
أعلن الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
رئيس  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  خليفة  آل 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
)كوفيد-19(، تحديث عدد من اