمــا امــتــلــكــه مـــن عــلــم وخــبــرة 
من  العديد  تــولــى  كما  وثــقــافــة، 
الــمــنــاصــب، مــنــهــا: عــمــادة كلية 
رئيسًا  وعــمــل  والــتــربــيــة،  اآلداب 
لــقــســم الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، وقــســم 
اإلعــــــالم والـــســـيـــاحـــة والـــفـــنـــون، 
وأّسس المركز اإلعالمي، وترأس 
ومجلة  ثــقــافــات،  مجلة  تحرير 
تزال  ال  التي  اإلنسانية،  العلوم 
مــن  وُتــــعــــدُّ  اآلن،  حـــتـــى  ــدر  تـــصـ
المحّكمة  األكاديمية  المجالت 
ــي مـــجـــالـــهـــا. أمـــا  ــ والـــــــرائـــــــدة فـ
الجامعة،  فــي  الثقافية  جــهــوده 
اللقاءات  من  الكثير  نظم  فقد 
والـــفـــعـــالـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة عــلــى 
مــســتــوى الــبــرامــج األكــاديــمــيــة، 

وشارك في معظمها.
الـــتـــوجـــيـــه  مــــجــــال  وفــــــي   *
واإلشــــــــــراف األكــــاديــــمــــي، عــمــل 
بـــنـــشـــاط وِهــــّمــــة عـــلـــى مــتــابــعــة 
طلبته وقّدم لهم ُخالصة علمه 
مستوياتهم  كــل  وفـــي  وخــبــرتــه، 
الدنيا  الصفوف  من  الدراسية، 
والــدكــتــوراة،  الماجستير  وحتى 
باهتمام  البحثي  عملهم  وتابع 
كاملة،  برعاية  وأحاطهم  كبير، 
ــم، وتــوجــيــه منظم  وإشــــراف دائــ
ــادره،  إلـــى أصــــول الــبــحــث ومـــصـ
ــادرة،  ــنــ ــع الــ ــراجـ ــمـ ووفـــــر لــهــم الـ
الحرص على  وكــان حريصا كل 

نجاحهم وتفوقهم.

ــن وجـــــــــــوده عــلــى  ــ عــ أمـــــــا   *
صاحب  فهو  الثقافية،  الساحة 
ــوالت، وســـّيـــد  ــ ــجــ ــ ــــوالت والــ ــــصـ الـ
ــيــــة والــفــكــريــة؛  الــمــحــافــل األدبــ
وبكثافة  بفعالية  فيها  يــشــارك 
مــلــحــوظــة؛ فــهــو عــضــو مــؤســس 
ــيــــر مــن  ــبــ وفــــــاعــــــل فــــــي عــــــــدد كــ
الــمــؤســســات الــثــقــافــيــة األهــلــيــة 
واألنــديــة  والــمــســارح  والرسمية، 
ــالـــس. وتـــــــرأس مــجــلــس  ــمـــجـ والـ
إدارتها عدة مرات ورئاسة تحرير 
عــــام 1983،  )كـــلـــمـــات(  مــجــلــتــهــا 

وغيرها كثير. 
كــتــابــاتــه  أحـــصـــيـــنـــا  وإذا   *
الــنــقــديــة واألدبــــيــــة فـــي مــجــال 
فيها  ومــســاهــمــاتــه  الــصــحــافــة، 
ــددة: من  ــعـ ــتـ نــجــدهــا كــثــيــرة ومـ
وتحقيقات  ومــقــابــالت  أحــاديــث 
صــحــفــيــة، يــدلــي بــهــا غــالــبــًا في 
داخل  وثقافية،  أدبية  مناسبات 

البالد وخارجها. 
*   نشاطه النقدي – الواسع 
والــمــتــعــدد – عــلــى الــســاحــتــيــن 
األكـــاديـــمـــيـــة والــثــقــافــيــة عــامــة، 
كان له األثر العميق في إحداث 
وعي ثقافي لدى جيل كامل من 
في  واألدب،  بالفن  المشتغلين 
بــلــدان منطقة  الــبــحــريــن، وفـــي 

الخليج العربي. 
له  المسرح،  وفــي مجال   *  
الــدوُر األبــرز واألوســع واألعمق؛ 
النقدية،  جــهــوده  ساهمت  فقد 
الـــنـــظـــريـــة مــنــهــا والــتــطــبــيــقــيــة 
المسرحية،  الــحــركــة  إثــــراء  فــي 
ــي  ــوعـ ــق الـ ــلـ ــى خـ ــلـ وســـــاعـــــدت عـ
في  ودوره  األدبــي  النقد  بماهية 
ولم  المسرحي.  العمل  تطوير 
ــن تــشــجــيــع األعـــمـــال  ــوان عــ ــتــ يــ
والتصدي  الهادفة،  المسرحية 

ــد الـــتـــقـــويـــمـــي الــــحــــازم  ــقـ ــنـ ــالـ بـ
لألعمال السطحية والضعيفة. 
ــعــــمــــل  الــ مــــــجــــــال  وفــــــــــي   *
إبراهيم  الدكتور  ُيعدُّ  الثقافي، 
ــــن أبـــــــرز الـــــقـــــادة فـــيـــه،  ــوم مـ ــلــ غــ
وأكثرهم نشاطًا وعماًل ومبادرة؛ 
فـــقـــد أخـــــذ عـــلـــى عـــاتـــقـــه عـــبء 
ــات كــــثــــيــــرة، تـــنـــوعـــت  ــيــ ــؤولــ ــســ مــ
وإدارة  الـــمـــجـــالت  تــحــريــر  بــيــن 
ــة وتـــــرؤس  ــ ــيـ ــ الـــمـــؤســـســـات األدبـ
والثقافية؛  المسرحية  اللجان 
والمشّرع  المخطط  فيها  فكان 
والــُمــعــّد  وقــوانــيــنــهــا،  ألنظمتها 
لتقاريرها وتوصياتها، وأّول من 
ــى تــنــفــيــذهــا ومــتــابــعــة  يــســعــى إلـ
مسيرتها، بجد واهتمام كبيرين.
* وأخـــــيـــــرا، أنـــــا مـــديـــن لــه 
الكتاب  واالمتنان، على  بالشكر 
األدبية  الحركة  عن  ألفه  الــذي 
الجديدة، حيث جعل من دوري 
النقدي محورا لها، والذي جاء 
بعنوان: )المسافة وإنتاج الوعي 
النقدي أحمد المّناعي والوعي 
بــالــحــركــة األدبـــيـــة الـــجـــديـــدة(. 
بجائزة  وفــاز  عــام 2010،  وصــدر 

هيئة الثقافة بالبحرين. 
كبير،  فيه جهد  ُبـــذل  كــتــاب 
ــيـــة جــــديــــدة  ــهـــجـ ــنـ وامـــــــتـــــــاز بـــمـ
مــبــتــكــرة، ومــوضــوعــيــة صــارمــة، 
وتــحــلــيــل دقـــيـــق، ولــغــة واضــحــة 

سليمة، وصافية.   
ــم غــــلــــوم،  ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ دكــــــتــــــور إبــ
شـــخـــصـــيـــة فــــــذة واســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 
والجميع  تكريم،  ألــف  تستحق 
ــل مـــعـــزة وتــقــديــر  ــه كــ يـــكـــنـــون لــ

واحترام. 

} ناقد وكاتب بحريني
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مرة أخرى تعود إلى شقتها في 
مدينة ديترويت في والية ميشيغان 
وحيدة  المرة  هــذه  لكن  األمريكية، 

منكسرة.
تــزداد  البكاء  فــي  رغبتها  كانت 
ــات الــمــاضــي  ــريــ كــلــمــا داهـــمـــتـــهـــا ذكــ

الجميل.
غريبة  بأنها  شعرت  وهلة  ألول 
عـــن الــمــكــان وال يــربــطــهــا بـــه ســوى 
تــتــحــقــق مطلقا  لـــن  ربـــمـــا  أمــنــيــات 
ــلــــة مــجــانــيــة  ــلـــة األمـــــــــوات رحــ فـــرحـ

تأخذنا بعيدا إلى عوالم أخرى.
رحلة ال عودة منها.

أن  بفكرة  التشبث  حاولت  وكــم 
كــل مــا جـــرى كـــان حــلــمــا أو كــابــوســا 
الــمــوت  فــكــرة  إال  آخــــر  شــــيء  أي  أو 

نفسها.
تأوهت كثيرا، تساقطت دموعها 
كــأمــطــار الــشــتــاء لــكــن كـــل ذلـــك لن 
في  فقدته  الـــذي  ابنها  إليها  يعيد 

غفلة من الزمن.
كل شيء في هذا العالم القبيح 
ــه قـــالـــت فــــي ســرهــا  يــمــكــن إصــــالحــ
وحتى  يعود  الغائب  تلتئم،  الجروح 
الـــخـــســـارات يــمــكــن تــعــويــضــهــا، لكن 
فقد االبن الذي هزمه الموت رغما 
تداعب مخيلتها  ذكــرى  وجعله  عنه 

بحرقة وألم.
ــلـــة الـــمـــوحـــشـــة  ــيـ ــلـ ــي تـــلـــك الـ ــ فـ
في  الــمــرتــعــشــة  روحــهــا  تسعفها  لــم 

مقاومة الفاجعة التي حلت بها.
فــالــمــصــائــب تــداهــمــهــا تــتــرى، 
انفجار  بــحــادث  عائلتها  فقد  فــِمــن 
ســـيـــارة مــفــخــخــة فـــي شـــــوارع بــغــداد 
المليئة بمشاهد الدمار مرورا بغربة 

المنفى مرورا بفقد ابنها الوحيد.
عــــلــــى كــــرســــيــــه الـــــــهـــــــزاز هــــوت 
محاولة  فــي  جــســدهــا  قــبــل  بحزنها 
منها السترجاع ذكرياتها المكلومة.

مالت برأسها، أغمضت عينيها، 

إلــى مقبرة وادي  الــذاكــرة  عــادت بها 
األشــرف حينما  النجف  في  السالم 

دفنت ولدها الوحيد.
المقبرة  رمــال  افترشت  يومها 
ــا بـــمـــرارة  ــدهــ وهـــــي تـــنـــاجـــي قـــبـــر ولــ

الفقد.
وكــم حــســدت الــقــبــور الــمــجــاورة 

ــو كـــان  ــا وكـــــم تــمــنــت لــ ــدهــ لــقــبــر ولــ
تــتــوســد قــبــرا من  بــاســتــطــاعــتــهــا أن 
تلك القبور لتكون بالقرب من ابنها 

على سبيل االطمئنان.
إلــى مدينة  بــدايــة هجرتها  فــي 
غربة  تقهر  أن  استطاعت  ديترويت 
الــمــهــجــر بــمــســاعــدة ولـــدهـــا الـــذي 
مــنــحــهــا األمـــــان، لــقــد ســاعــدهــا في 
من  رحيله  بعد  لكن  الصعاب،  قهر 
ســـوف يــســاعــدهــا فـــي هــزيــمــة غــربــة 

المهجر وغربة الحزن.
غربتان مظلمتان أطبقتا على 
حــيــاتــهــا كــالــلــيــل الــبــهــيــم فـــي شــتــاء 

طويل.
في تلك الليلة الموحشة تكلم 
كــل شـــيء فــي شقتها، رفــعــت رأســهــا 

لتراقب حركة األشياء من حولها.
قـــالـــت كــــرة اتـــخـــذت مـــن زاويــــة 
الــغــرفــة مــكــانــا لــهــا، كــــان لـــي العــبــا 
المحبين  بشغف  يــداعــبــنــي  مــاهــرا 

بأقدام من ذهب.
ــان لــــي رفــيــقــا  ــ ــال الـــكـــلـــب، كــ ــ قــ
يــأخــذنــي فــي كــل صــبــاح إلـــى متنزه 

المدينة.
كــان ثمة عاشق  الــنــافــذة  قــالــت 
على  ويحرص  مني  بالقرب  يجلس 

كتابة قصيدة لفتاة أحالمه.
قالت سورة من القرآن، كان لي 
خاشعا  بطوله  الليل  يقضي  قــارئــا 
متهجدا، قارئا يمتلك صوتا بعذوبة 

أنهار الجنة.
قالت األم والدموع تغالبها، كان 
لـــي ســنــدا فـــي هـــذه الــدنــيــا، تركني 
وحـــــيـــــدة أقـــــــــاوم غـــربـــتـــي الــمــهــجــر 

والحزن.
ــأل بــفــيــض  ــمــ ــا يــ ــ ــنـ ــ ــي ابـ ــ كـــــــان لــ

المحبة كل حياتي.
كــــــــان لــــــي ابـــــنـــــا يــــنــــيــــر دروبــــــــي 

المظلمة بنوره السرمدي.  
} شاعر وروائي من العراق

غ��������رب��������ت��������ان قصة قصيرة :قصة قصيرة :

متابعة – إعالم األسرة

ـــاء والــكــتــاب دشــن  ضــمــن فــعــالــيــات أســــرة األدبــ
مجموعته  الخزنة  عمار  الــدكــتــور  للكاتب  مــؤخــرا 
القصصية األولى »سهم الدم«، وقد استضافت أسرة 
ــاء والــكــتــاب هــذا الــتــدشــيــن، والـــذي هــو ثمرة  األدبــ
والكتاب ومختبر  األدبــاء  أسرة  بين  البناء  التعاون 
واسًعا  التدشين حضوًرا  وشهد  البحرين.  سرديات 
من المختصين والمهتمين بمتابعة النتاج األدبي 
للكاتب بعد  الثاني  البحريني. ويعد هذا اإلصدار 
إصداره األول وهو رواية »مهاجر في زمن الجدري«

وتضمن التدشين تقديم الدكتور جعفر الهدي 
قراءًة نقدية للمجموعة التي تشكلت من 18 قصة 
قصيرة تتحدث عن تجربة الكاتب الواقعية كطبيب 
تــركــزت خيوط  وقــد  الــقــصــوى.  العناية  اســتــشــاري 

القصص على حياة المرضى في أيامهم األخيرة.
للمجموعة  النقدية  قــراءتــه  الــهــدي  قــدم  وقــد 
أبــعــاد قــال إن  أو  مــن خــالل تحديد ثالثة مــداخــل 
أخطرها البعد الفلسفي، حيث أوضح إن النصوص 
تأخذ المتلقي لمالمسة الموت، وتجعله يقف على 
إن  أيــضــًا  قــال  الحياة اآلخـــرة، لكنه  حافة مــشــارف 
الكثير من القراء سيجدون متعة في متابعة خيط 
يكون  أن  ويــمــكــن  قــصــة،  كــل  فــي  الممتع  الــحــكــايــة 
البعد الموضوعي أحد األبعاد المثيرة ألعداد من 
وموضوعات  قضايا  الكاتب  ناقش  وقــد  المتلقين، 
جديدة على القارئ العربي مثل: التبرع باألعضاء، 
الزواج بآخر ساعات العمر وتحديات الحياد الطبي.

أن  الخزنة  الدكتور  أوضح  المناقشة   وخالل 
المعاينة  نتيجة  القصصية هي  المجموعة  هذه 
والمرض(  والمعاناة  )اإلنسان  لثالوث  اللصيقة 
التي يكتب  الكاتب للتجارب  إن ذلك معايشة  إذ 

عنها سينتج سردا قصصيا ذا عمق ومصداقية.
ثالثة  مــدى  على  ُجمعت  القصص  هــذه  وإن 
الطب  بكلية  مـــرورا  الطفولة  مرحلة  مــن  عــقــود 
وصوال  وخارجه  الوطن  داخــل  الطبي  والتدريب 
المتحدة  بالواليات  الحالي  الكاتب  مستقر  إلى 

األمريكية.
ــال الـــخـــزنـــة إن  ــ وحـــــــول مـــنـــهـــج الـــكـــتـــابـــة، قــ
ــة )الــكــتــابــة الــواقــعــيــة  الــمــجــمــوعــة تــتــبــع مـــدرسـ
أحـــداث حقيقية  تعتمد على  والــتــي  اإلبــداعــيــة( 
ــل الــهــيــكــَل الـــــذي يــؤثــثــه الـــكـــاتـــُب بــالــســرد  تــشــكِّ
اإلبــداعــي والـــذي يــحــاول الــمــوازنــة بين األمــانــة 

العلمية والمتعة القصصية.
كــان هناك  إذا ما  إجابته حــول   وفــي معرض 
من  إنــه  الخزنة  قــال  واألدب،  الطب  بين  تــداخــل 
المستحيل الفصل تماما بين ما هو طبي وبين 
الواقعية  الــكــتــابــة  أدبــــي، وهـــذا مــا يجعل  مــا هــو 
السرد  بين  وسطى  منطقة  فــي  تقف  اإلبــداعــيــة 

بنفس الكاتب ودقة الطبيب.
المرضى  حـــاالت  استنطاق  بــأن  أؤمـــن  ألنــي 
هو من صميم عمل الطبيب وبالتالي فإن مهنة 
الــطــبــيــب هــي أقــــرب إلـــى الــبــحــث عــن الــقــصــة أو 
الحلقة المفقودة للوصول إلى التشخيص ومن 
َثــــمَّ الـــعـــالج، وهــــذا يــتــداخــل إلــــى حـــد كــبــيــر مع 
مــا حوله  استنطاق  يــحــاول  الــذي  الــســارد  مهمة 

وصياغاته إبداعيا.
الــفــقــد أو  الـــمـــرض أو  ــد يــتــعــود عــلــى  ال أحــ
الموت ولكني وكغيري من الطاقم الطبي يحدث 
أن »نتصالح مع الموت« إن صح التعبير، أو هكذا 
إلــى  ــدار  األقــ تسوقنا  أن  إلـــى  األقـــل  عــلــى  نعتقد 
لتؤكد  القناعات  هــذه  فيك  تهز  إنسانية  معاناة 

مجددا بأننا بشر في النهاية.
 وبسؤاله عن الهدف من كتابة هذه المجموعة 
القصصية، قال الخزنة: »هذه المجموعة تحاول 
وقت  في  الطبية(  المهن  )أنسنة  مفهوم  مقاربة 
يسهل فيه إطالق األحكام المالئكية الشيطانية 
أن  تــحــاول  المجموعة  هــذه  مــا حولنا.  كــل  على 
ذواتنا  على  التعرف  لنعيد  الزمن  في  ُكــّوًة  تفتح 
من خالل اللحظات الفارقة بين الموت والحياة«.
المجموعة  الــهــدي  جعفر  الــدكــتــور  ووصـــف 
بأنها فريدة في لغتها، وموضوعها، وحتى إمكانية 

قراءتها من أكثر من مستوى أدبيا وفلسفيا.

�صمن فعاليات اأ�صرة الأدباء والكتاب  بقلم: حسن املوسوي }

يد�صن  ال��خ��زن��ة  ع��م��ار  ال��ق��ا���ص  ال��دك��ت��ور 

م��ج��م��وع��ت��ه ال��ق�����ص�����ص��ي��ة »���ص��ه��م ال����دم«  

الرافدين  دار  عن  صدر حديثا 
في بيروت وبغداد الترجمة العربية 
ــة »نـــزيـــلـــة قـــصـــر وايـــلـــدفـــيـــل«  ــروايــ لــ
ترجمة  ومـــن  بــرونــتــه  آن  لــلــمــؤلــفــة 

فاطمة نعيمي.
تـتسم الرواية بالقوة والواقعية، 
وقـــــد تـــشـــعـــرك بـــالـــصـــدمـــة عــنــدمــا 
تتذكر طبيعة المجتمع في الفترة 
الزمنية التي تم إطالقها فيها، فهي 
ــراف الــســائــدة آنـــذاك  ــ تــتــحــدى األعـ
تعانيه  الـــذي  للقمع  تتطرق  وهــي 
والدين  الخطيئة  ومفهـوم  النساء 
والتفّكك  الــخــيــانــة  إلـــى  بــاإلضــافــة 
األســري الذي ينتج عنها، كل ذلك 
عبر التصوير الواقعي لكفاح امرأة 
وحريتها  استقاللها  نيل  أجــل  مــن 

من تلك األغالل.
ــا لـــــهـــــذه الــــــروايــــــة  ــهـ ــمـ ــديـ ــقـ ــتـ بـ
فــــي أوائــــــــل الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر 
خاصة  مــكــانــة  بــرونــتــه  آن  اكتسبت 

الرغم  على  اإلنــجــلــيــزي  األدب  فــي 
في  تنبري  حيث  أعمالها  قلة  مــن 
ــاع شـــــرس عــــن حــــقــــوق الـــنـــســـاء  ــ ــ دفـ
من  النفسية  ــاءة  اإلسـ مواجهة  فــي 
الرغم  أزواجهن ومجتمعهن، وعلى 
مــن الــهــجــوم الــقــاســي الـــذي تلّقته 
أنها أصبحت من  إال  والــروايــة  هــي 

أكـــثـــر الــكــتــب مــبــيــًعــا بـــل ومــنــافــســًا 
لرواية جين آير لشـقيقتها الكبرى 
شــارلــوت بــرونــتــه، لكن بعد وفــاة آن 
في عام 1849 وبعد سنة من إصدار 
نفسها  ــارلــــوت  شــ مــنــعـــــت  ــة،  ــ ــروايـ ــ الـ
بعذر  ــادة طبعها  إعــ مــن  الــنــاشــريــن 
كاماًل« ألنه  كانت خطأ  الرواية  »أن 
»ال يمكن تصور شيء أقل انسجاًما 
أخرى  بعبارة  الكاتبة«؛  طبيعة  مع 
كانت تقول إن آن شابة محترمة من 
أن يحكم  الظلم  عائلة موّقرة ومن 
عليها الغـرباء لكتابـتها رواية مليئة 
بمشاهد اإلساءة والسـكر المزعجة. 
الهجوم  الرغـم من  مع ذلك، وعلى 
الذي طالها وطال العمل، اسـتمرت 
ّــخــت  ــة فـــي االنـــتـــشـــار وتــرســـ ــــ ــروايـ الـ
األدب  ــيــكــيــات  كــالســـ مــــن  كــــواحــــدة 
سي  بي  البي  وصّنفتها  اإلنجليزي 
ضمن واحدة من مائة رواية شّكلت 

عالمنا الحالي. 

وايلدفيل« ق�صر  »نزيلة  لرواية  العربية  الترجمة 

نعيم��ي فاطم��ة  ترجم��ة  ب���رونته  اآن  للموؤلف��ة 

 } غالف الرواية.

»النقد الذاتي بعد الهزيمة« في طبعة 

العظم جالل  �صادق  للموؤلف  جديدة 
دار  عـــــن  حــــديــــًثــــا  صــــــــدرت 
ــــدوان طــبــعــة جــديــدة  مـــمـــدوح عـ
مــن كــتــاب »الــنــقــد الـــذاتـــي بعد 
ــوري  ــســ الـــهـــزيـــمـــة« لــلــمــفــكــر الــ

الراحل صادق جالل العظم.
يقول  الــكــتــاب،  مقدمة  فــي 
ــى الـــكـــتـــاب  ــ الـــعـــظـــم: »عـــــــدت إلــ
ــرأتــــه فـــوجـــدت أنــــه شــــاخ بال  وقــ
ــى الـــحـــّد  ــ ــكـــن لـــيـــس إلـ ــــك، ولـ شـ
الــذي كنت أظــن وأتــوقــع«، تارًكا 
وفق  قـــارئ  لكل  األخــيــر  الحكم 
ظــروفــه وقــنــاعــاتــه واهــتــمــامــاتــه 
بــذكــر الجيل  ــا  وثــقــافــتــه، خــاًصّ

إال  الهزيمة  على  يتعّرف  لــم  الـــذي 
سماًعا، أو قراءة، أو عبر ذاكرة الطفولة.

كما تصّدر الكتاب تقديم للناقد فيصل دّراج، إضافة إلى شهادات 
الــراحــل غسان  األديــب  بقلم  وهــي  الكتاب في سنة صـــدوره،  قيلت عن 
فضاًل  مصر،  من  الشرقاوي  وجمال  شاكر،  إلياس  واللبناني  كنفاني، 
رأيهم  أبـــدوا  لكنهم  الهزيمة،  يعاصروا  لــم  شباب  لكتاب  شــهــادات  عــن 
فيها، وفي الكتاب، بعد مرور أربعين عاًما على الهزيمة، وعلى الصدور 

األول للكتاب.

 } غالف الكتاب.
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الملك  جــالــة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو   قــاد 
سباق  للقدرة  الملكي  الفريق  قائد  الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال 
ناصر  بنت  شيمة  الشيخة  سمو  الكرام  سموه  أنجال  بمشاركة  األنجال 
آل خليفة  بــن حمد  نــاصــر  بــن  الشيخ حمد  وســمــو  آل خليفة  بــن حمد 
سمو  بطولة  ضمن  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  بن  محمد  الشيخ  وسمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لسباقات القدرة التي ينظمها االتحاد 
الملكي للفروسية وسباقات القدرة بدعم من شركة نفط البحرين »بابكو« 
الشركات  رعاية  إلى  باإلضافة  جيم  وتكنو  للمجوهرات  البحرين  ومركز 
آل  بن حمد  ناصر  الشيخ  وحــرص سمو  الــجــاري.  للموسم  والمؤسسات 

خليفة على توجيه الفرسان في السباق الممتد لمسافة 40 كم.
ــــد ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة أن الــمــشــاركــة في  وأكـ
رياضة  لــزرع حب  وضعها  تم  التي  للخطة  امــتــدادا  يأتي  األنجال  سباق 
القدرة في نفوس األنجال من أجل تأهيلهم وتطوير مستوياتهم الفنية 
يتم  التي  البطوالت  والمشاركة في مختلف  الجياد  قيادة  والمهارية في 
لرياضة  المستقبل  نـــواة  هــم  الــصــغــار  الــفــرســان  يعتبر  حيث  تنظيمها، 
القدرة البحرينية، ومن الواجب الوقوف إلى جانبهم وتشجيعهم والسير 

خطوة بخطوة معهم.
وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمشاركة الواسعة التي 
شهدتها السباقات التي أقيمت في قرية البحرين الدولية للقدرة، مبينا 
سموه أن هذه المشاركة محل تقدير واعتزاز وتؤكد االنتشار الكبير الذي 
المحلية  إدراج وجوه جديدة في االسطبات  القدرة عبر  تحققه رياضة 
لسباقي  سموه  رؤيــة  وحــول  األهـــداف.  لتحقيق  كبير  بجهد  تعمل  التي 
أكــد  الــمــفــتــوح،  الــخــاصــة والــســبــاق  الــيــوم لمسافة 120 كــم لــإســطــبــات 
سموه أن السباقات ستكون قوية ومثيرة بين كافة المشاركين عطفا على 
المستويات البارزة التي قدمها الفرسان في البطوالت السابقة، متمنيا 

سموه كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين. 
متابعة مستمرة

أنجال  آل خليفة على متابعة  ناصر بن حمد  الشيخ  وحــرص سمو 
الدعم  السباق، حيث شكل هذا  بعد ختام  البيطري  الفحص  سموه في 

والمتابعة حافزا كبيرا لألنجال في تحقيق كامل النجاح في السباق.
تتويج فرسان سباق األنجال

الــكــرام  أنــجــال ســمــوه  آل خليفة  بــن حمد  نــاصــر  الشيخ  وتـــوج سمو 
الشيخة  سمو  بتتويج  سموه  قــام  حيث  األنــجــال،  سباق  فــي  المشاركين 

بن  ناصر  بن  حمد  الشيخ  وسمو  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  بنت  شيمة 
حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو 
الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد آل خليفة، إضافة إلى تتويج عدد من 

الفرسان والفارسات. 
صدارة السباقات

وتصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وأنجال سموه الكرام 
سباق 40 كم التأهيلي، بعد مستويات بارزة شهدها السباق. فيما تصدر 
الفئة الثانية لسباق 40 كم أبو بكر علي، ثم الفارس زهير محمد والفارس 
االمــاراتــي عبدالعزيز  الــفــارس  كــم، تصدر   80 وفــي سباق  عــمــران.  حسن 
أحمد من اسطبل الزعيم، ثم الفارس عبداهلل يعقوب من اسطبل العيد، 

ثم الفارس حسين يونس من اسطبل أوال.
وتصدر فارس فريق فيكتوريوس سلمان عيسى سباق 100 كم الدولي، 
الفارس أحمد خالد من  الفريق، ثم  والفارسة منال فخراوي من نفس 
خالد  أحمد  الفارس  تصدر  فيما  الرعود،  فريق  من  عبدالصمد  محمد 

سباق 100 كم المحلي، ثم الفارس محمد عبدالصمد من فريق الرعود، 
ثم الفارس أحمد وسام من فريق الرعود أيضًا. وفي سباق 120 كم الدولي، 
العوضي  عثمان  الفرسان  عبر  الــصــدارة  على  فيكتوريوس  فريق  سيطر 

وشهد وليد وسرحان العنزي. 
اليوم السباق الكبير

وتشهد قرية البحرين الدولية للقدرة اليوم إقامة السباق الكبير على 
كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حيث وجه سموه بتخصيص 
3 سيارات ألصحاب المراكز الثاثة األولى في سباق االسطبات الخاصة 
الذي سيقام اليوم السبت، إضافة إلى تخصيص جوائز مالية للفرسان 

الفائزين من الرابع حتى 20 قدرها 32 ألف و400 دينار.
كم،   120 لمسافة  الخاصة  لإسطبات  الرئيسية  السباقات  وستقام 
الفائزين  الدولي المفتوح لمسافة 120 كم، حيث سيتم تتويج  والسباق 

بالمراكز األولى بعد انتهاء السباق. 

نقل مباشر واستوديو حتليلي
وستنقل بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للقدرة على 
وقائع  نقل  سيتم  حيث  الرياضية  البحرين  قــنــاة  على  مباشرة  الــهــواء 
تحليلي  اســتــوديــو  النقل  سيرافق  كما  األخــيــرة،  الــمــراحــل  مــن  البطولة 

مباشر.
مسافات سباقات اليوم

والسباق  الخاصة  لإسطبات  كم   120 لمسافة  اليوم  سباق  سيقام 
كم،   40 لمسافة  أحمر(  )لــون  األولــى  المرحلة  مراحل:   4 على  المفتوح 
)لــون  الثالثة  المرحلة  كــم،   30 لمسافة  أزرق(  )لـــون  الثانية  المرحلة 

أخضر( لمسافة 30 كم، المرحلة الرابعة )لون أصفر( لمسافة 20 كم. 
مسابقة أفضل حالة جواد

وسينظم االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة مسابقة أفضل 
بن  بنت حمد  نــورة  الشيخة  من سمو  بدعم  اليوم،  لسباقي  جــواد  حالة 

عيسى آل خليفة قائد فريق الفرسان.

 تربع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي 
لــلــقــدرة عــلــى عـــرش ريــاضــة الــقــدرة فــي الــعــالــم، بــعــد أن أعلن 
االتحاد الدولي للفروسية، في تصنيفه الجديد، احتال سموه 
الكبيرة  اإلنجازات  من  سلسلة  بعد  تصنيفه  في  األول  المركز 
التي حققها سموه في العديد من البطوالت الدولية من أبرزها 
التي  لــلــقــدرة  الــعــالــم  بطولة  فــي  األول  الــمــركــز  ســمــوه  تحقيق 
وبطولة  الشقيقة  المتحدة  العربية  االمــارات  دولــة  في  أقيمت 
عاوة  إسبانيا  في  أقيمت  التي  سنوات   8 عمر  للجياد  العالم 

على إنجازات عديدة في البطوالت األوروبية والعالمية.
ويعتبر تصنيف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في 
المركز األول على مستوى العالم نتاجا متميزا لمسيرة سموه 
في رياضة القدرة وظهوره في البطوالت العالمية بصورة فنية 
الواسعة  بخبرته  البطوالت  تلك  مع  المثالي  وتعامله  عالية، 
وتمكنه من تحقيق المراكز المتقدمة، االمر الذي منح سموه 
أفضلية على فرسان العالم وتصنيفه من قبل االتحاد الدولي 

»فارس العالم األول«.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
»فخور جدا بتصنيفي من قبل االتحاد الدولي للفروسية على 
عرش فرسان العالم، وهذا اإلنجاز العالمي الجديد أهديه إلى 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الباد المعظم حفظه اهلل ورعاه، الذي ساندني طوال مسيرتي 
فــي تــلــك الــبــطــوالت ووقـــف الـــى جــانــبــي ومــنــحــنــي مــن خبرته 

العالمي  اإلنجاز  هذا  الى  وصولي  حتى  الفروسية  رياضة  في 
الكبير، وسط مساندة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء حفظه اهلل 

ومتابعة سموه لي في جميع البطوالت«.

أهدي  »كما  آل خليفة:  ناصر بن حمد  الشيخ  وتابع سمو 
هـــذا اإلنــجــاز أيــضــا إلـــى شــعــب الــبــحــريــن الــوفــي الـــذي بادلني 
البطوالت،  تلك  في  حققتها  التي  بــاإلنــجــازات  الفرح  مشاعر 
التي جعلتني في المركز األول في التصنيف العالمي، باإلضافة 
الى وقوف اخواني من فرسان الفريق الملكي معي في مختلف 

البطوالت والعمل الجماعي الذي كان يلف الفريق الملكي«.
وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: »في الوقت 
الذي أشعر فيه باالعتزاز بتصنيفي بالمركز األول في تصنيف 
االتــحــاد الــدولــي، فــإن هــذا اإلنــجــاز سيمثل لي دافعا قويا من 
العالمية  الــبــطــوالت  فــي  اإلنــجــازات  مــن  المزيد  تحقيق  أجــل 
أنه يمثل مسؤولية مضاعفة للحفاظ على هذا  المقبلة، كما 
المركز المتقدم في التصنيف العالمي عبر التطلع الى تحقيق 

المراكز األول في البطوالت المقبلة«.
وكان االتحاد الدولي للفروسية قد نشر التحديث األخير 
ــاد الـــقـــدرة عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي  ــيـ ــان وجـ لــتــصــنــيــف فـــرسـ
االول  بالمركز  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  وجــاء  واإلقليمي، 
عالميًا برصيد 320 نقطة بفارق كبير عن المركز الثاني الذي 
وشهدت  نقطة،   248 برصيد  مــوريــرا  ليونور  البرتغالي  يحتله 
جعفر  الملكي  الفريق  فـــارس  احــتــال  األوائـــل  العشرة  قائمة 
ميرزا عبدالنبي المركز الثالث على مستوى العالم برصيد 245 
نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن المركز الثاني، والفارس ناصر 

حمد القحطاني المركز العاشر برصيد 176 نقطة.

حقق املركز الأول بعد �سل�سلة من الإجنازات

نا�سر بن حمد يتربع على عر�ش ت�سنيف االتحاد الدولي للفرو�سية

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة متوجا باأللقاب العالمية.

توج الفائزين بال�سباق و�سط م�ساركة جيدة

نا�سر بن حمد يقود �سباق االأنجال بم�ساركة اأنجال �سموه



نــظــم طــلــبــة كــلــيــة الـــطـــب والــعــلــوم 
الطبية بالتعاون مع فريق سمو للعمل 
التطوعي، كرنفال متالزمة داون، والذي 
العربي  الخليج  جامعة  مقر  فــي  عقد 
داون  لمتالزمة  العالمي  باليوم  احتفاء 
الذي يقام في شهر مارس من كل عام. 

الطالبة  الفعالية  مــســؤولــة  وقــالــت 
بالسنة السادسة دانة ناصر إن الفعالية 
ذوي  مــن  شــخــصــًا   30 استقطبت  الــتــي 
متالزمة داون سعت إلدماج هذه الفئة في 
المجتمع ورسم البسمة على محياهم، 

والتعبير عن الدعم والتضامن معهم. 
طابعًا  أخـــذت  الفعالية  أن  وبــيــنــت 
قسم  على  احتوت  إذ  وترفيهيًا،  توعويًا 
تــعــلــيــمــي عــــرف الــمــشــاركــيــن بــأعــضــاء 
واألدوات  ووظائفها  المختلفة  الجسم 
الــطــبــيــة الــمــســتــعــمــلــة لــفــحــص وعـــالج 
مــخــتــلــف األعــــــراض. إلـــى جــانــب قسم 

لــلــرســم الــحــر حــيــث كــشــفــت مــشــاركــات 
ــمـــخـــزون  الـ عــــن  داون  مــــتــــالزمــــة  ذوي 
اإلبـــداعـــي لــديــهــم مــن خـــالل مجموعة 

من اللوحات. 
للطبخ  قسم  الفعالية  ضمت  كما 
قام الحضور من ذوي متالزمة داون فيه 
الى  الخفيفة.  الوجبات  بعض  بــإعــداد 
جانب تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية 
أضفت جوًا من  التي  الكرنفال  وألعاب 
المرح والسعادة في صفوف المشاركين. 
وشهدت الفعالية القيام بمجموعة 
والمسابقات  الذهنية  المسابقات  مــن 
التي تم على أثرها توزيع الجوائز على 
الفائزين. يشار إلى أن الفعالية نظمت 
طلبة  من  وطالبة،  طالبة   43 بمشاركة 
العربي،  الخليج  بجامعة  الــطــب  كلية 
وبإشراف عمادة شؤون الطلبة بجامعة 
الـــــــــــــــخـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــج الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــربـــــــــــــــــي.

ــلــــقــــت شــــركــــة بــهــبــهــانــي  اطــ
ــوزع الــحــصــري  ــ ــمـ ــ واخــــــوانــــــه، الـ
لــــســــيــــارات فـــولـــكـــس واجــــــن فــي 
ــة الــــبــــحــــريــــن، عــــــروض  ــكـ ــلـ ــمـ مـ
رمـــــضـــــان قـــبـــل حــــلــــول الــشــهــر 
ــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ــ ــيـــل فـ ــفـــضـ الـ
الـــمـــمـــلـــكـــة. وتـــشـــمـــل الـــعـــروض 
جميع موديالت فولكس واجن، 
ومــــن خــاللــهــا يــتــمــتــع الــعــمــالء 
بخمس ســنــوات ضــمــان مــمــدد، 
3 ســــنــــوات خـــدمـــة مـــجـــانـــيـــة، 3 
على  المساعدة  خــدمــة  ســنــوات 
الــــطــــريــــق، وتـــســـجـــيـــل مــجــانــي 
لــلــســنــة األولــــــى. تــوفــر فــولــكــس 
ــريــــن لــعــمــالئــهــا  ــبــــحــ واجـــــــــن الــ
الراغبين في استبدال سيارتهم 
الحالية تقييم مجاني للسيارة 
ــبــــدال. وتــشــمــل  ــتــ وخـــدمـــة االســ
ــعــــروض الـــمـــوديـــالت األتـــيـــة:  الــ
جــولــف جــي تــي أي، جــولــف أر، 
تــيــرامــونــت  ــيـــغـــوان،  تـ روك،  تـــي 
وتبدأ  ــوارق.  وطــ مقاعد،   7 ذات 
األقساط الشهرية من 131 د.ب 

لسيارة تي روك.
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دوالر   �آالف   10 ب  الفائز  تعلن  موتر�سيتي 
أعلنت شركة موترسيتي، الوكيل الحصري 
لــســّيــارات شــيــري فــي الــبــحــريــن، عــن فــوز علي 
آالف   10 قــدرهــا  نقدّية  بجائزة  حميد  أحمد 
تــرويــجــّيــة  أمــريــكــي ضــمــن آخــــر حــمــلــة  دوالر 
مدير  مساعد  تفضل  وقــد  الشركة.  أطلقتها 
شيك  بتسليم  الــزوّيــد  سعد  موترسيتي  عــام 
بالمبلغ للفائز بحضور مجموعة من ممثلي 
عالمة شيري التجارّية. استمرت الحملة من 
13 ديسمبر 2022 إلى 31 يناير 2023، وقدمت 
لــلــعــمــالء فــرصــة قــّيــمــة لـــدخـــول ســحــب على 
العرض  فترة  أثناء  سّيارة  شراء  عند  الجائزة 

الترويجي.
»نحرص  الـــزوّيـــد:  قــال  المناسبة  وبــهــذه   
دائًما في شركة موترسيتي على تقديم أفضل 

ومــن  الـــكـــرام.  لعمالئنا  والــمــكــافــآت  الــجــوائــز 
هنا تأتي مثل هذه الحمالت الترويجّية التي 
الحفاظ  على  الــرائــدة  شــيــري  عــالمــة  تساعد 
ــلـــى مــكــانــتــهــا الـــمـــرمـــوقـــة بـــيـــن الـــعـــالمـــات  عـ
سعداء  ونحن  السوق،  في  الصينّية  التجارّية 
كما  حققته.  الـــذي  الكبير  بــالــنــجــاح  للغاية 
نود أن نتوجه بخالص التهاني للسيد حميد 
ــوزه، ونـــرحـــب بـــه ضــمــن عــائــلــة مالكي  ــ عــلــى فـ
ترسيخ  فــي  ونجحت شيري  شــيــري.«  ســّيــارات 
األكثر  التجارّية  العالمة  باعتبارها  مكانتها 
في  الصينّية  ــارات  الــســّي عــالمــات  بــيــن  مبيًعا 
العام 2022، كما جاءت  البحرينّية في  السوق 
ضــمــن الــعــالمــات الــتــجــارّيــة الــخــمــس األعــلــى 

مبيًعا في المملكة.

اإم جي موتور البحرين تح�سد جائزة اإم جي للتميز في العالقات العامة 2022
مـــــوتـــــور  جـــــــي  إم  أعـــــلـــــنـــــت 
ــًرا  الـــبـــحـــريـــن عــــن فــــوزهــــا مـــؤخـ
فــي  لــلــتــمــيــز  ــــي  جـ إم  ــائــــزة  بــــجــ
حيث   ،2022 الــعــامــة  الــعــالقــات 
يعد هذا اإلنجاز بمثابة شهادة 
على نجاح إم جي موتور البحرين 
في الترويج لمنتجات وخدمات 
العالمة التجارية عالية الجودة 
كما  المنطقة.  فــي  رائــد  كــمــوزع 
يــســلــط اإلنــــجــــاز الــــضــــوء عــلــى 
شركة الزياني للسيارات، الوكيل 
الــحــصــري لــســيــارات إم جــي في 
أفضل  كأحد  البحرين،  مملكة 
وكالء السيارات في منطقة دول 

مجلس التعاون الخليجي.
للتميز  جــي  إم  جــائــزة  تبرز 
ــات الـــعـــامـــة الـــــدور  ــعــــالقــ فــــي الــ
الــمــهــم الــــذي تــلــعــبــه الــعــالقــات 
تواصل  خطة  خلق  فــي  الــعــامــة 
مــتــكــامــلــة. وقـــد أظــهــرت إم جي 
كبيرة  كـــفـــاءة  الــبــحــريــن  مـــوتـــور 
في تنفيذ الحمالت التسويقية 
نتائج  إلــى  أدت  الــتــي  الناجحة 
فعالة تدعم الجهود الترويجية، 
مما يترجم زيادة في المبيعات 
وتــعــزيــز الــمــكــانــة الـــرائـــدة التي 
تحتلها عالمة إم جي التجارية.
أبــــرز مــســاعــي إم جي  ومــــن 
ــن فــــي مــجــال  ــريـ ــحـ ــبـ مــــوتــــور الـ

 2022 عــام  في  العامة  العالقات 
كــانــت الـــشـــراكـــة الــمــثــمــرة الــتــي 
كرة  فريق  مع  العالمة  أبرمتها 

السلة في نادي المحرق، والتي 
ــن الـــفـــرص  ــ فـــتـــحـــت الـــكـــثـــيـــر مـ
الــجــديــدة لــلــعــالمــة الــتــجــاريــة. 

نتيجة لذلك، تم تنظيم تجارب 
في حين  النادي،  لالعبي  قيادة 
تـــم عــــرض ســـيـــارات إم جـــي في 

النادي خالل المباريات الكبيرة، 
إضــافــة إلــى وضــع شــعــار إم جي 

موتور على قمصان الالعبين. 
عــلــق  ــة  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ الـ بــــهــــذه  و 
ــام  ــعـ مـــحـــمـــد زكـــــــي، الــــمــــديــــر الـ
ــارات،  ــيـ ــلـــسـ ــي لـ ــانــ ــزيــ ــة الــ لـــشـــركـ
ــارات  ــيـ ــوزع الـــحـــصـــري لـــسـ ــ ــمـ ــ الـ
إم جـــي فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
بــــــالــــــقــــــول: »نــــــحــــــن فــــــخــــــورون 
بــالــحــصــول عــلــى هـــذه الــجــائــزة 
الـــــمـــــرمـــــوقـــــة، والــــــتــــــي تــعــكــس 
جي  إم  عالمة  بتعزيز  التزامنا 
ــا.  الـــتـــجـــاريـــة مــحــلــًيــا وإقــلــيــمــًي
نـــحـــن نـــــــدرك الــــــــدور الـــحـــيـــوي 
العامة  الــعــالقــات  تلعبه  الـــذي 
ــذا الــســبــب  ــهــ ــي نـــجـــاحـــنـــا، ولــ فــ
لعمليات  كبيًرا  اهتماًما  نولي 
العالقات العامة لدينا ونضمن 
في  الممارسات  ألفضل  اتباعنا 
هـــذا الــمــجــال. لــقــد تــم تطوير 
حـــــمـــــالت الـــــعـــــالقـــــات الــــعــــامــــة 
عبر  فائقة  بعناية  بنا  الخاصة 
أخـــذ الــعــديــد مــن الــعــوامــل في 
االعــتــبــار، وذلــــك بــهــدف إنــشــاء 
وأضـــاف:  فــعــالــة.«  استراتيجية 
»تحرص إم جي موتور البحرين 
ــلــــى دراســــــــــة الــــســــوق  دائــــــًمــــــا عــ
المحلي واحتياجاته والتواصل 

»م�����دي�����ن�����ة ال����ت����ن����ي����ن« ت��ح��ت��ف��ل مع جمهورنا المستهدف«.

ب���ي���وم ال�����م�����راأة م����ع ال��م��ت�����س��وق��ات
ــن حـــرصـــهـــا عـــلـــى مـــشـــاركـــة  ــ انــــطــــالًقــــا مـ
بمختلف  االحتفال  في  البحريني  المجتمع 
والعالمية،  الوطنية  والمناسبات  الفعاليات 
مركز  أكــبــر  الــبــحــريــن،  التنين  مدينة  فــاجــأت 
مملكة  فــي  والتجزئة  بالجملة  للبيع  تــســوق 
فريدة  بمبادرة  المتسوقات  مؤخًرا  البحرين، 

بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وتم تسليم المتسوقات العديد من الهدايا 
كــبــادرة  مــــارس 2023، وذلــــك  فــي 8  والــجــوائــز 
البحرين  التنين  مدينة  تقدير  عــن  للتعبير 
في  المرأة  تلعبه  الــذي  الرئيسي  وللدور  لهن 

كمساهم  الــــدول  جــمــيــع  فــي  الــتــنــمــيــة  عملية 
أساسي وصانٍع للتغيير.

ــا الـــقـــيـــمـــة عــلــى  ــدايــ ــهــ ــا تــــم تــــوزيــــع الــ كـــمـ
ــافـــة  ــيــــدات داخـــــــل الـــمـــجـــمـــع بــــهــــدف إضـ ــســ الــ
التنين  لمدينة  لزيارتهم  البهجة  مــن  لمسة 
البحرين، الوجهة األولى في مملكة البحرين 
لالستمتاع بتجربة تسوق عائلية ال ُتنسى، في 
إلى  باإلضافة  بالسرور.  ومفعمة  رائعة  أجواء 
ذلك، تم التقاط الصور التذكارية للمتسوقات 
لجعل هذه المفاجأة السعيدة ذكرى ممتعة ال 

تنسى مدى الحياة.

ع������رو�������س رم�����������س�����ان ف������ي ف����ول����ك���������س واج������ن 

»ال��ب��ح��ري��ن ال��خ��ي��ري��ة«  ت��ق��ي��م م��ح��ا���س��رة  

ف�������س���ائ���ل ����س���ه���ر رم�������س���ان ال���م���ب���ارك 

طالب جامعة الخليج العربي يقيمون »كرنفال متالزمة داون«

لولو لل�سرافة تفتتح فرعا في مدينة حمد.. و5 فروع في 2023

كتبت- زينب إسماعيل

افــتــتــحــت لـــولـــو الــعــالــمــيــة 
فـــي   17 ــا  ــ ــهـ ــ ــرعـ ــ فـ ــة  ــ ــرافـ ــ ــــصـ ــلـ ــ لـ
ــــف  ــي ســـــــوق واقــ ــ ــن فــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
بحضور  وذلـــك  حــمــد،  بمدينة 
الشركة.  فــي  المسئولين  كــبــار 
ويــنــضــم الـــفـــرع الـــجـــديـــد إلــى 
قــائــمــة فـــــروع مــجــمــوعــة لــولــو 
المالية القابضة المنتشرة في 
إلى  عددها  يصل  التي  العالم 

267 فرعا.
وقــال أديــب احــمــد، العضو 
المجموعة«منذ  فــي  المنتدب 
للصرافة  لولو  سعت  إنشائها، 
ــات قـــويـــة مــع  إلـــــى بـــنـــاء عــــالقــ
عمالئها عبر فهم احتياجاتهم 
ــرع  ــفــ ــد الــ ــ ــؤكـ ــ وتــــوقــــعــــاتــــهــــم. يـ
ــنــــة حــمــد  الــــجــــديــــد فـــــي مــــديــ
التزامنا باالنتشار في البحرين 

واسعة  من خالل تقديم مزايا 
وخدمة عمالء متخصصة«.

لشركة  العام  المدير  وأكــد 
ــة، إديـــــســـــون  ــ ــرافـ ــ ــصـ ــ ــلـ ــ لـــــولـــــو لـ
الـــشـــركـــة  أن  ــلـــى  عـ فـــرنـــانـــديـــز 
فــــــروع   5 الفـــــتـــــتـــــاح  تــــخــــطــــط 
جـــديـــدة فـــي الــبــحــريــن خــالل 
وذلــك في مناطق  العام 2023، 

متفرقة منها.
في  العمليات  مــديــر  وقـــال 
لولو للصرافة، نارايان برادهان 
»هـــدفـــنـــا هـــو تــحــويــل األمـــــوال 
األفراد  سواء  العمالء،  لجميع 
تـــقـــديـــم  ــر  ــبــ عــ الـــــشـــــركـــــات،  أو 
شاملة.  متطورة  مالية  حلول 
مدينة  فــي  تــواجــدنــا  سيساهم 
لمزيد من  الــوصــول  فــي  حمد 
الـــعـــمـــالء. ونـــحـــن مــتــحــمــســون 
لمواصلة بناء سمعتنا كشريك 
مالي موثوق به في المنطقة«.

ــامــــت جــمــعــيــة الـــبـــحـــريـــن الــخــيــريــة  أقــ
مــحــاضــرة بــعــنــوان فــضــائــل شــهــر رمــضــان 
الـــمـــبـــارك  ألــقــاهــا فــضــيــلــة الــشــيــخ صــالح 
يوسف الجودر وذلك بحضور عدد كبير من 
تناول  بالجمعية   والــذي  المسجلة  األســر 
فضائل شهر رمضان المبارك فى االسالم.

الصوم،  شهر  على  مقبلون  نحن  وقــال 
شـــهـــر الــــرحــــمــــة والــــمــــغــــفــــرة ، شـــهـــر الـــبـــر 
ــان ، شــهــر الــفــوز بــالــجــنــة والــعــتــق  واإلحـــسـ
أنفسنا  نذكر  أن  أحوجنا  فما  النيران،  من 
بــفــضــائــل شــهــر رمـــضـــان الـــمـــبـــارك  ، فقد 
بعض  تفضيل  تعالى  اهلل  حكمة  اقتضت 

الكريم  الشهر  فهذا  بــعــض،   على  الشهور 
له فضائل وخصائص تميزه عن غيره من 
والخصائص  الفضائل  ، ومن هذه  الشهور 
التي اختص بها شهر رمضان المبارك عن 
الجنة  أبواب  الشهور ففيه تفتح  غيره من 
}َلْيَلُة  تعالى   القدر قال  ليلة  ايضًا  وفيه 
فضلها  بين  َشْهٍر{  ــِف  ــ أَْل ِمـــْن  ــٌر  َخــْي اْلـــَقـــْدِر 
الخير  يقسم  الليلة  تلك  وفــي  وعظمها، 
الكثير الذي ال يوجد مثله في ألف شهر. 
فى  العمل  ان  المفسرين    كثير من  وذكــر 
في  العمل  مــن  خير  المباركة  الليلة  هــذه 

ألف شهر.
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ال تحرقو� �أع�صابي

تحرقون 12 مليار ريال سنويًا يا مفترين وأبو الجعافر »في عرض« 
12 ألف ريال؟  وبدون تأنيب ضمير؟ لن أنسى أبدا كيف قام المصرف 
في  مرتين  القديمة  الورقية  العمالت  بحرق  قطر  دولــة  في  المركزي 
غضون 15 سنة، مليارات الرياالت الممتلئة عافية وقدرة شرائية صارت 
عدة  الدوحة  بمدينة  الكورنيش  شــارع  في  السير  عن  فامتنعت  رمــادا، 
سنوات، ألن ذلك المصرف يطل عليه، وكلما مررت به تذكرت المليارات 

التي تعرضت لإلبادة حرقًا، فتحترق أعصابي!
فما بالك عندما تقرأ معطيات تقرير الجمعية الخيرية للتوعية 
بـــأضـــرار الــتــدخــيــن والـــمـــخـــدرات فـــي مــكــة الــمــكــرمــة، الــتــي تــفــيــد بــأن 
كان  ولو  كل سنة؟   ريــال  مليار   12 قيمته  تبغًا  يستهلكون  السعوديين 
»مفهومة  لقلنا  المساطيل  مــن  تلك  الماليين  آالف  حــرقــوا  الــذيــن 
بكامل  يتمتعون  ومثلك  مثلي  ولكنهم  والــوعــي«،  العقل  غياب  بسبب 
من  ومهنيون  وعباقرة  ومتفوقون  نابهون  ومنهم  بــل  العقلية  قــواهــم 

الدرجة الرفيعة.
بنسبة  ولــو  إنساني  حس  المليارات  تلك  يحرقون  للذين  كــان  إذا 
5% فإنني أضعهم على المحك التالي: أنا شخص غلبان وغريب ديار 
الشيخوخة،  أو  للتقاعد  وبــال ضــمــان  الــمــوارد  ومــحــدود  أهـــل،  وغــريــب 
بــدلــيــل أنــنــي هــاجــرت مــن بــلــدي الـــذي أحــبــه كــثــيــرًا قــبــل أكــثــر مــن 30 
ســنــة، وعــشــت بينكم يــا حــارقــي الــمــلــيــارات!  طــيــب مــا قــولــكــم فــي أن 
مــن مخصصاته  الــشــهــر  فــي  واحـــــدًا  ريــــااًل  مــنــكــم يعطيني  واحــــد  كــل 
للسجائر مدة عشرة أشهر، ولنفترض أن في السعودية مليوني مدخن، 
ــااًل فــي الــشــهــر صـــار عــنــدي عــشــرون  وإذا أعــطــانــي كــل واحـــد منهم ريــ
أفــتــح كلية  مــلــيــون ريــــال فــي عــشــرة أشــهــر. أســتــطــيــع بمبلغ كــهــذا أن 
هندسة ومعهدًا مهنيًا.. وأستطيع أن أكون جيشًا للقضاء على الجراد 
قاضي«!                                          عمل  اللي  »الفاضي  بنصيحة  عمال  أكله  من  بــداًل  والــذبــاب، 
بصراحة فإن حرق 12 مليار ريال علنًا في الشوارع والبيوت واألماكن 
هو  للريبة  المثير  األمـــر  ولــكــن  عليه،  السكوت  ينبغي  ال  أمــر  العامة 
ــإذا كــانــت  ــدار الــمــلــيــارات عــلــى الــتــبــغ!  فــ ــ ســكــوت الــحــكــومــات عــلــى إهـ
والحماية  الرعاية  بتوفير  أنها معنية  تزعم   – أي حكومة   – الحكومة 
الوطنية  للعمالت  إحراقهم  عن  نتغاضى  فلماذا  للمواطنين  واألمــن 
ولماذا تسكت عليهم وهم يدمرون صحتهم ومواردهم المالية؟  بعبارة 
أخرى لماذا لم تتجرأ حكومة واحدة على ظهر البسيطة فتصدر قانونًا 
سنقرأ  متى  واستهالكًا؟  وتصنيعًا  اســتــيــرادًا  التدخين  ويــجــرم  يحرم 
المعروف  السعودي  الصحفي  تعتقل  األمنية  السلطات  يقول:  خبرًا 
أو  الغامدي بعد ضبطه وهو يدخن في مخبأ سري في جدة؟  حسان 
إن السفير الفالني في سويسرا يبذل مساعي حثيثة لإلفراج عن عبيد 
بن زيد الذي تم اعتقاله بعد اكتشاف سيجار كوبي مغشوش كان يخبئه 

في جيب سري في حقيبة مالبسه؟
آنفة  الخيرية  الجمعية  تقرير  يــورده  ما  ذلــك،  أدهــى من  ومــا هو 
الذكر عن ارتفاع معدالت التدخين بين النساء! لماذا يا بنات الناس؟  
ويفترض أنكن أعقل من الرجال في المسائل السلوكية وأقل مياًل من 
الرجال في إلحاق األذى بأنفسكن.  كان التدخين لعقود طويلة لعنة 
ذكورية فلماذا ال تقلدن الرجال إال في كل ما هو ضار مثل التدخين 
تعاني  باتت  العربية  المجتمعات  كل  والتسكع؟   والصرمحة  والسهر 
الــرجــال يتنصلون مــن مهمة  بــات  أن  أعـــراض تفكك األســـرة بعد  مــن 
رعاية العيال بالحجة الواهية بأنهم مشغولون بتوفير القوت..  واألمل 
معقود عليكن يا أخواتنا ويا بناتنا كي تمنعن ظهور أجيال »الشتات« 
داخل أوطاننا فحافظن على عافيتكن ألنكن منبع الحب والحنان، وال 
أظن أن طفاًل سيفهم أنه محبوب لو نادته أمه: تعال يا كح كح حبي...  

كح كح حبيبي..  خاخاخا..  توف.
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بعيد  يحتفلون  الإي��رل��ن��دي��ون 

دبلن  ف��ي  ب��ات��ري��ك  ال��ق��دي�����س 
احتفل مئات اآلالف أمس بعيد القديس باتريك في دبلن، إذ 
شاركوا وهم يرتدون مالبس خضراء باستعراض تقليدي ُينّظم 

احتفاًء بالقديس اإليرلندي. 
وشـــارك فــي الــعــرض الــراقــص، وهــو ثاني اســتــعــراض ُيقام 
منذ جائحة كوفيد-19، 4200 شخص باإلضافة إلى موسيقيين 

وبهلوانيين كثر. 
ألف   450 من  أكثر  حضور  يتوقعون  الحدث  منظمو  وكــان 
الـــذي يجري  االحــتــفــال  فــي  وأجــانــب،  إيرلنديين  مــن  شخص 

خالله تناول كميات كبيرة من البيرة. 
الممثل  االحــتــفــال  حــضــرت  الــتــي  الشخصيات  بــيــن  ومـــن 
األمــريــكــي بــاتــريــك دافـــي الـــذي اشــتــهــر بـــدور بــوبــي اويــنــج في 

مسلسل »داالس« الذي يعود إلى ثمانينيات القرن العشرين. 
المتحدة  الواليات  إلى  الذي هاجر جده  الممثل  واحتفل 
في عشرينات القرن الفائت، بعيد ميالده الـ74 مع قالب حلوى 

أخضر كبير. 
وقال: »إّن اإلحساس بالعودة هو ما يشعر به الناس عندما 

يأتون إلى ايرلندا«. 
واشنطن  فيزور  فارادكار  ليو  االيرلندي  الــوزراء  رئيس  أما 
حيث التقى الرئيس األمريكي جو بايدن الذي يفاخر بجذوره 

االيرلندية.  ك��م��ب��ودي��ا ت��ح��ت��ف��ي ب��ا���س��ت��ع��ادة 

ك����ن����وز اأث�����ري�����ة م�����س��روق��ة
الجمعة  النقاب  الكمبودي هون سن  الــوزراء  رئيس  كشف 
استعادتها  قــد  وكــانــت  انغكور  عصر  إلــى  تعود  فنية  قطع  عــن 
مزيد  استعادة  في  آمــااًل  تبدي سلطاتها  التي  كمبوديا  أخيرًا 

من الكنوز المسروقة. 
وقــــال هــــون ســـن فـــي حــفــلــة أقــيــمــت فـــي بــنــوم بــنــه »أدعــــو 
الفنية من عصر  والمؤسسات وهواة جمع األعمال  المتاحف 
إلى  إلى مواصلة جهودهم إلعادة قطع مماثلة طوعًا  انغكور 

كمبوديا«. 
وتابع »ينبغي إعادة القطع التاريخية إلى بلدها األصلي«، 

مشيرًا إلى أّنها تشكل »تراثًا ثقافيًا ال يقدر بثمن«. 
ومن بين الكنوز المعروضة في القصر الذي يقطنه رئيس 
قطعة   77 تضم  مجموعة  مــن  مجوهرات  الكمبودي،  الـــوزراء 
الثمينة، كتيجان  المعادن  أنــواع  أو أحد  الذهب  مصنوعة من 
وقالدات وأساور وأقراط وتمائم. وكانت كمبوديا استعادت هذه 

القطع في فبراير. 
وأعيدت القطع بفضل عائلة التاجر البريطاني دوجالس 
ــه الــقــضــاء األمــريــكــي إلــيــه تهمة تهريب  التــشــفــورد الـــذي وّجـ

أعمال فنية وتوفي عام 2020 قبل محاكمته. 
أنغكور.  قبل  ومــا  أنغكور  عــصــَري  إلــى  الكنوز  هــذه  وتــعــود 
كبير مــن شبه  اإلمــبــراطــوريــة تسيطر على جــزء  وكــانــت هــذه 
الجزيرة الهندية الصينية بين القرنين التاسع والرابع عشر. 
وضــــّم الــمــعــرض أيـــضـــًا مــنــحــوتــتــيــن تـــعـــودان إلــــى الــقــرن 
العاشر وتمثالن اإللهين الهندوسيين سكاندا وجانيش، وكانت 

الواليات المتحدة أعادتهما إلى كمبوديا. 

كتبت: زينب إسماعيل
 كشفت المخرجة إيناس يعقوب عن البرنامج 
الذي يعرض  الكواكب«  وراء  »ما  الجديد  الوثائقي 
خــــالل الــشــهــر الــكــريــم كـــفـــوازيـــر رمــضــانــيــة. يضم 
البرنامج 30 حلقة تتناول كل حلقة سرا من أسرار 
العلوم  وتفاصيل  الفضاء  عالم  فــي  ويسبر  الــكــون 

ومخلوقات اهلل وعلماء الفلك المسلمين.
في  األول  البرنامج  »يعتبر  المخرجة  وذكــرت   
عالمنا العربي الذي يجمع أفراد العائلة من حيث 
العلم والمعرفة واالبهار والمعلومات التي تستحث 
في  والتفكر  الفضاء  عالم  في  الحالي  الوضع  لنا 
على  البرنامج  يــعــرض  وتــعــالــى«.  سبحانه  إبــداعــه 
منصة شاهد وقناة ام بي سي 3، وذلك بالتعاون مع 
إذ حرصت وكالة ناسا في  المستقبل،  أيــادي  مركز 
البحرين على اإلشراف على البرنامج، وبالتحديد 

د. محمد العسيري. 

البرنامج من إعداد د. ليا عواد، وتعليق صوتي 
من  كل  البرنامج  تتر  وغناء  البناء  آالء  اإلعالمية 

محمد العريض وجوري قطان. 
ــال نـــوال  ــفــ شـــــارك فـــي الــــكــــورال كـــل مـــن األطــ
الــوداعــي وشيخة الــمــاجــد وعــبــداهلل مــكــي، إشــراف 
ــى  ــة إلـ ــرجـ ــخـ ــمـ ــت الـ ــتـ ــفـ ــري. ولـ ـــشــــهــ ــاء الـ ــنــ ــي هــ ــنـ فـ
أن الــبــرنــامــج يــقــدم بــشــكــل عــصــري مــتــنــاســب مع 
وطبيعة   21 والــقــرن  المستقبلية  العاملة  الــقــوى 
يسهم  كما  الــفــضــاء.   ونــحــو  التكنولوجي  التوجه 
عــن  األرض  ــة  ــبــ ــراقــ ومــ الـــفـــضـــاء  اســـتـــكـــشـــاف  فــــي 
الــمــنــاخ، وتحديد  قــيــاس تغير  ذلـــك  ويــشــمــل  ُبــعــد، 
الــدول  في  الــزراعــة  ودعــم  والبحر،  البر  في  التلوث 
النامية.  كما يحاول البرنامج التعرف على األقمار 
في  الفضاء  وأهمية  ــا،  ودورهـ وأهميتها  الصناعية 
االستدامة  بين  ما  وذلــك  االستدامة،  ودعــم  تعزيز 
فــي الــفــضــاء وطـــرق اســتــخــدام الــبــشــريــة للفضاء، 

والمنطقة المدارية المحيطة باألرض.

وث��ائ��ق��ي ال���ك���واك���ب«..  وراء  »م���ا 

ع��ال���م ال������ف���س����اء وال�م�خ�ل�وق���ات

ــغـــمـــوض  ــــم جـــــو مـــــن الـ ــّي يــــخــ
على الطبقة السفلى من جامعة 
تــقــبــع  إذ  ــة،  ــيـ ــاركـ ــمـ ــدنـ الـ أودنــــســــه 
عــلــى رفـــــوف هــــذا الـــمـــخـــزن أكــبــر 
مجموعة من األدمغة في العالم، 
كلها   ،9479 تحديدًا  عددها  يبلغ 
مأخوذة على مدى أربعة عقود من 

جثث مرضى نفسيين. 
المحفوظة  األدمــغــة  وتشكل 
ــة بـــيـــضـــاء ُمـــرقـــّمـــة  ــ ــيـ ــ داخـــــــل أوعـ
الــفــورمــول، ثمرة  مـــادة  مــع  كبيرة 
 1945 عام  انطلقت  جمع  لعملية 
ألســــبــــاب تــجــريــبــيــة وبــــدفــــع مــن 
إريك  المعروف  النفسي  الطبيب 

سترومجرن. 
المتخصص  الــمــؤرخ  ويــقــول 
ــنــــفــــســــي جــيــســبــر  ــب الــ ــ ــطـ ــ ــــي الـ فــ
فــاســي كـــراغ لــوكــالــة فــرانــس برس 
يندرج في  »كــان  األدمغة  إّن جمع 
إطار البحوث التجريبية، إذ كانوا 
يعتقدون سابقًا إّنها قد تسهم في 
الذهنية  األمــراض  موقع  تحديد 

أو في توفير بعض اإلجابات«. 
ــع  ــَمــ ــجــ ــ وكــــــانــــــت األدمـــــــغـــــــة ُت
ــخـــاص  ــثـــث أشـ ــح جـ ــريـ ــشـ ــب تـ ــقـ عـ
في  نفسية  مــراكــز  موَدعين  كــانــوا 
الــحــصــول  دون  مـــن  ــارك،  ــمــ ــدنــ الــ
على موافقة مسبقة منهم أو من 

عائالتهم. 
ويـــقـــول فــاســي كـــــراج: »كــانــت 
لــلــدولــة، ولم  تابعة  الــمــراكــز  هــذه 
يــكــن أحـــد يــتــســاءل عــّمــا يحصل 

داخلها«. 
ــكــــن مــــوضــــوع  كـــــذلـــــك، لـــــم يــ
حــمــايــة حــقــوق الــمــرضــى ســائــدًا 
آنــــذاك، بــل كـــان الــهــدف األســـاس 
ــايـــة الــمــجــتــمــع  يــتــمــثــل فــــي حـــمـ

منهم، بحسب الباحث. 
وكـــــان الـــقـــانـــون يـــفـــرض بين 
ضـــــــرورة  و1967   1929 ــي  ــ ــامـ ــ عـ
تعقيم المرضى النفسيين الذين 
ُمــلــزمــيــن  عـــام 1989  كـــانـــوا حــتــى 
ــاء خـــاص  ــفــ بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى إعــ

ليتمكنوا من الزواج. 
أّن  تعتبر  الــدنــمــارك  وكــانــت 
هؤالء المرضى الذين كان ُيطلق 
عليهم تسمية المرضى العقليين 

المجتمع،  عــلــى  عــبــئــًا  »يــشــكــلــون 
ــم قــــد يــتــســبــبــون بــمــشــاكــل  ــ ــهـ ــ وأّنـ
كثيرة في حال ُسمح لهم بإنجاب 
األطفال أو ُأطلقوا من المراكز«. 
ــول الـــمـــتـــخـــصـــص فــي  ــ ــقــ ــ ويــ
ــم األمـــــــــــــــراض والـــــمـــــســـــؤول  ــ ــلـ ــ عـ
عــــن مــجــمــوعــة األدمــــغــــة مـــارتـــن 
ويرينفيلت نيلسن إّن كل مريض 
كانت  المستشفى  داخـــل  يــتــوفــى 

ُجثته تخضع للتشريح. 
الــخــطــوة  »هــــــذه  إّن  ــابـــع  ــتـ ويـ
كانت آنذاك متطابقة مع الثقافة 
ــائـــدة، فــتــشــريــح الــجــثــة كــان  الـــسـ

مجرد إجراء استشفائي«. 
مــا  إجــــــــــــراءات  تــــطــــور  وأدى 

المتزايد  واالهــتــمــام  الــوفــاة  بعد 
إنــهــاء عملية  إلــى  الــفــرد  بحقوق 

جمع األدمغة عام 1982. 
ــرار نــقــاش  ــقــ وأعـــقـــب هــــذا الــ
ــي شـــــأن األســــــس الــتــي  طـــويـــل فــ
الضخم،  اإلرث  هـــذا  وجـــود  تــبــرر 
الدنماركية  الهيئة  أصــدرت  حتى 
ــرورة  ــ ــــضـ لــــأخــــالقــــيــــات قــــــــــــرارًا بـ
ــلـــيـــه واســـتـــخـــدامـــه  ــاظ عـ ــفــ ــحــ الــ

لأغراض العلمية. 
ــرر عــــــرض هـــذه  ــقــ ــمــ ومــــــن الــ
ــوز فـــــي مـــتـــحـــف كـــمـــبـــوديـــا  ــنــ ــكــ الــ

الوطني في بنوم بنه. 

ف����ي ج���ام���ع���ة دن���م���ارك���ي���ة م��ج��م��وع��ة 

ع��ق��ل  ي���ت���خ���ي���ل���ه���ا  ل  اأدم�������غ�������ة 

إنها  الخميس  »مايكروسوفت«  شركة  أعلنت 
ســُتــطــّبــق الــذكــاء االصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي الــذي 
يــســتــنــد إلــيــه بــرنــامــج »تـــشـــات جـــي بـــي تــــي«، في 

برامجها »إكسيل« و»وورد« و»أوتلوك« الشهيرة. 
 )Copilot( »ويتمتع روبوت المحادثة »كوبايلت
الــجــديــد مــن »مــايــكــروســوفــت« بــإمــكــانــات شبيهة 
بتلك الخاصة بـ»تشات جي بي تي«، سيستخدمها 
في المهام المكتبية وإنشاء نصوص االجتماعات 
وإنشاء صفحات  مهمة  تواريخ ألحــداث  وإدخــال 

»باور بوينت«، بشكل فوري تقريبًا. 
وتتمثل أهمية الروبوت الحديث في أّن الذكاء 
إليه »تشات  التوليدي الذي يستند  االصطناعي 
جي بي تي«، سيعمل كمساعد لمستخدمي برامج 

»مايكروسوفت« المكتبية الشائعة. 
التنفيذي ساتيا  وقال رئيس »مايكروسوفت« 
ــاديـــال، خـــالل إعــــالن الـــروبـــوت بــاحــتــفــال ُأقــيــم  نـ
ُبــعــد، »كــّنــا نعتمد الــذكــاء االصــطــنــاعــي في  ِمـــن 
ــيـــة، ومـــع هـــذا الــجــيــل الــمــقــبــل من  الــقــيــادة اآللـ
اآللية  القيادة  مــن  انتقلنا  االصطناعي  الــذكــاء 

إلى مساعد السائق«. 

الدوالرات  مليارات  »مايكروسوفت«  وتستثمر 
ــن ايـــه اي«، وهـــي الــشــركــة الــتــي أنــشــأت  ــ فـــي »اوبـ
بي  جي  »تشات  إليها  يستند  التي  التكنولوجيا 
تـــي« وأصـــــدرت الــثــالثــاء أحــــدث نــســخــة مــن هــذا 

البرنامج وهي »جي بي تي -4«.
ودمجت »مايكروسوفت« برنامج »جي بي تي- 
يستقطب  الــذي  »بينغ«  للبحث  محركها  فــي   »4
الذكاء  بفضل  المستخدمين  من  متزايدًا  عــددًا 

االصطناعي. 
وتعتمد شركات تكنولوجيا كبرى أخرى توجهًا 
بــالــذكــاء االصطناعي  يتعلق  مــا  فــي  ــذرًا  أكــثــر حـ
الــتــولــيــدي، خــوفــًا مــن الــمــوقــف الــمــحــرج الــذي 
قــد تــواجــهــه فــي حـــال أصــبــح هـــذا الــمــجــال غير 

منضبط. 
وكانت شركة »جوجل« عرضت الثالثاء أدوات 
تستفيد  التوليدي  االصطناعي  للذكاء  جديدة 
منها الشركات واألفراد الراغبين في إسناد بعض 
رسائل  كتابة  بــدءًا من  البرامج،  إلى هذه  المهام 
الــبــريــد اإللــكــتــرونــي وصــــواًل إلـــى ابــتــكــار حمالت 

إعالنية. 

»مايكرو�سوفت« تدمج الذكاء ال�سطناعي في »اإك�سيل« و»اأوتلوك« 

على مدى أسبوعين، كانت 
إلى  تنتمي  حــيــوانــات  خمسة 
الــــرخــــويــــات تـــتـــنـــافـــس ضــمــن 
مــســابــقــة »أجـــمـــل حـــيـــوان من 
الــرخــويــات لــهــذا الــعــام« التي 
ــم  ــــالن اســ ــإعــ ــ ــهـــي غـــــــدا بــ ــتـ ــنـ تـ

الفائز. 
ــوّلـــى  ــتـ ومــــنــــذ عــــامــــيــــن، يـ
 )LOEWE( »لــــــوفــــــه«  ــز  ــ ــركـ ــ مـ
ــاث  ــحــ ــــي األبــ الـــمـــتـــخـــصـــص فـ
البيولوجي  بالتنوع  المتعلقة 
فرانكفورت  من  يّتخذ  والــذي 
األلــــمــــانــــيــــة مــــــقــــــرًا، تــنــظــيــم 
الــمــســابــقــة الــتــي تــســتــنــد إلــى 
عملية تصويت عبر االنترنت. 
وأجـــــــــرى الــمــتــخــصــصــون 
ــيـــة اخــــتــــيــــار أولـــــــــى مــن  ــلـ عـــمـ
ــــف نـــوع  ــر مــــن 85 ألـ ــثـ بـــيـــن أكـ
مــن الــرخــويــات الــمــعــروفــة في 
الــعــالــم )الـــحـــالزيـــن األرضــيــة 
والبحرية، البزاق، المحار...(. 
انطلقت عملية التصويت 
عـــــلـــــى أجــــــمــــــل حـــــــيـــــــوان مـــن 
الــكــتــرونــيــًا مطلع  الــرخــويــات 

مارس. 
ــائــــز  ــفــ ــوان الــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ أمــــــــا الــ
الجينية  الــخــارطــة  فسُتحدد 
الخاصة به، بهدف فهم كيفية 
ــد الـــتـــي قــد  ــوائــ ــفــ تــــطــــّوره والــ
يوفرها للبشر، بصورة أفضل. 
ــان الـــفـــائـــز فــــي الـــعـــام  ــ ــ وكـ
كــوبــيــًا ملّونًا  الــفــائــت حــلــزونــًا 
يــنــتــمــي إلــــى نــــوع »بــولــيــمــيــتــا 

بيكتا«. 
ــتـــي  ــات الـ ــ ــوانـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ أمـــــــا الـ

النهائية  المرحلة  إلى  وصلت 
من المسابقة هذه السنة، فهي 
هــالــيــوتــس تــشــيــلــي الــمــعــروف 
 Concholepas( »بتسمية »لوكو
 Limax( وبزاقة   ،)concholepas
بــحــري  ــلـــزون  وحـ  ،)maximus
 Micromelo( صــدفــة  دون  مــن 
عــمــالق  ومــــحــــار   ،)undatus
 )Neopycnodonte zibrowii(
 ( ــرون  ــ قـ بــحــريــة ذات  وبـــزاقـــة 

 .)Hermissenda crassicornis
الــرخــويــات مـــوجـــودة على 

أكــثــر من  مــنــذ  األرض  كــوكــب 
وتـــحـــتـــل  ــة  ــنــ ســ ــيــــون  ــلــ مــ  500
المرتبة الثانية بعد الحشرات 
من ناحية األعداد في العالم. 
وقالت مديرة »لوفه« كاروال 
غــريــف لــوكــالــة فــرانــس بــرس: 
ــاريـــات،  »مــــن بــيــن كـــل الـــالفـــقـ
بالتقدير  الــرخــويــات  تحظى 
هذه  أّن  إال  البشر،  من  األكبر 
بــشــكــل مثير  األنــــــواع مــهــمــلــة 
ــي الـــبـــحـــوث  ــ لــــالســــتــــغــــراب فــ

الجينية«. 

م�������س���اب���ق���ة »اأج������م������ل ح�����ي�����وان م��ن

الفائ��ز  باإع��ان  غ���دا  تن�ت�ه���ي  الرخوي��ات« 
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التوق�ف مله�ى »م�والن روج« يعل�ن 

عرو�ضه  في  ثعابين  ا�ضتخدام  عن 
أعلن ملهى »موالن روج« الشهير في العاصمة الفرنسية يوم 
الخميس توقفه عن عرض ُتغّطس فيه أفاع في حوض بعد تلقيه 
البرية  الحيوانات  »استخدام  عن  بالكف  باريس  بلدية  من  طلبًا 
العرض  أنه سيوقف هذا  الملهى  وأوضــح  اآلن« في عروضه.  بعد 
الحيوانات«.  رعاية  مجال  في  المجتمعية  »للتطورات  منه  إدراكــًا 
أساسية«  دومــًا  كانت  الحيوانات  احترام  »مسألة  أن  الملهى  وأكــد 
إلى  أشــار  لكنه  الــعــرض  لوقف  مــوعــدًا  ولــم يحدد  إلــيــه.  بالنسبة 
أنه سيعطي »إشعارًا منطقيًا للفنانين والمساهمين في إحيائه«. 
وفــي عــرض الكباريه الــيــومــي، تــغــوص راقــصــة فــي حــوض شفاف 
وكتب  الماء.  فوق  رؤوسها  إبقاء  تحاول  كبيرة  ثعابين  وتستخدم 
الرسالة  بالطلب في هذه  الذين تقدموا  البلدية  رئيسة  مساعدو 
وهما  الــعــرض،  مــن  الــجــزء  هــذا  فــي  المستخدمين  »النوعين  أّن 
من  آســيــا، هما  شــرق  مــن جنوب  وثعبان شبكي  مــولــوروس  ثعبان 
األجناس المحمية المدرجة على قوائم التجارة الدولية لألحياء 
البرية )سايتس(«. وأوضحت البلدية أن هذين الثعبانين أرضيان 
و»حتى لو كانا يجيدان السباحة، فإن إشراكهما في العرض بهذه 
الطريقة ال يأخذ في االعتبار السلوك الطبيعي لهذه األنواع التي 
باريس،  بلدية  األســر«. حظرت  في  كانت  ولو  برية  تظل حيوانات 
االستعانة   ،2021 يوليو  فــي  الــحــيــوان«  رعــايــة  »ميثاق  تبنت  التي 
تتبع  التي  األماكن  في  المقامة  العروض  في  البرية  بالحيوانات 
لجهة  الــتــابــع  روج«  ــوالن  »مــ ملهى  فــي  الــحــال  ليست  وهـــذه  لــهــا، 

خاصة. 

ال�������ض���ع���ودي���ة ت��ح��ب��ط

حب��ة ملي��ون   1,3 تهري��ب 

�ضب�اء مين�اء  عب�ر  كبتاج�ون 
أعــلــنــت الــســلــطــات الــســعــوديــة إحــبــاط 
كــبــتــاجــون  نـــحـــو 1,3 مـــلـــيـــون حـــبـــة  تـــهـــريـــب 
مخدرة عبر ميناء ضباء على البحر األحمر 
الزكاة  »هيئة  وقــالــت  المملكة.  غــرب  شمال 
أحبطوا  كــوادرهــا  إن  والجمارك«  والضريبة 
كبتاجون  حبة   1,279,132 تهريب  محاولتي 
إلى  وردت  إرساليات  في  ُمخبأة  عليها  ُعثر 
في  الهيئة  وأضافت  الميناء.  عبر  المملكة 
بــيــان خــضــوع عــدد مــن الــشــاحــنــات القادمة 
لـــــإجـــــراءات الــجــمــركــيــة والـــكـــشـــف عــلــيــهــا 
الــتــقــنــيــات األمــنــيــة والـــوســـائـــل الحية  عــبــر 
»الـــكـــاب الــبــولــيــســيــة« فـــي جـــمـــرك مــيــنــاء، 
األولى  المحاولة  بأنها أحبطت في  وأفــادت 
في  ُمــخــبــأة  كــانــت  حــبــة،   699.500 تــهــريــب 
بإخفائها  وذلك  القادمة،  الشاحنات  إحدى 
ــخـــاص بــالــشــاحــنــة«.  ــي »خــــــزان الــــهــــواء الـ فـ
تهريب  إحــبــاط  تــم  الثانية  الــمــحــاولــة  وفــي 
فــي  ُمـــخـــبـــأة  عــلــيــهــا  ــثـــر  ُعـ ــة،  ــبـ حـ  579.632
تجويف إطارات شاحنة قادمة إلى المملكة 

عبر الميناء.

}  واجهة الملهى. } صورة من عملية الضبط.

} حطام المنزل

الــمــلــكــيــة  ــلـــة  الـــعـــمـ ســــــّك  دار  أصـــــــــدرت 
ــب عــلــيــهــا  ــذهــ ــن الــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ســبــيــكــة مــ
ــورة الــكــعــبــة الــمــشــرفــة، وفــــق مـــا أعــلــنــتــه  ــ صـ
الــنــاطــقــة بــاســم الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة في 

دياز،  روزي  إفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق 
تــغــريــدة  فـــي  ديـــــاز  روزي  وقـــالـــت  الــجــمــعــة. 
أمس  »تــويــتــر«،  على  الــرســمــي  حسابها  عبر 
الملكية  العملة  دار سك  »أصــدرت  الجمعة: 

عليها صورة  الذهب  البريطانية سبيكة من 
الــكــعــبــة الــمــشــرفــة، وهـــي مـــوجـــودة فــي عبوة 
تــقــّدم  واقــيــة ذات طــابــع إســامــي يــمــكــن أن 

كهدية خال عيد الفطر«.

ب��م��ن��ا���ض��ب��ة رم�������ض���ان.. ب��ري��ط��ان��ي��ا ت�����ض��در 

���ض��ب��ي��ك��ة ذه��ب��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا ����ض���ورة ال��ك��ع��ب��ة

اأح�����د اأ����ض���ه���ر اأ�����ض����ود م��ت��ن��زه 

ق�ض��ى ت�ن���زانيا  ف���ي  �ض��يرينغيتي 

�ض�نا  اأ�ضغ�ر  م�ع حي��وانات  قت�ال  ف�ي 
تــنــزانــيــا أســــدًا مــشــهــورًا  الــوطــنــي فــي  فــقــد مــتــنــزه سيرينغيتي 
بلبدته الكثيفة، إذ قضى في مواجهة مع أسود آخرين أصغر سنًا، 
بحسب ما أفادت يوم الخميس السلطات المعنية بالحياة البرية. 
وقالت الناطقة باسم هيئة المتنزهات الوطنية في تنزانيا كاثرين 
مبيني لوكالة فرانس برس إن األسد بوب جونيور البالغ 12 عاما 
ُقــتــل األســبــوع الــفــائــت فــي قــتــال مــع أســـود منافسة. وأوضــحــت أن 
معينة،  في سن  األراضــي  على  الحيوانات  تتقاتل  أن  الشائع  »مــن 
وخــصــوصــًا األســـــود«. وغــالــبــًا مــا كـــان هـــذا الــحــيــوان يــوصــف بأنه 
بسبب  عليه  التعرف  السياح  على  يسهل  وكــان  »أســد سيرينغيتي«، 
االسم  هــذا  أطلق عليه  الــذي  بــوب  لوالده  كــان  التي  الكثيف  بدته 
تيمنا بمغني الريغي الشهير بوب مارلي المعروف بجدائل شعره. 
الحرية،  فــي  عــامــًا   18 حتى  اإلفــريــقــيــة  األســـود  تعيش  أن  ويمكن 
متنزه  ويــضــم  المتخصصة.  أفــريــكــا«  أوف  »كــاتــس  لمنظمة  وفــًقــا 
وفــقــًا  أســـد،  و3500   3000 بــيــن  مــا  تــنــزانــيــا  شــمــال  فــي  سيرينغيتي 
البشري  الــوجــود  أن  إال  الــبــريــة.  الحياة  عــن  المسؤولة  للسلطات 
المتزايد في مناطق هجرتها والصيد يحّدان من مساحة َمواطن 

هذه الحيوانات. 

لـــقـــي 5 أشــــخــــاص مــصــرعــهــم بــيــنــهــم 
طفان، وأصيب 2 آخران إثر انهيار منزلهم، 
بمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا 
جنوب مصر، أمس الجمعة. ووفق وسائل 
ــإن الــقــتــلــى والــجــرحــى  ــام مــحــلــيــة، فــ ــ إعـ

جميعهم من أسرة واحدة.
ــادر، تــلــقــت األجـــهـــزة  ــمـــصـ وبــحــســب الـ

األمــنــيــة بــاغــا بــانــهــيــار مــنــزل فـــي مــركــز 
ــود ضحايا  ــ الــمــنــيــا، ووجـ أبـــوقـــرقـــاص فـــي 
ــتــــقــــل عــلــى  ـــاض، حــــيــــث انــ ــ ــقــ ــ ــ أســــفــــل األنـ
وســيــارات  المدنية  الحماية  رجـــال  الــفــور 
إسعاف، وجرى انتشال 5 جثث واثنين من 
وتبينت  األنــقــاض.  تحت  مــن  المصابين 
»شــروق عيد 17 عاما، طارق  وفــاة كل من 

عاما،   45 عبدالمعز  رضــا  عــامــا،   12 عيد 
ــيـــاء عـــيـــد 8  ــا، ولـــمـ ــامــ عـــيـــد حــلــمــي 70 عــ
سنوات«. بينما أصيب »أحمد عبداللطيف 
18 عاما، وعمر عيد 10 سنوات«. وقد جرى 
نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى 
أبـــوقـــرقـــاص الـــمـــركـــزي، فـــي حــيــن بــاشــرت 
السلطات المصرية التحقيق في الحادث.

حظيت لوحة أرضية عماقة تحاكي 
الطاقة النظيفة نفذها فنان سويسري 
في محطة عبري للطاقة الشمسية في 
بــإشــادة واســعــة مــن قبل  ُعــمــان  سلطنة 
متابعين أبدوا إعجابهم باللوحة، التي 
امتدت على مساحة 10 آالف متر مربع. 
ــن قــبــل الــفــنــان  ــم تــنــفــيــذ الـــلـــوحـــة مـ وتــ
السويسري سايبه الذي تم استدعاؤه من 
قبل السفارة السويسرية بسلطنة ُعمان 
احتفال  إطــار  وذلــك في  اللوحة،  لرسم 
بمرور  الــســويــســري  واالتــحــاد  السلطنة 
الدبلوماسية.  عاقتهما  على  عامًا   50

ــتـــي  ــة الـ ــاقــ ــمــ ــعــ ــة الــ ــ ــوحـ ــ ــلـ ــ ــت الـ ــلــ ــمــ وحــ
صديقة  أصــبــاٌغ  رسمها  فــي  اسُتخدمت 
من  ومــصــنــوعــة  للتحلل  قــابــلــة  للبيئة 
أفكار  )نحو  عــنــوان  والطباشير  الفحم 
والرياضة  الثقافة  وزارة  وقالت  جيدة(. 
والشباب في شرحها لفكرة اللوحة التي 
»تسألنا  إنــهــا  النظيفة  الطاقة  تحاكي 
عن عاقتنا بالطاقة النظيفة والحلول 
الجديدة الستبدال الوقود األحفوري«.

ــقـــت الــــــــوزارة عــبــر حــســابــهــا في  ووثـ
»تــويــتــر« مــراحــل رســم الــلــوحــة مــن قبل 
الــفــنــان ســايــبــه، منذ الــخــطــوات األولــى 

بين  ووقوفه  كامل،  بشكل  إنهائها  حتى 
إنــهــاء  مــعــلــنــًا  الشمسية  الــطــاقــة  ألــــواح 
الــلــوحــة طــفــًا يجلس  وُتــظــهــر  مهمته. 
مــضــاء  مــصــبــاح  ــه  ــامــ وأمــ األرض  عــلــى 
ــواح الــطــاقــة  ــ ــى ألــ مـــوصـــول بـــأســـاك إلــ
الــطــاقــة إلضـــاءة  تــوِلــد  الــتــي  الشمسية 
ــدارة  ــ ــا ُيــشــبــه »الــ الــمــصــبــاح، مــشــكــلــًة مـ
الذين  المتابعون  وأثــنــى  الكهربائية«. 
واسع  اللوحة على نطاٍق  تــداولــوا صــور 
السويسري  الفنان  وعلى  فكرتها  على 

الذي وصفوه بالمبدع.

ف��ن��ان ���ض��وي�����ض��ري ي��ح��اك��ي ال��ط��اق��ة 

النظيفة بلوحة عمالقة في �ضلطنة ُعمان

} أسد سيرينغيتي.

اأرق��������ام ت��ج�����ض��د اأم���ان���ة 

ال��ي��اب��ان��ي��ي�����ن.. اأع�������ادوا 

مل�ي�ارات �ض�ائع��ة اإلى اأ�ضحابها
إذا فــقــدت أمـــوالـــك فــي الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة طــوكــيــو، 
فاحتمال عودتها كبير جدا، بحسب ما أظهر تقرير جديد 
الذي  اليابانية،  الشرطة  تقرير  وقــال  اليابانية.  للشرطة 
أوردت مقتطفات منه صحيفة »الجارديان« البريطانية، يوم 
الماضي،  العام  خــال  أعـــادوا،  سكان طوكيو  إن  الخميس، 
ين  مليارات   3,99 بنحو  تقدر  عليها  عثروا  أمــواال مفقودة 
أخــرى،  وبكلمات  دوالر.  مليون   30 يــعــادل  مــا  وهــو  ياباني، 
ســّلــم الــيــابــانــيــون مــراكــز شــرطــة الــعــاصــمــة مــا مــعــدلــه 81 
ألف دوالر من األموال المفقودة في شوارع طوكيو يوميا، 
أعادها  التي  المفقودة  األمــوال  كمية  وتزيد   .2022 خــال 
الذي  العام  2022 عن  عــام  في  الشرطة  إلــى  سكان طوكيو 
سبقه بنحو 600 مليون ين. وحطمت تلك األموال الرقم 
بـ3,84  وقتها  ُوقــــّدر   ،2019 عــام  فــي  ُســجــل  الـــذي  القياسي 
أضاعوا  مــن  غالبية  بين  ارتــيــاح  هناك  وكــان  يــن.  مليارات 
أعادت  اليابانية  الشرطة  في  المفقودات  فدائرة  نقودهم، 
غالبية األموال إلى أصحابها )نحو 3 مليارات ين(، بينما 
جرى تسليم نحو 480 مليونا إلى أولئك الذين عثروا على 
للشرطة عوضا عن وضعها في  وقــرروا تسليمها  األمــوال، 

جيوبهم، في تصرف مشّرف بحسب »الجارديان«.

اأ����ض���خ���ا����ص   5 م�������ض���رع  م�������ض���ر.. 

ب���ان���ه���ي���ار م����ن����زل ف�����ي ال��م��ن��ي��ا
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الملك  جــالــة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو   قــاد 
سباق  للقدرة  الملكي  الفريق  قائد  الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال 
ناصر  بنت  شيمة  الشيخة  سمو  الكرام  سموه  أنجال  بمشاركة  األنجال 
آل خليفة  بــن حمد  نــاصــر  بــن  الشيخ حمد  وســمــو  آل خليفة  بــن حمد 
سمو  بطولة  ضمن  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  بن  محمد  الشيخ  وسمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لسباقات القدرة التي ينظمها االتحاد 
الملكي للفروسية وسباقات القدرة بدعم من شركة نفط البحرين »بابكو« 
الشركات  رعاية  إلى  باإلضافة  جيم  وتكنو  للمجوهرات  البحرين  ومركز 
آل  بن حمد  ناصر  الشيخ  وحــرص سمو  الــجــاري.  للموسم  والمؤسسات 

خليفة على توجيه الفرسان في السباق الممتد لمسافة 40 كم.
ــــد ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة أن الــمــشــاركــة في  وأكـ
رياضة  لــزرع حب  وضعها  تم  التي  للخطة  امــتــدادا  يأتي  األنجال  سباق 
القدرة في نفوس األنجال من أجل تأهيلهم وتطوير مستوياتهم الفنية 
يتم  التي  البطوالت  والمشاركة في مختلف  الجياد  قيادة  والمهارية في 
لرياضة  المستقبل  نـــواة  هــم  الــصــغــار  الــفــرســان  يعتبر  حيث  تنظيمها، 
القدرة البحرينية، ومن الواجب الوقوف إلى جانبهم وتشجيعهم والسير 

خطوة بخطوة معهم.
وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمشاركة الواسعة التي 
شهدتها السباقات التي أقيمت في قرية البحرين الدولية للقدرة، مبينا 
سموه أن هذه المشاركة محل تقدير واعتزاز وتؤكد االنتشار الكبير الذي 
المحلية  إدراج وجوه جديدة في االسطبات  القدرة عبر  تحققه رياضة 
لسباقي  سموه  رؤيــة  وحــول  األهـــداف.  لتحقيق  كبير  بجهد  تعمل  التي 
أكــد  الــمــفــتــوح،  الــخــاصــة والــســبــاق  الــيــوم لمسافة 120 كــم لــإســطــبــات 
سموه أن السباقات ستكون قوية ومثيرة بين كافة المشاركين عطفا على 
المستويات البارزة التي قدمها الفرسان في البطوالت السابقة، متمنيا 

سموه كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين. 
متابعة مستمرة

أنجال  آل خليفة على متابعة  ناصر بن حمد  الشيخ  وحــرص سمو 
الدعم  السباق، حيث شكل هذا  بعد ختام  البيطري  الفحص  سموه في 

والمتابعة حافزا كبيرا لألنجال في تحقيق كامل النجاح في السباق.
تتويج فرسان سباق األنجال

الــكــرام  أنــجــال ســمــوه  آل خليفة  بــن حمد  نــاصــر  الشيخ  وتـــوج سمو 
الشيخة  سمو  بتتويج  سموه  قــام  حيث  األنــجــال،  سباق  فــي  المشاركين 

بن  ناصر  بن  حمد  الشيخ  وسمو  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  بنت  شيمة 
حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو 
الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد آل خليفة، إضافة إلى تتويج عدد من 

الفرسان والفارسات. 
صدارة السباقات

وتصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وأنجال سموه الكرام 
سباق 40 كم التأهيلي، بعد مستويات بارزة شهدها السباق. فيما تصدر 
الفئة الثانية لسباق 40 كم أبو بكر علي، ثم الفارس زهير محمد والفارس 
االمــاراتــي عبدالعزيز  الــفــارس  كــم، تصدر   80 وفــي سباق  عــمــران.  حسن 
أحمد من اسطبل الزعيم، ثم الفارس عبداهلل يعقوب من اسطبل العيد، 

ثم الفارس حسين يونس من اسطبل أوال.
وتصدر فارس فريق فيكتوريوس سلمان عيسى سباق 100 كم الدولي، 
الفارس أحمد خالد من  الفريق، ثم  والفارسة منال فخراوي من نفس 
خالد  أحمد  الفارس  تصدر  فيما  الرعود،  فريق  من  عبدالصمد  محمد 

سباق 100 كم المحلي، ثم الفارس محمد عبدالصمد من فريق الرعود، 
ثم الفارس أحمد وسام من فريق الرعود أيضًا. وفي سباق 120 كم الدولي، 
العوضي  عثمان  الفرسان  عبر  الــصــدارة  على  فيكتوريوس  فريق  سيطر 

وشهد وليد وسرحان العنزي. 
اليوم السباق الكبير

وتشهد قرية البحرين الدولية للقدرة اليوم إقامة السباق الكبير على 
كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حيث وجه سموه بتخصيص 
3 سيارات ألصحاب المراكز الثاثة األولى في سباق االسطبات الخاصة 
الذي سيقام اليوم السبت، إضافة إلى تخصيص جوائز مالية للفرسان 

الفائزين من الرابع حتى 20 قدرها 32 ألف و400 دينار.
كم،   120 لمسافة  الخاصة  لإسطبات  الرئيسية  السباقات  وستقام 
الفائزين  الدولي المفتوح لمسافة 120 كم، حيث سيتم تتويج  والسباق 

بالمراكز األولى بعد انتهاء السباق. 

نقل مباشر واستوديو حتليلي
وستنقل بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للقدرة على 
وقائع  نقل  سيتم  حيث  الرياضية  البحرين  قــنــاة  على  مباشرة  الــهــواء 
تحليلي  اســتــوديــو  النقل  سيرافق  كما  األخــيــرة،  الــمــراحــل  مــن  البطولة 

مباشر.
مسافات سباقات اليوم

والسباق  الخاصة  لإسطبات  كم   120 لمسافة  اليوم  سباق  سيقام 
كم،   40 لمسافة  أحمر(  )لــون  األولــى  المرحلة  مراحل:   4 على  المفتوح 
)لــون  الثالثة  المرحلة  كــم،   30 لمسافة  أزرق(  )لـــون  الثانية  المرحلة 

أخضر( لمسافة 30 كم، المرحلة الرابعة )لون أصفر( لمسافة 20 كم. 
مسابقة أفضل حالة جواد

وسينظم االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة مسابقة أفضل 
بن  بنت حمد  نــورة  الشيخة  من سمو  بدعم  اليوم،  لسباقي  جــواد  حالة 

عيسى آل خليفة قائد فريق الفرسان.

 تربع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي 
لــلــقــدرة عــلــى عـــرش ريــاضــة الــقــدرة فــي الــعــالــم، بــعــد أن أعلن 
االتحاد الدولي للفروسية، في تصنيفه الجديد، احتال سموه 
الكبيرة  اإلنجازات  من  سلسلة  بعد  تصنيفه  في  األول  المركز 
التي حققها سموه في العديد من البطوالت الدولية من أبرزها 
التي  لــلــقــدرة  الــعــالــم  بطولة  فــي  األول  الــمــركــز  ســمــوه  تحقيق 
وبطولة  الشقيقة  المتحدة  العربية  االمــارات  دولــة  في  أقيمت 
عاوة  إسبانيا  في  أقيمت  التي  سنوات   8 عمر  للجياد  العالم 

على إنجازات عديدة في البطوالت األوروبية والعالمية.
ويعتبر تصنيف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في 
المركز األول على مستوى العالم نتاجا متميزا لمسيرة سموه 
في رياضة القدرة وظهوره في البطوالت العالمية بصورة فنية 
الواسعة  بخبرته  البطوالت  تلك  مع  المثالي  وتعامله  عالية، 
وتمكنه من تحقيق المراكز المتقدمة، االمر الذي منح سموه 
أفضلية على فرسان العالم وتصنيفه من قبل االتحاد الدولي 

»فارس العالم األول«.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
»فخور جدا بتصنيفي من قبل االتحاد الدولي للفروسية على 
عرش فرسان العالم، وهذا اإلنجاز العالمي الجديد أهديه إلى 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الباد المعظم حفظه اهلل ورعاه، الذي ساندني طوال مسيرتي 
فــي تــلــك الــبــطــوالت ووقـــف الـــى جــانــبــي ومــنــحــنــي مــن خبرته 

العالمي  اإلنجاز  هذا  الى  وصولي  حتى  الفروسية  رياضة  في 
الكبير، وسط مساندة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء حفظه اهلل 

ومتابعة سموه لي في جميع البطوالت«.

أهدي  »كما  آل خليفة:  ناصر بن حمد  الشيخ  وتابع سمو 
هـــذا اإلنــجــاز أيــضــا إلـــى شــعــب الــبــحــريــن الــوفــي الـــذي بادلني 
البطوالت،  تلك  في  حققتها  التي  بــاإلنــجــازات  الفرح  مشاعر 
التي جعلتني في المركز األول في التصنيف العالمي، باإلضافة 
الى وقوف اخواني من فرسان الفريق الملكي معي في مختلف 

البطوالت والعمل الجماعي الذي كان يلف الفريق الملكي«.
وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: »في الوقت 
الذي أشعر فيه باالعتزاز بتصنيفي بالمركز األول في تصنيف 
االتــحــاد الــدولــي، فــإن هــذا اإلنــجــاز سيمثل لي دافعا قويا من 
العالمية  الــبــطــوالت  فــي  اإلنــجــازات  مــن  المزيد  تحقيق  أجــل 
أنه يمثل مسؤولية مضاعفة للحفاظ على هذا  المقبلة، كما 
المركز المتقدم في التصنيف العالمي عبر التطلع الى تحقيق 

المراكز األول في البطوالت المقبلة«.
وكان االتحاد الدولي للفروسية قد نشر التحديث األخير 
ــاد الـــقـــدرة عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي  ــيـ ــان وجـ لــتــصــنــيــف فـــرسـ
االول  بالمركز  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  وجــاء  واإلقليمي، 
عالميًا برصيد 320 نقطة بفارق كبير عن المركز الثاني الذي 
وشهدت  نقطة،   248 برصيد  مــوريــرا  ليونور  البرتغالي  يحتله 
جعفر  الملكي  الفريق  فـــارس  احــتــال  األوائـــل  العشرة  قائمة 
ميرزا عبدالنبي المركز الثالث على مستوى العالم برصيد 245 
نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن المركز الثاني، والفارس ناصر 

حمد القحطاني المركز العاشر برصيد 176 نقطة.

حقق املركز الأول بعد �سل�سلة من الإجنازات

نا�سر بن حمد يتربع على عر�ش ت�سنيف االتحاد الدولي للفرو�سية

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة متوجا باأللقاب العالمية.

توج الفائزين بال�سباق و�سط م�ساركة جيدة

نا�سر بن حمد يقود �سباق االأنجال بم�ساركة اأنجال �سموه
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كتب: حسن بو حسن

بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
لقب  الكويتي  الكويت  نــادي  فريق  حقق  البحرينية  األولمبية  اللجنة 
لكرة  الــكــؤوس  أبــطــال  لألندية  والثالثين  التاسعة  الخليجية  البطولة 
النجمة  نــادي  ضيافة  في  البحرين  مملكة  أرض  على  أقيمت  التي  اليد 
خالل الفترة 8–17 مارس الجاري، واستحق الكويت لقبه األول في هذه 
المسابقة بعد فوزه على فريق نادي النجمة البحريني بنتيجة 29-27 في 
السادسة من مساء أمس على صالة  أقيمت في  التي  الختامية  المباراة 
مدينة خليفة الرياضية وسط حضور رسمي وجماهيري كبير يتقدمهم 
للرياضة  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  عسكر  عبدالرحمن  الدكتور 

وعلي إسحاقي رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد.
انتهى  وقــد  الثاني،  المركز  في  البحريني  النجمة  نــادي  فريق  وحــّل 
شهدت  مباراة  بعد   15-14 بنتيجة  كذلك  النجمة  بتأخر  األول  الشوط 
مــع تقدم  الــشــوط،  فــتــرات  فــي معظم  الفريقين  بين  ونــديــة عالية  إثـــارة 
للنجمة في النتيجة في بادئ المواجهة ومن ثم عودة لفريق الكويت، إلى 
جانب أفضلية فنية نسبية للكويت في الشوط األول وتحضير فني وذهني 
ومكانة  البرازيلي ألهمية  الفريق  للغاية من مدرب  مناسبا  يبدو  وبدني 
وحساسية المباراة، وفي المقابل لم يكن النجمة بقيادة مدربه الوطني 
سيد علي الفالحي بمستواه العالي وسرعته المعهودة، حيث ظهر ممثل 
وكان  جماهيره  عــّود  مما  بكثير  أقــل  فني  بمستوى  البحرينية  اليد  كــرة 
الجودة  نهائي عالي  وكذلك غير متالئم مع  السابقة  عليه في مبارياته 
للبطولة، فقد كانت هناك الكثير من الرعونة في التهديف على المرمى 
وغياب شبه تام لميزة الرجوع السريع »فاست بريك« التي يتميز بها أبناء 

النجمة.
النتيجة 15-15  تعديل  إلى  النجمة سريعا  عاد  الثاني  الشوط  وفي 
اللعب  واستمر  النتيجة،  لمعادلة  الكويت  يعود  أن  قبل  بهدف  والتقدم 
حماسيا والنتيجة سجال بين الفريقين قبل أن يشتعل العبو النجمة في 
حماستهم أمام الجمهور الكبير الذي حضر لمساندته ووسع الفارق إلى 
20-18، بعدها استمرت النتيجة سجاال بين الفريقين حتى الدقيقتين 
األخيريتين من عمر المباراة التي استغل فيها الكويت خطأين مباشرين 
فقد  األســف  شديد  ومــع  لصالحه،  المباراة  وينهى  النتيجة  في  ليتقدم 
حصلت في نهاية المباراة بعض المناوشات بين العبي الفريقين، ولكن 
بفضل وجود رجال األمن الذين سارعوا إلى فض االشتباكات إلى جانب 
تدخل العقالء من الفريقين انتهت االحتفالية الرياضية بالقبالت بين 

األحبة.
وفي المباراة الثانية التي سبقتها في الساعة الرابعة عصرا والخاصة 
بتحديد المركزين الثالث والرابع فاز فريق نادي الشارقة اإلماراتي على 
فريق نادي العربي القطري بنتيجة 32-29، وبهذا الفوز استحق الشارقة 
الــتــتــويــج بــجــائــزة الــمــركــز الــثــالــث واحــتــل الــعــربــي الــمــركــز الـــرابـــع، وقــدم 
الفريقان مباراة جيدة المستوى على أكثر من صعيد فني وحماسي سعيا 
من الفريقين للوصول إلى منصة التتويج التي حجز الشارقة اإلماراتي 

مساحتها البرونزية. 
وحصل الالعب محمد عبدالحسين من نادي النجمة على جائزة 
أفضل حارس في البطولة، والالعب فرناندس من نادي الكويت على 
جائزة أفضل »باك« أيمن، ومحمد ميرزا من نادي النجمة أفضل العب 
جائزة  على  الشارقة  نــادي  من  السالم  صباح  الالعب  وحصل  دائـــرة، 

أفضل العب.

بح�ضور خالد بن حمد املباراة اخلتامية و�ضط ح�ضور جماهريي كبري

الك�يت بطال لخليجية الأندية اأبطال الك�ؤو�س لكرة اليد والنجمة و�صيفا

} فريق النجمة متوجا بجائزة المركز الثاني} فريق الكويت متوجا باللقب الخليجي
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الشيخ  الخيل: بحضور سمو  للفروسية وسباق  راشــد  نــادي   - الصخير 
للبيئة  األعلى  المجلس  رئيس  نائب  آل خليفة  بن عيسى  راشــد  بن  فيصل 
العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي  الهيئة  نائب رئيس 
راشد للفروسية وسباق الخيل عصر أمس السباق الـ26 لهذا الموسم والذي 
أقيم على كؤوس شركة STC، وكأس البحرين الذهبي، وكأس المالك، وكأس 

الروضة، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.
الراعية  الجهة  وممثلو  السمو  أصــحــاب  مــن  عــدد  الــســبــاق  حضر  كما 

للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل.
وشــهــد الــســبــاق مــنــافــســات قــويــة اســتــطــاعــت مــن خــاللــهــا أغــلــب الجياد 
الــمــرشــحــة الــتــفــوق والــفــوز بــكــؤوس الــســبــاق، وكـــان أقــواهــا الــشــوط الثامن 
المرشح  الــجــواد  الذهبي وحسمه  البحرين  كــأس  على  أقيم  الــذي  واألخــيــر 
الفوز بعدما  انتزع  أدري فريس الذي  »طــوارق« إلسطبل فيكتوريوس بقيادة 
الحصان  حقق  فيما  »زاغــاتــو«،  الحصان  منافسه  مع  القوي  الــصــراع  حسم 
على  بتفوقه  فيصل  عبداهلل  الــفــارس  بتألق  ومفاجئًا  الفتًا  فــوزًا  »أمــورتــال« 
الحصانين »المرشحين« الطارق« و»باتل أوف تاالس« وخطف كأس المالك.

انتصارات   3 بتسجيله  فيصل  عبداهلل  الــفــارس  تألق  السباق  شهد  كما 
»هاتريك« 

وجاءت نتائج أشواط السباق على النحو التالي:
الشوط األول أقيم على كأس الروضة لخيل البحرين العربية األصيلة 
لمسافة 1400 متر، وجاء »الكروش 1786« إلسطبل الروضة والمضمر حسين 
»الــربــده  الــجــواد  تــاله  األول،  المركز  فــي  عــبــداهلل فيصل  والــفــارس  الديلمي 
عدنان جعفر  والفارس  الديلمي  والمضمر حسين  الروضة  1795« إلسطبل 
»الكروش 1854« إلسطبل الصخير والمضمر  الثاني، ثم الجواد  المركز  في 
 »1819 »الصويتية  الــجــواد  ثــم  ثــالــثــًا،  مكي  والــفــارس حسين  مـــرزوق  جعفر 

إلسطبل الصخير والمضمر جعفر مرزوق والفارس حسن الصفار رابعًا.
الشوط الثاني أقيم على كأس STC Bahrain لجياد سباق التوازن »إنتاج 
ريسنغ  إل  أند  إل  ملك  »سيناترا«  الجواد  وحقق  متر،   1400 محلي« مسافة 
تاله  األول،  المركز  أصغر  حسين  المتمرن  والــفــارس  سميث  الــن  والمضمر 
الجواد الحصان »شداد« إلسطبل البستكي والمضمر صالح الدين البستكي 
والفارس أحمد مكي في المركز الثاني، ثم الجواد »مدار« إلسطبل الغالية 
والمضمر جعفر رضي والفارس محمد جميل ثالثًا، ثم الجواد »كويلد أند 
صبري  علي  والــفــارس  سميث  الــن  والمضمر  فيكتوريوس  إلسطبل  ريـــدي« 

رابعًا. 
الثالثة  الدرجات  لجياد   STC Bahrain كأس  على  أقيم  الثالث  الشوط 
»إيكو  الجواد  »إنتاج محلي« مسافة 1600 متر، وحقق  والمبتدئات  والرابعة 
ثرو تايم« إلسطبل العاديات والمضمر الن سميث والفارس جيرالد مووس 
فوزي  والمضمر  المحمدية  إلسطبل  »زعفراني«  الجواد  تاله  األول،  المركز 
»كابريكونس« ملك  الجواد  ثم  الثاني،  المركز  في  كاالن  نيل  والفارس  ناس 
ثالثًا، ثم  ادري فريس  والــفــارس  نــاس  فــوزي  والمضمر  نــاس  فــوزي  عــبــداهلل 
الجواد »هيركوليس« ملك عبداهلل فوزي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس 

حسين مكي رابعًا.
الــتــوازن مسافة  stc Pay لجياد ســبــاق  كــأس  أقــيــم على  الــرابــع  الــشــوط 
العابد  بدر  والمضمر  الجسمي  إلسطبل  »ملكي«  الجواد  وحقق  متر،   1800
بــوي« إلسطبل  »بلو  الــجــواد  تــاله  األول،  المركز  يــارس  والــفــارس مارتشالس 
الحسنين والمضمر علي جان والفارس حسن الصفار في المركز الثاني، ثم 
الجواد »سسبكت باكج« إلسطبل فيكتوريوس والمضمر الن سميث والفارس 
أندروإيليوت ثالثًا، ثم الجواد »فيرث أوف كاليد« إلسطبل الحورة والمضمر 

عبداهلل كويتي والفارس جيروم موتارد رابعًا.
الشوط الخامس أقيم على كأس stc Pay لجياد سباق التوازن »مستورد« 
المحمدية  ذا ماك« إلسطبل  أوف  »ريترن  الجواد  مسافة 2000 متر، وحقق 
الجواد  تــاله  األول،  المركز  حسين  علي  والــفــارس  هاشم  أســامــة  والمضمر 
»ذهبي« ملك غالية رائد عبداهلل والمضمر عبداهلل حاجي والفارس حسين 
ريسنغ  إي  أند  إم  بامبو« ملك  »ماستر  الجواد  الثاني، ثم  المركز  أصغر في 
ملك  »كنود«  الجواد  ثم  ثالثًا،  أصغر  حسن  والفارس  سميث  الن  والمضمر 

عبداهلل فوزي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس أحمد مكي رابعًا.
الشوط السادس أقيم على كأس stc لجياد الفئة الثانية »مستورد« مسافة 

1000 متر، وحقق الجواد »ريبل أت داون« إلسطبل العاديات ريسنغ والمضمر 
»إنستنكتف  الجواد  تاله  األول،  المركز  فيصل  عبداهلل  والفارس  الن سميث 
جيرالد  والــفــارس  سميث  الــن  والمضمر  ريسنغ  الــعــاديــات  إلسطبل  مـــوف« 
فيكتوريوس  إلسطبل  وايـــد«  »نيشن  الــجــواد  ثــم  الثاني،  المركز  فــي  مــووس 
والمضمر فوزي ناس والفارس حسين مكي ثالثًا، ثم الجواد »فايتر بايلوت« 

ملك إسناد ريسنغ والمضمر فوزي ناس والفارس ستيفن الدجج رابعًا.
الــدرجــة  stc« لجياد  »بــرعــايــة  الــمــالك  كــأس  أقــيــم على  السابع  الــشــوط 
األولى »إنتاج محلي« مسافة 2000 متر، وحقق الجواد »إمورتال« ملك إم كي 
األول،  المركز  فيصل  عبداهلل  والفارس  إبراهيم  والمضمر حيدر  ريئسنغ  آر 
تاله الجواد »الطارق« ملك عبداهلل فوزي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس 
تــــاالس« إلسطبل  الــجــواد »بــاتــل أوف  الــثــانــي، ثــم  الــمــركــز  أدري فــريــس فــي 

العاديات والمضمر الن سميث والفارس جيرالد مووس ثالثًا. 
 »stc »برعاية  الذهبي  البحرين  أقيم على كأس  الثامن واألخير  الشوط 
»طــوارق«  الجواد  »مستورد« مسافة 2000 متر، وحقق  األولــى  الدرجة  لجياد 

إلسطبل فيكتوريوس والمضمر فوزي ناس والفارس أدري دي فريس المركز 
ــو« إلســطــبــل الــمــحــمــديــة والــمــضــمــر فـــوزي نــاس  ــاتـ األول، تـــاله الـــجـــواد »زاغـ
والفارس ليام كينيري في المركز الثاني، ثم الجواد »غومان« ملك ام كي آر 
الجواد  ثم  ثالثًا،  فيصل  عبداهلل  والفارس  إبراهيم  حيدر  والمضمر  ريسنغ 
روزي  والــفــارس  نــاس  فـــوزي  والمضمر  فيكتوريوس  إلسطبل  لــيــون«  »دارك 

جاسب رابعًا.
تتويج الفائزين

حيث   STC بــكــؤوس  السباق  فــي  الفائزين  بتتويج   STC شركة  ممثلو  وقــام 
الشوط  كأس  بتقديم  والحوكمة  االستراتيجية  رئيس  أسلم  عمران  السيد  قام 
الفائز الن سميث، فيما قام السيد هشام مصطفى رئيس  الى المضمر  الثاني 
قسم األعمال والشركات بتقديم كأس الشوط الثالث الى الفارس الفائز جيرالد 
لـSTC PAY كأس الشوط  مووس، ثم قدم السيد متن زافرك الرئيس التنفيذي 
الرابع الى يوسف زويد، كما قدم كأس الشوط الخامس الى سمو الشيخ سلطان 
الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، فيما قام الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة 

الى  السادس  الشوط  الحكومية بتقديم كأس  التنفيذي للشؤون  الرئيس  نائب 
المضمر  الــى  السابع  للشوط  المالك  كــأس  وقــدم  الــن سميث،  الفائز  المضمر 
الفائز حيدر إبراهيم، كما قدم كأس البحرين الذهبي الى المضمر الفائز فوزي 
ناس، فيما قام السيد يوسف بوحجي المدير التنفيذي لشؤون العمليات بنادي 
راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس الروضة الى لويس مسؤولة الجياد 

العربية باإلسطبالت الملكية.
اليوم ختام املوسم

ويختتم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في الثانية من ظهر اليوم 
الـ27  السباق  بتنظيم   2023/2022 الجاري  الموسم  سباقات  نشاط  السبت 
والختامي والذي سيقام على كأس سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة 
بن  خليفة  الشيخ  سمو  وكــأس  المعظم  الملك  لجاللة  الشخصي  الممثل 
وكــأس  آل خليفة،  بــن حــمــد  الــشــيــخ ســلــطــان  وكـــأس ســمــو  آل خليفة  حــمــد 
مؤسسة األيام للنشر، وكأس الشركة العربية لبناء وإصالح السفن »أسري«، 

وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

اليوم ال�سباق اخلتامي ملو�سم اخليل

�لجياد �لمر�صحة تحقق كوؤو�س STC ومفاجاأة »�إمورتال« وهاتريك في�صل
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اليوم تنطلق م�سابقة »اأقوى رجل خليجي« �سمن اأ�سبوع القوةاليوم تنطلق م�سابقة »اأقوى رجل خليجي« �سمن اأ�سبوع القوة

خالد عبده اأقوى رجل بحريني بالوزن الخفيف خالد عبده اأقوى رجل بحريني بالوزن الخفيف 
ويعقوب اإبراهيم بطال للوزن المتو�سطويعقوب اإبراهيم بطال للوزن المتو�سط

لفئة  بحريني  رجــل  أقــوى  لمسابقة  بطال  عبده  خالد  الــالعــب  تــوج 
لمسابقة  بطال  يعقوب  إبــراهــيــم  يعقوب  الــالعــب  وتـــوج  الخفيف  الـــوزن 
إسبوع  المتوسط وذلك ضمن منافسات  الوزن  اقوى رجل بحريني لفئة 
القوة 2023 الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
الهيئة  رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس  األول  النائب 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية بتنظيم من المكتب 
تــحــت شــعــار »خلك  بــن حــمــد آل خليفة  الــشــيــخ خــالــد  اإلعــالمــي لسمو 
وحش« في الساحة المقابلة لمجمع األفنيوز - البحرين. خالد عبده توج 
بطال لمسابقة أقوى رجل بحريني بالوزن الخفيف بعدما حصل على 47 
نقطة وجاء الالعب شبر عبداهلل شبر بالمركز الثاني بمجموع 41 نقطة 
فيما أحرز الالعب عمر صادق أحمد المركز الثالث بمجموع 38 نقطة. 
وضمن منافسات أقوى رجل بحريني لفئة الوزن المتوسط توج الالعب 
الالعب  40 نقطة وجاء  األول بمجموع  بالمركز  يعقوب  إبراهيم  يعقوب 
عيسى عارف رشدان ثانيا بمجموع 40 نقطة واحتل الالعب أحمد محمد 
علي المركز الثالث بمجموع 30 نقطة. وشهدت المنافسات حضورا كبيرا 
من محبي وعشاق رياضات القوة البدنية الذين ألهبوا حماس المشاركين 

بتشجيعهم وحماسهم ليضفوا نكهة خاصة لمختلف المسابقات.
عبده يشيد بدعم خالد بن حمد

أعـــرب الــالعــب خــالــد عــبــده عــن ســعــادتــه الــكــبــيــرة بــفــوز بلقب أقــوى 
رجل بحريني لفئة الوزن الخفيف، مقدما خالص شكره وتقديره لسمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على رعاية سموه إلسبوع القوة والذي 
يعتبر حدثا مميزا لمحبي رياضات القوة البدنية ولما له من إنعكاسات 
يأتي  الفوز لم  أن  إلى  الشباب، مشيرا  قــدرات وطاقات  إبــراز  إيجابية في 
من فراغ وكان نتيجة لجهوده في الحصص التدريبية والتسلح بالعزيمة 

واإلصرار.
يعقوب ابراهيم سعيد باإلجناز

قال بطل مسابقة أقوى رجل بحريني لفئة الوزن المتوسط يعقوب 
ابراهيم أن المنافسة كانت قوية وأنه سعيد بحصوله على المركز األول 
الشيخ  سمو  إلــى  الجزيل  بالشكر  وتوجه  المتسابقين.  جميع  بين  من 
في  تسهم  الــتــي  المسابقة  هـــذه  إقــامــة  عــلــى  آل خليفة  بــن حــمــد  خــالــد 
صقل وتطوير قدرات الشباب في الرياضات البدنية وتأهيلهم للمشاركة 
بمختلف البطوالت الخارجية وتمثيل بلدانهم على النحو األمثل مشيدا 

بالتنظيم الرائع وما حظي به المسابقات من تنافس رياضي مثير.
مسابقة أقوى رجل خليجي

بعدما أسدل الستار الجمعة 17 مارس 2023 على مسابقة أقوى رجل 
بحريني يترقب الجميع معرفة هوية الفائز ببطولة أقوى رجل خليجي 
والــتــي ســتــقــام الــيــوم بــمــشــاركــة واســعــة مــن العــبــي دول مجلس الــتــعــاون 
والــوزن  الخفيف  الــوزن  مسابقة  في  فئتين  على  المشاركون  الخليجي. 
 car yoke، log press، car leg المتوسط سيتنافسون في مسابقات

.press، deadlift، power stairs
وتقام مسابقة أقوى رجل خليجي في إطار حرص سمو الشيخ خالد 
للتنافس  الخليجي  للشباب  الــمــجــال  إتــاحــة  على  خليفة  آل  حمد  بــن 
األخوية  الروابط  وتعزيز  البدنية  قدراتهم  وإظهار  المسابقات  بمختلف 
يفيدهم  بما  أوقاتهم  وشغل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  شباب  بين 
ويسهم في تعزيز صحتهم ولياقتهم ليكونوا نماذج فاعلة في أوطانهم. 
بحريني  رجل  أقوى  مسابقتي  وتحديدًا  القوة  أسبوع  منافسات  أن  يذكر 
وأقوى رجل خليجي تأتي في إطار مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة الداعمة للشباب والرياضة.
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في كف عفريت
بها كل جولة في دوري ناصر  التي تخرُج  النتائج   }
الممتاز لكرة القدم، والتبدالت في سلم الترتيب؛ يجعلنا 
نقول إن التوقعات للموسم الحالي وهو على ُبعد خمس 
جوالت من نهايته أن اللقب في )كف عفريت(، وال ُيمكن 

استثناء أحد من التسابق على خطفه من تلك )الكف(.

جولة  بين  المستويات  وتــذبــذب  النتائج  تقّلبات   }
تتنافس على  األندية  وأخــرى يجعل على األقل ستٌة من 
بلوغ منصة التتويج، أّما الدرع فلها حكايٌة أخرى، ومسألة 
أن يكون لدينا بطٌل جديد لم يعرف الطريق إلى اللقب 
والخالدية  المنامة  ثالثة،  غير  ليسوا  وهم  وقــت،  مسألة 

وسترة؛ وعداهم ليس بجديد!

بــالــمــخــاطــر، فكما وقعا  الــطــريــق مــحــفــوف  { طــبــًعــا 
ــة( فــي شــبــاك )الـــبـــّحـــارة( ُيــمــكــن أن  )الــمــنــامــة والــخــالــدّي
يــواجــهــا مــصــاعــب حــتــى أمــــام الــمــتــأخــريــن فــي الــتــرتــيــب، 
جــّيــًدا،  نفسه  يهيئ  مــالــم  مــأمــٍن  فــي  يــكــون  لــن  وغيرهما 
الــراغــبــيــن فــي المنافسة  الــبــعــض مــن  يــقــول إن  فــالــواقــع 

يخسرون نقاًطا سهلة ليست على البال.

{ ليس هناك من فائٍز دائم؛ فالتعّثر يمكن أن يأني 
على  المرشحين  ألن  البقاء؛  فرصة  فقد  من  حّتى  أمــام 
الصغيرة  الجزئّيات  هذه  على  ُيراهنون  للمنافسة  الــدوام 
أن  اثــنــان عــلــى  الــواجــهــة؛ وال يختلف  ــى  إلـ يـــعـــودوا  لــكــي 
فالفارق  كبيرًة،  الحنينية( حظوظهما  )أسود  و  )الذئاب( 

لن يؤثر في )حامل اللقب(!

لتخطي  انطلق  والمحرق  صعبة،  فالتوقعات  إًذا   }
ــاع كــبــواتــه  ــٌد مــن فــرمــلــتــه، والـــرفـ آخــريــن ولـــن يــتــمــّكــن أحــ
بسيطة قادٌر على تخطيها وُيمكن المراهنة عليه، ويبقى 
الموسم  لــدوري  األســود(  )الحصان  بحق  وهــم  )البّحارة( 
الحالي بثبات مستواه )تقريّبا(؛ يبحث عن مفاجأة سبقُه 

إليها من قبل )فارس الغربية(.

تحديد  فــي  وستكون  )األشــــرس(  المنافسة  تبقى   }
البديع بقراٍر )صارم(  آمال  )الهابطين(؛ فبعد أن تالشت 
فإن أقرب مرافقيه إلى )الظل( وإلى )الملحق( ليسوا قلة، 
األمــور،  فيها  تتغّير  أن  ُيمكن  نقطة  فهناك خمس عشرة 
ا األهلي والشباب، وما عداهما  وفي المنطقة الدافئة حالّيً

يبحثوا عن قشة نجاة! 

Alialbasha540@gmail.com

نورة �شلطان تفوز مب�شابقة ال�شيدات.. واأبو الري�ش بطال لل�شباب

الأمير محمد بن �سلطان بطال لبطولة الكبار ببطولة خالد بن حمد للبولينج
تــــوج صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــطــان آل ســعــود لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي بلقب 
مسابقة الكبار ببطولة خالد بن حمد الثانية للبولينج 
بــرعــايــة  للبولينج  الــبــحــريــنــي  االتـــحـــاد  ينظمها  الــتــي 
كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
لــلــشــبــاب والــريــاضــة  الــمــجــلــس األعـــلـــى  لــرئــيــس  األول 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية على صالة مركز أرض المرح. صاحب السمو 
احتفظ  ســعــود  آل  سلطان  بــن  محمد  األمــيــر  الملكي 
محمد  على  النهائية  الــمــبــاراة  فــي  فــاز  بعدما  باللقب 

الشاووش 238 مقابل 211 لألخير.
وكان األربعة األوائل الذين تأهلوا لألدوار التمهيدية 

األمــيــر محمد بن  الملكي  السمو  كــل مــن صــاحــب  هــم 
الــشــاووش  ومــحــمــد  نــقــطــة(   1328( آل ســعــود  ســلــطــان 
)1318 نقطة( واألمريكي Dante Tisdom )1216 نقطة( 
لألدوار  تأهلوا  وقد  نقطة(   1213(  Mika Kolvunleml و 
 220  Mika Kolvunleml على  األمــريــكــي  وفـــاز  النهائية 
وخسر  الــشــاووش  محمد  لمالقاة  ليتأهل   202 مقابل 
األمير  وسمو  الــشــاووش  ليلتقي   175 مقابل   177 منه 

وجها لوجه في النهائي.
ــورة ســلــطــان بلقب  وتـــوجـــت الــبــطــلــة الــبــحــريــنــيــة نــ
بالالعبة  أطاحت  بعدما  جــدارة  بكل  السيدات  مسابقة 
تأهل  189، حيث  190 مقابل  النهائي  في   Sarah Finaly
لألدوار النهائية بعد ختام دور المجموعات كل من نورة 

نقطة(،   1193(  Sarah Finaly نــقــاط(،   1304( سلطان 
جمال  ســـارة  المصرية  نقطة(،   1172( العوضي  نــاديــة 
)1131 نقطة(، حيث التقت نادية العوضي حاملة لقب 
النسخة الماضية مع سارة جمال وفازت 213 مقابل 164 
قبل أن تخسر من الالعبة Sarah Finaly بنصف النهائي 
 Sarahو سلطان  نــورة  الالعبة  وتلتقي   195 مقابل   173

Finaly في النهائي الذي ذهب لصالح األولى بجدارة.
الــريــش بلقب مسابقة  أبـــو  الــســعــودي أحــمــد  ــاز  وفـ
األنصاري  محمد  على  النهائي  في  تغلبه  بعد  الشباب 
225 )60( مقابل 225 )47( حيث تأهل لألدوار النهائية 
نــقــطــة( ومــحــمــد  الـــريـــش )1369  أبــــو  أحـــمـــد  مـــن  كـــل 
التميمي  نـــواف  والــســعــودي  نــقــطــة(،   1331( األنــصــاري 

نقطة(   1266( الــيــابــه  بــنــدر  ومــواطــنــه  نــقــطــة(،   1318(
مقابل   231 األول  ــاز  وفــ الــتــمــيــمــي  مــع  الــيــابــه  والــتــقــى 
1919 ليتأهل لمالقاة محمد األنصاري بنصف النهائي 
أبو  لمواجهة  ليتأهل  بــه  اإلطــاحــة  مــن  األخــيــر  وتمكن 

الريش في النهائي والذي توج باللقب.
الــرجــال  مسابقة  لقب  على  المنافسة  وستحسم 
الترتيب  عقاب  نايف  اإلمــاراتــي  الــالعــب  يتصدر  حيث 
الالعب  ويــأتــي  الــســادس عشر  الــيــوم  نقطة حتى   2319
والفلبيني  نقطة،   2297 ثانيا  الــرومــي  أصيل  الكويتي 
عبداهلل  محمد  والكويتي  نقطة،   2262 ثالثا  ايمرسون 
رابعا 2242 نقطة، ومواطنه مصطفى الموسوي خامسا 

2223 نقطة. 

} أحمد أبو الريش} نورة سلطان} تسليم األمير محمد بن سلطان إحدى الجوائز اليومية

مواجهة مثيرة بين بابكو 

والكهرماء في كاأ�س ال�سركات

 1 عند  الــقــدم  منتخب الشواطئ لكرة   يــخــوض 
في  مبارياته  ثــانــي  البحرين،  مملكة  بتوقيت  ظــهــًرا 
كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2023، وذلك حينما 
يالقي منتخب السعودية، في مدينة بتايا التايلندية، 
األولــى.  للمجموعة  الثانية  الجولة  منافسات  ضمن 
وتضم المجموعة أيًضا منتخبي أفغانستان وتايالند.
البطولة  في  ناجحة  بداية  منتخبنا حقق  وكــان 
الجولة األولى عبر  أفغانستان في  بتخطيه منتخب 
الفوز بنتيجة )4-2(، كما فازت السعودية على تايلند؛ 

ليتساوى منتخبنا مع السعودية بـ3 نقاط.

الــيــوم  الــثــانــي  فــــوزه  لتحقيق  منتخبنا  ويــهــدف 
النهائي.  ربع  الــدور  إلى  الوصول  أكثر من  واالقتراب 
وأجرى منتخبنا يوم أمس )الجمعة( تدريًبا خفيًفا؛ 

تحضيًرا لمواجهة »األخضر« السعودي.
الــذي  مــرهــون  الـــمـــدرب صــــادق  ويــقــود منتخبنا 
خليفة  للبطولة:  العــًبــا  مـــن12  مكونة  قائمة  اخــتــار 
إبــراهــيــم، أحــمــد عــبــدالــرســول، راشـــد جــمــال، محمد 
عـــاشـــور، عـــبـــداهلل عــبــدالــلــطــيــف، ســلــمــان الــيــعــقــوبــي، 
محمد درويش، مهران معتوق، محمد يعقوب، حمزة 

البلوشي، حسن إبراهيم وعيسى جمعة.

كتب علي ميرزا :

بن  عيسى  صــالــة  تستضيف 
راشد بالرفاع في الساعة السابعة 
ــائـــي كـــأس  ــهـ ــاء الــــيــــوم نـ مــــن مــــســ
الــطــائــرة ويجمع  لــلــكــرة  االتــحــاد 

فريقي عالي والتضامن.
ــد تــأهــال  ــان قــ ــقـ ــريـ ــفـ وكــــــان الـ
إلـــى مــبــاراة هـــذا الــــدور، بــعــد فــوز 
عالي والتضامن على منافسيهما 
دور نصف  والمعامير في  الشباب 

النهائي.
نهائي  عبر  الفريقان  ويسعى 
ــاء إلـــــى تـــــرك بــصــمــة  ــسـ ــمـ هـــــذا الـ
بعد  خاصة  موسمهما،  فــي  لهما 
ابــتــعــادهــمــا عـــن الــمــنــافــســة على 
درع الـــدوري الــذي ذهــب إلــى بني 
جمرة والوصافة للبسيتين، بينما 
ــي بـــالـــمـــركـــز الــثــالــث  ــالـ اكـــتـــفـــى عـ

والميدالية البرونزية.

يـــشـــارك رئــيــس االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــلــتــرايــثــلــون 
ونــائــب رئــيــس اتــحــاد غــرب آســيــا عــبــداهلل عبدالسالم 
في اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا للترايثلون 
المقرر عقده مساء يوم السبت القادم بدولة الكويت 
للترايثلون  آسيا  غــرب  بطولة  هامش  على  الشقيقة 
19 مارس الجاري  المقرر إقامتها خالل الفترة 17 - 
وذلــك  للترايثلون،  الوطني  المنتخب  مــن  بمشاركة 
بن  فهد  األمير  آسيا سمو  اتحاد غرب  رئيس  برئاسة 

جلوي.
ومن المقرر أن يشهد االجتماع مناقشة العديد من 
المواضيع المدرجة على جدول األعمال، والمتعلقة 
الشبان،  الالعبين  تأهيل  وبرامج  القادمة  بالبطوالت 
بــاإلضــافــة إلــى تــعــاون االتــحــادات االعــضــاء، واعتماد 
البرامج المقترحة ألولمبياد الشباب القادمة، إضافة 

إلى العديد من النقاط المدرجة في جدول األعمال.
ويــحــرص اتــحــاد غـــرب آســيــا عــلــى تــطــويــر ريــاضــة 
الكبير  االهــتــمــام  ظــل  فــي  المنطقة،  فــي  الترايثلون 
الــــذي تــشــهــده الــلــعــبــة مــن الــمــســؤولــيــن فــي مختلف 
ــاء، بــاإلضــافــة إلـــى اإلقـــبـــال الــمــتــزايــد  الــــدول األعـــضـ
الــريــاضــة من  هــذه  فــي ممارسة  الراغبين  مــن جــانــب 
مختلف األعمار، وهو ما يعمل االتحاد على تطويره 

من خالل االهتمام بالمواهب الشابة بصورة خاصة.
ــد الــمــنــتــخــب الــوطــنــي  ــادر وفــ ــ ــر غـ مـــن جـــانـــب آخــ
اســتــعــدادًا  األول  أمـــس  يـــوم  الــكــويــت  إلـــى  للترايثلون 
لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة غـــرب آســيــا الــمــقــرر إقــامــتــهــا 
الجمعة، حيث يقود المنتخب المدرب مبارك محمد، 
وتضم 5 العبين هم عمر حمزة، عبدالرحمن مبارك، 

عبدالرحمن الحسن، أحمد طارق ومريم العريض.

} لقطة من مباراة سابقة بين الفريقين

ــات  ــركـ ــشـ ــأس الـ ــ ــات كــ ــاريــ ــبــ تــنــطــلــق الــــيــــوم أولـــــــى مــ
بلقاء يجمع  المغلوب،  القدم إخراج  والمؤسسات لكرة 
بــابــكــو والــكــهــرمــاء فــي تــمــام الــســاعــة الــخــامــســة مــســاًء. 
وتــقــام الــمــبــاراة عــلــى مــلــعــب نــــادي ألــبــا بــالــرفــاع. ومــع 
انــطــالقــة الــكــأس ســيــكــون الــطــمــوح كــبــيــرا لـــدى الــفــرق 
الخمسة المشاركة وهي الكهرماء »حامل لقب الموسم 
الــمــاضــي«، تــطــويــر »وصــيــف الــنــســخــة الــمــاضــيــة«، ألبا 

»حامل لقب الدوري«، جيبك، بابكو.
ومواجهة اليوم ستكون مثيرة بين الفريقين اللذين 
لطالما كانت مواجهاتهما ما تتسم بالندية والتنافس، 
نهائي  الــنــصــف  لــلــدور  سيتأهل  الــفــائــز  وأن  خــصــوصــًا 
القرعة.  طريق  عــن  تأهل  الــذي  جيبك  فريق  لمالقاة 
فــريــق الــكــهــرمــاء بــعــد خـــســـارة لــقــب مــســابــقــة الــــدوري 
يتطلع للتعويض من أجل الحفاظ على الكأس الذي 
لــذلــك ســـوف يعمل جــهــازه  الــمــاضــي،  الــمــوســم  حققه 
الفني بقيادة سيدهادي حميد على طي صفحة الدوري 
والعمل بقوة على منافسات الكأس، وتحقيق الفوز في 

لقاء اليوم.
في  أداء جيدا  قــدم  الــذي  بابكو  فريق  المقابل  في 
مسابقة الدوري على الرغم من النتائج السلبية بسبب 
الــنــقــص فــي صــفــوفــه، لــكــن مــع اكــتــمــال صــفــوفــه قــادر 
على تجاوز تلك المرحلة والدخول في مرحلة جديدة 
محمود  الــمــدرب  بقيادة  المنافسة،  على  خاللها  قــادر 
المستويات  أفضل  يتطلع من العبيه  الذي  الشرقاوي 

في لقاء اليوم.

منتخب ال�سواطئ يالقي ال�سعودية 

في الجولة الثانية لكاأ�س اآ�سيا

} منتخب البحرين لكرة القدم للشواطئ.  

عبدال�سالم ي�سارك في اجتماع اتحاد غرب اآ�سيا للترايثلون

} عبداهلل عبدالسالم يتوسط منتخبنا للترايثلون

عالي والت�سامن في نهائي كاأ�س التحاد لإنقاذ مو�سمهما

}  لقطة فنية من مباراة سابقة جمعت الفريقين

دار كليب رابع اأندية غرب اآ�سيا
متابعة: علي ميرزا

مشاركته  كليب  دار  فريق  ختم 
األولى  آسيا  غرب  أندية  بطولة  في 
لـــلـــكـــرة الـــطـــائـــرة بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
التي  الــخــســارة  الــرابــع بعد  الــمــركــز 
الشرطة  فريق  أمــام  أمــس  بها  مني 
القطري في لقاء تحديد المركزين 
ــالـــث والـــــرابـــــع بـــثـــالثـــة أشـــــواط  ــثـ الـ
--17  ،25-23  ،19-25 شــوط  مقابل 

النتيجة  وبهذه   ،16-18  ،17-25  ،25
حصل الفريق القطري على المركز 

الثالث والميدالية البرونزية.
فـــريـــق  أن  ــر  ــالــــذكــ بــ والــــجــــديــــر 
الريان القطري حقق لقب البطولة 
النهائية  الــمــبــاراة  فــي  تــفــوقــه  بــعــد 
على فريق الكويت الكويتي بثالثية 

} لقطة فنية من المباراة.نظيفة.
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} لويس دي ال فوينتي

كيبا و�أ�سبا�س في ت�سكيلة �إ�سبانيا 

في ت�سفيات كاأ�س �أوروبا 2024

ت�سكيلة بلجيكية متجددة 

للمدرب �لجديد تيدي�سكو

لويس  الجديد  إسبانيا  مــدرب  استعان  ب:  ف  أ   - مــدريــد 
أريساباالغا  كيبا  اإلنجليزي  تشلسي  بــحــارس  فوينتي  ال  دي 
المباراتين  أجل  من  وذلــك  أسباس،  ياغو  فيغو  سلتا  ومهاجم 
األوليين للمنتخب في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد نظيريه 
النرويجي واالسكتلندي. كما ضمت التشكيلة األولى لدي ال 
فوينتي منذ أن استلم مهمته خلفًا للويس أنريكي بعد الخروج 
مدافع  المنصرم،  العام  نهاية  قطر  مونديال  نهائي  ثمن  من 
ريال مدريد ناتشو فرنانديس فيما استدعي مهاجم إسبانيول 
خوسيلو الى المنتخب للمرة األولى على اإلطالق بعد تألقه 

هذا الموسم بـ12 هدفًا في الدوري.
ولم يكن خوسيلو )32 عامًا( الوافد الجديد الوحيد الى 
التشكيلة، بل استدعي أيضًا قلب دفاع أوساسونا دافيد غارسيا 
ــى. ويــعــود كيبا وأســبــاس ونــاتــشــو الــى  )29 عــامــًا( لــلــمــرة األولــ
المنتخب بعدما استبعدوا عنه تحت قيادة أنريكي منذ 2020 
و2019 و2018 تواليًا. وضمت التشكيلة األولى لدي ال فوينتي 

11 العبًا ممن شاركوا في مونديال قطر 2022.
األولــى  المجموعة  منافسات  في  مشوارها  إسبانيا  وتبدأ 
ألمانيا،  فــي   2024 صيف  الــمــقــررة  ــا  أوروبــ كــأس  تصفيات  مــن 
الى  السفر  قبل  ملقة،  فــي  مـــارس   25 فــي  الــنــرويــج  بمواجهة 

غالسكو للقاء اسكتلندا بعدها بثالثة أيام.

اإليطالي- الجديد،  بلجيكا  مــدرب  قــرر  ب:  ف  أ   - توبيز 
فيتسل  أكــســل  اســتــدعــاء  عــدم  تيديسكو،  دومينيكو  األلــمــانــي 
التصفيات  مستهل  في  السويد  ضد  للمباراة  مرتنس  ودريــس 
ضد  الــوديــة  والمواجهة   2024 أوروبـــا  كــأس  لنهائيات  المؤهلة 

ألمانيا هذا الشهر.
بعد اعتزال إيدن هازار والمدافع توبي ألدرفيرلد والحارس 
من  الثالثين  فــي  آخـــران  العــبــان  سيغيب  مينيوليه،  سيمون 
تيديسكو  أن  ينبئ  ما  الحمر«،  »الشياطين  تشكيلة  عن  العمر 
لكأس  األول  الــدور  من  أقصي  الــذي  المنتخب  تجديد  اختار 

العالم 2022.
ويبدو أن فيتسل )34 عاًما( الذي خاض 130 مباراة دولية 
هو الضحية الرئيسية لهذه السياسة. تم تحذير العب وسط 
إلى  ســافــر  الـــذي  تيديسكو  قبل  مــن  أيـــام  قبل  مــدريــد  أتلتيكو 

إسبانيا ليشرح له: »هذا الخيار صعب للغاية«.
قال تيديسكو: »لدينا الكثير من الالعبين الشباب في خط 
الوسط ونريد أن نرى قدراتهم. لكنني بالتأكيد ال أغلق الباب 
الذي  المدرب  وفتح  دولًيا«.  اللعب  يعتزل  أال  آمل  أكسل.  أمام 
روبرتو  لإلسباني  خلًفا  الماضي  فبراير  أوائــل  في  تعيينه  تم 
أمــام العبي  الــبــاب  قطر،  فــي  االخــفــاق  بعد  المغادر  مارتينس 
أوريل  اإلنجليزي(،  )ساوثمبتون  الفيا  روميو  الشباب  الوسط 
مانغاال )نوتنغهام فوريست اإلنجليزي( وأمادو أونانا )ايفرتون 

اإلنجليزي(.
الـــ24  قائمة  في  استدعى  الــذي  عاًما(   37( تيديسكو  ضم 
العًبا فقط العَبين من الدوري البلجيكي )يان فيرتونغن وزينو 
ديباست من أندرلخت(، 8 العبي ميدان من أصل 20 يتنافسون 
في الدوري االنجليزي ألنه بحسب قوله »اللعب في إنجلترا له 
قيمة«. وتحل بلجيكا ضيفا على السويد في 23 الشهر الحالي 

قبل أن تسافر الى ألمانيا في 26 منه.

تــشــــــاهــدون الــيــــومتــشــــــاهــدون الــيــــوم

كأس االتحاد اإلنجليزي

الدوري اإلنجليزي

الدوري األلماني

الدوري االسباني

الدوري اإليطالي

الدوري الفرنسي

كأس آسيا تحت ٢٠ سنة

الوقتالوقتالمبارياتالمباريات

17:00أوزبكستان - العراق

20:45

18:00
18:00
18:00
18:00
20:30

17:30
17:30
17:30
17:30
20:30

16:00
18:15
20:30
23:00

17:00
20:00
22:45

19:00
23:00

مانشستر سيتي - بيرنلي

أستون فيال - بورنموث
برينتفورد - ليستر سيتي

ساوثهامتون - توتنهام هوتسبير
وولفرهامبتون - ليدز يونايتد

تشيلسي - إيفرتون

هوفنهايم - هيرتا برلين
بوخوم  - اليبزيج

أوجسبورج - شالكه 04
شتوتجارت - فولفسبورج
بوروسيا دورتموند - كولن

ألميريا - قاديش
رايو فاليكانو - جيرونا
إسبانيول - سيلتا فيغو

أتلتيكو مدريد - فالنسيا

مونزا - كريمونيزي
ساليرنيتانا - بولونيا

أودينيزي - ميالن

تولوز  ليل
النس - أنجيه

مان�س�ستر �سيتي - بايرن ميونيخ �لأبرز في ربع نهائي �أبطال �أوروبا
بين  الــمــواجــهــة  ســتــكــون  أ ف ب:   - نــيــون 
ميونيخ  وبــايــرن  اإلنجليزي  سيتي  مانشستر 
األلماني األبرز في الدور ربع النهائي لمسابقة 
القدم، وذلك بحسب  أوروبا لكرة  أبطال  دوري 
الــتــي سحبت أمـــس فــي مــديــنــة نيون  الــقــرعــة 
الـــســـويـــســـريـــة. وســـتـــكـــون الـــمـــرة األولــــــى الــتــي 
اإلقصائية  األدوار  في  الفريقان  فيها  يتواجه 
للمسابقة القارية األم التي أحرز لقبها بايرن 
عــام 2020 فيما يبحث سيتي  آخــرهــا  مــرات   6
عن تتويجه األول فيها. لكنهما تواجها ثالث 
الفوز  تبادال  المجموعات حيث  دور  في  مــرات 
مواسم 2010-2011 )2-صفر لبايرن و2-صفر 
و2-3  لـــبـــايـــرن   1-3( و2014-2013  لــســيــتــي( 
و2-3  لبايرن  )1-صــفــر  و2015-2014  لسيتي( 

لسيتي(.
وستضع هذه المواجهة المدرب اإلسباني 
الذي  الفريق  ضد  غــوارديــوال  جوزيب  لسيتي 
أشرف عليه من 2013 حتى 2016 وأحــرز معه 
ــدوري األلــمــانــي ثـــالث مـــرات والــكــأس  ــ لــقــب الـ
األوروبـــيـــة  الــســوبــر  والـــكـــأس  مــرتــيــن  المحلية 
ويصطدم  واحـــدة.  مــرة  لألندية  العالم  وكــأس 

ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي حــامــل الــلــقــب بفريق 
تشلسي في إعادة لنصف نهائي موسم 2020-

منتصرًا  الــلــنــدنــي  الــفــريــق  خـــرج  حــيــن   2021
الماضي  الموسم  نهائي  وربع  و2-صفر(   1-1(
حين فاز النادي الملكي ذهابًا خارج أرضه 1-3 
إيابًا  خسارته  رغــم  النهائي  نصف  الــى  وتأهل 

في ملعبه 2-3 بعد التمديد.
وسيكون إنتر، آخر الفرق اإليطالية الفائزة 
البرتغالي  الــمــدرب  بقيادة   2010 عــام  باللقب 
جوزيه مورينيو، في مواجهة بنفيكا البرتغالي 
في إعادة لنهائي 1965 حين توج »نيراتسوري« 
وفي حال  بفوزه 1-صفر.  تواليًا  الثاني  بلقبه 
النهائي سيصطدمان  ربع  وميالن  إنتر  تجاوز 
ــي الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي الـــذي  بــبــعــضــهــمــا فـ
سحبت قرعته أيضًا. وتقام مباريات ذهاب ربع 
النهائي في 11 و12 أبريل واإلياب في 18 و19 
الذي  النهائي  الــدور نصف  أن يقام  منه، على 
بالفائز من  ريال-تشلسي  الفائز من  سيجمع 
و17  و16  ذهــابــًا  مايو  و10   9 في  سيتي-بايرن، 
منه إيابًا. ويقام النهائي في العاشر من يونيو 

على ملعب أتاتورك األولمبي في اسطنبول.

كري�ستال بال�س يقيل مدربه 

�لفرن�سي باتريك فيير�

لكرة  االنكليزي  نادي كريستال باالس  أعلن  أ ف ب:   - لندن 
القدم أمس إقالة مدربه الفرنسي باتريك فييرا بعد سلسلة من 
الممتاز. جاء  الــدوري  نهاية  السيئة، قبل 11 مرحلة من  النتائج 
في بيان لصاحب المركز الثاني عشر »يؤكد نادي كريستال باالس 
للفريق  كــمــدرب  تــرك منصبه  قــد  فييرا  بــاتــريــك  أن  الــقــدم  لــكــرة 

األول«.
وضعتنا  النهاية،  »فــي  باريش  ستيف  رئيسه  لسان  عن  ونقل 
النتائج في األشهر األخيرة في وضع غير مستقر بالدوري وشعرنا 
الـــدوري  فــي  للبقاء  فــرصــة  أفــضــل  لمنحنا  ــروري  ضــ التغيير  أن 
الممتاز«. ولم يحقق باالس أي فوز في الدوري هذا العام وتحديًدا 
في المباريات الـ11 االخيرة، وقد مني بثالث هزائم توالًيا، آخرها 
الموسم صراًعا محتدًما  ضد برايتون 0-1 االربعاء. ويشهد هذا 
بــاالس  بــيــن  نــقــاط  تفصل خــمــس  إذ  ــواء،  ــ االضـ دوري  فــي  للبقاء 

الثاني عشر وصاحب المركز االخير.

مان�س�ستر يونايتد مجددً� على موعد مع �لإ�سبان يوروبا ليغ
بــرشــلــونــة من  أقــصــى  بــعــدمــا  أ ف ب:   - نــيــون 
الملحق الفاصل ثم ريال بيتيس من ثمن النهائي، 
مجددًا  نفسه  اإلنجليزي  يونايتد  مانشستر  يجد 
المتخصص  المرة ضد  وهــذه  إسباني  اختبار  أمــام 
إشــبــيــلــيــة حـــامـــل الـــرقـــم الــقــيــاســي بـــعـــدد األلـــقـــاب 
الــنــهــائــي  ــع  ــ ربـ الـــــــدور  ــة  ــرعـ قـ بــحــســب  وذلــــــك   ،)6(
لمسابقة »يوروبا ليغ« التي سحبت أمس في نيون 
السويسرية. فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ 
كان أكثر حزمًا هذه المرة وتفوق ذهابًا على الفريق 
إيابًا الخميس  الفوز عليه  األندلسي 4-1 ثم جدد 
1-صــفــر فــي األنــدلــس الـــذي ســيــعــود الــيــه مــجــددًا 

بعدما أوقعته قرعة ربع النهائي ضد إشبيلية.
وستكون مواجهة إشبيلية ثأرية ليونايتد الذي 
خـــرج عــلــى يــد الــنــادي األنــدلــســي مــن ثــمــن نهائي 
)صــفــر-صــفــر   2018-2017 مــوســم  األبـــطـــال  دوري 
ذهابًا في إشبيلية و1-2 إيابًا في مانشستر( ونصف 
نهائي »يوروبا ليغ« عام 2020 )2-1 في مباراة واحدة 
وتــقــام مباريات  كــورونــا(.  فــيــروس  تــداعــيــات  نتيجة 

الذهاب في 13 أبريل واإلياب في 20 منه.
أمــام  ويــونــايــتــد  إشبيلية  الــفــائــز مــن  وســيــكــون 
اخـــتـــبـــار شــــاق فـــي نــصــف الــنــهــائــي الـــــذي سحبت 
ــاب فــي 11 مــايــو واإليـــــاب في  قــرعــتــه أيــضــًا )الـــذهـ
يــوفــنــتــوس  مـــن  الــفــائــز  مـــع  سيلتقي  إذ  مـــنـــه(،   18

اإليـــطـــالـــي وســبــورتــيــنــغ الــبــرتــغــالــي الـــــذي أقــصــى 
من  اإلنجليزي  الــدوري  متصدر  أرسنال  الخميس 
»يــوروبــا  وتــرتــدي  الــتــرجــيــح.  بــركــالت  النهائي  ثمن 
الى  انتقل  الــذي  ليوفنتوس  أهمية مضاعفة  ليغ« 

بــدوري  مجموعته  في  ثالثًا  حل  بعدما  المسابقة 
األبطال، إذ إن الفوز بها سيضمن له مشاركته في 
القارية األم الموسم المقبل، وهو األمر  المسابقة 
حسم  بعد  المحلي  الــدوري  عبر  حاليًا  المستبعد 

المالي،  بالتالعب  التهامه  رصــيــده  مــن  نقطة   15
ما جعله على بعد 10 نقاط من المركز الرابع بعد 

26 مرحلة.
وفينورد  اإليطالي  رومــا  بين  الموعد  ويتجدد 
ــايـــو الــمــاضــي  الـــهـــولـــنـــدي الـــلـــذيـــن تـــواجـــهـــا فــــي مـ
فـــي نــهــائــي مــســابــقــة »كــونــفــرنــس لــيــغ« حــيــن خــرج 
»جالوروسي« منتصرًا بهدف نيكولو زانيولو، على أن 
يلتقي في المواجهة األخرى في ربع النهائي باير 
سانت- أونــيــون  المفاجأة  مــع  األلــمــانــي  ليفركوزن 
جــيــلــواز الــبــلــجــيــكــي. وســحــبــت أيـــضـــًا أمــــس قــرعــة 
ليغ« حيث  »كونفرنس  النهائي لمسابقة  ربع  الدور 
البلجيكي،  خنت  مع  اإلنجليزي  هام  وست  يلتقي 
فــيــورنــتــيــنــا اإليــطــالــي مــع لــيــخ بـــوزنـــان الــبــولــنــدي، 
وبــازل  الهولندي  ألكمار  مــع  البلجيكي  أنــدرلــخــت 
السويسري مع نيس الذي يرفع لواء فرنسا وحيدًا 

في المسابقات القارية الثالث.
ويقام ذهاب ربع النهائي في 13 أبريل واإلياب 
النهائي  نــصــف  يــكــون ذهـــاب  أن  فــي 20 مــنــه، عــلــى 
في  وسيلتقي  مــنــه.   18 فــي  ــاب  ــ واإليـ مــايــو   11 فــي 
مع  بوزنان/فيورنتينا  ليخ  من  الفائز  األربــعــة  دور 
الفائز من بازل/نيس، والفائز من خنت/وست هام 
مــع الــفــائــز مــن أنــدرلــخــت/ألــكــمــار. وتــقــام الــمــبــاراة 

النهائية في 7 يونيو في براغ.

برشلونة - أ ف ب: سيكون برشلونة أمام فرصة توجيه الضربة القاضية 
الــدوري اإلسباني  ريال مدريد وقطع شوط هائل نحو حسم لقب  لغريمه 
التي  الـ»كالسيكو«  موقعة  مــن  منتصرًا  خــرج  حــال  فــي  وذلــك  الــقــدم،  لكرة 
السادسة  المرحلة  فــي  نــو«  كامب  »سبوتيفاي  ملعب  على  غــدا  تجمعهما 
والعشرين. ولم يحقق برشلونة لقب الدوري منذ عام 2019 بقيادة إرنستو 
فالفيردي، وفوزه بموقعة األحد سيجعل رجال تشافي هرنانديس يبتعدون 

عن النادي الملكي بفارق 12 نقطة في الصدارة.
الجهد  على  لتشافي  مستحقة  مكافأة  بمثابة  باللقب  الفوز  وسيكون 
الذي بذله من أجل إعادة الفريق الى مكانته السابقة رغم األزمة المالية 
ليونيل  األرجنتيني  أسطورته  عن  التخلي  الى  النادي  دفعت  التي  الحادة 

ميسي لصالح باريس سان جرمان الفرنسي. 
المالي  الــوضــع  الــنــادي جــوان البــورتــا كيف يتعامل مــع  وعــرف رئيس 
الصعب وأجرى التعاقدات المؤثرة جدًا بضم البولندي روبرت ليفاندوفسي 
والــفــرنــســي جــــول كــونــديــه والـــبـــرازيـــلـــي رافــيــنــيــا مـــن خــــالل بــيــع الــحــقــوق 
التلفزيونية المستقبلية. لكن الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال 
أوروبــــا وثـــم مــن الملحق الــمــؤهــل الـــى ثــمــن نــهــائــي »يـــوروبـــا لــيــغ« عــلــى يد 
مانشستر يونايتد االنكليزي، أظهر أن مسار العودة بين عظماء القارة ما 

زال طوياًل.
وفي المواجهة األولى بين الفريقين هذا الموسم، خرج ريال منتصرًا 

3-1 في أكتوبر، لكن فريق تشافي تطور كثيرًا منذ حينها وأظهر هذا التطور 
مسابقة  نهائي  في  ذاتها  بالنتيجة  الملكي  الــنــادي  على  الفوز  خــالل  من 
الثاني من  في  الديار  خــارج  بنتيجة 1-صفر  ثم  يناير،  في  السوبر  الكأس 

الشهر الحالي في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس.
مقاربة  ستكون  كيف  لمعرفة  األحــد  مــبــاراة  برشلونة  جمهور  وينتظر 
تشافي المطالب بأن يقدم أداء أفضل بكثير من لقاء الكأس، لكن المشكلة 
الوسط  »مايسترو«  إلى عودة  أنه بحاجة  الكاتالوني  النادي  يواجهها  التي 
بـــيـــدري. وكــــان بــيــدري الــعــامــل الــمــؤثــر الــرئــيــســي فــي األســـلـــوب الهجومي 
لبرشلونة هذا الموسم، لكن في ظل غيابه الذي دام حتى اآلن ست مباريات 
في جميع المسابقات بسبب إصابة في الفخذ مع احتمال عودته األحد، 

اضطر تشافي الى التركيز على الصالبة الدفاعية للخروج منتصرًا.
نتائجه  مواصلة  الى  مدريد  أتلتيكو  يسعى  اللقب،  صــراع  عن  وبعيدًا 
الملفتة منذ خسارته األخيرة في الدوري أمام برشلونة صفر-1 في 8 يناير، 
وذلك من خالل الفوز على ضيفه الجريح فالنسيا اليوم ما سيبقيه وحيدًا 
سيميوني  دييغو  األرجنتيني  الــمــدرب  فريق  ويتقدم  الــثــالــث.  المركز  فــي 
األحد  إلتشي  يلتقي  الــذي  الرابع  ريــال سوسييداد  نقاط عن  بفارق ثالث 
روما  يد  ليغ« على  »يوروبا  نهائي  ثمن  بعد خروجه من  بمعنويات مهزوزة 
المسابقة  ودع  الــذي  الخامس  بيتيس  ريــال  غــرار مالحقه  على  اإليطالي، 

أيضًا الخميس على يد مانشستر يونايتد.

بر�سلونة �أمام فر�سة توجيه �ل�سربة 

�لقا�سية �إلى �لريال في �لـ »كال�سيكو«

} منتخب بلجيكا في إحدى مشاركاته السابقة
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النجمة يعلق المنامة ويعطي ال�صدارة للمحرق

} من لقاء األهلي وسترة

} من لقاء المنامة والنجمة

كتب: أحمد الذهبة
المربع  إلــى  المنامة  منافسه  تــأهــل  النجمة  فــريــق  علق 
الــذي  الــلــقــاء  فــي   92-89 بنتيجة  عليه  الــفــوز  بــعــد  الــذهــبــي 
الحصم في  بــأم  السلة  اتحاد  أمــس على صالة  يــوم  جمعهما 
لــدوري  التمهيدي  الــدور  من  األخيرة  الجولة  مباريات  ختام 
وفي  الحالي 2023-2022،  للموسم  السلة  لكرة  البحرين  زين 
بنتيجة  ســتــرة  على  الــفــوز  األهــلــي  سبقه حقق  الـــذي  اللقاء 
71-99 ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما 

رفع سترة رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع.
وحرم النجمة المنامة من الصدارة وضمان التأهل المباشر 
إلى المربع الذهبي، وسيحدد النجمة مصير المتأهل الثاني 
الى جانب المحرق الذي ذهبت الصدارة اليه وخطف بطاقة 
في  األهــلــي  أو  المنامة  مواجهة  وتجنب  كما  األولـــى  التأهل 
المربع الذهبي، ويخوض النجمة مباراة مؤجلة أمام األهلي 
يوم األربعاء القادم وهي التي ستحدد هوية المتأهل الثاني، 
فوز  بينما  ثانياَ،  يتأهل  لكي  الفوز  إلى  األهلي  يحتاج  حيث 

النجمة يعطي المنامة التأهل.
المركز  إلى  إلى 35 نقطة ليتراجع  المنامة رصيده  ورفع 
الثاني خلف المحرق المتصدر برصيد 34 نقطة، وقد يتراجع 
الــمــنــامــة إلـــى الــمــركــز الــثــالــث ويــضــطــر إلـــى لــعــب الــمــبــاريــات 
التأهيلية فــي حـــال فـــوز األهــلــي فــي مــبــاراتــه الــمــؤجــلــة أمــام 
في  نقطة   32 إلى  رصيده  النجمة  رفع  المقابل  في  النجمة، 
على  للمنافسة  وجاهزيته  الجادة  نواياه  وأكــد  الرابع  المركز 

اللقب.
 ،»24-20«  ،»31-17«  ،»18-32«  ،»19-20« نــتــائــج:  ــاءت  وجــ
وتألق من صفوف النجمة األمريكي وارد بتسجيله 37 نقطة 
وعلي  نقطة   16 بــوعــاي  ومحمد  نقطة   17 حسين  ومحمد 
جابر 12 نقطة، فيما برز من المنامة أحمد حسن 25 نقطة 

وحسن نوروز 24 نقطة واألمريكي تايلور 12 نقطة.
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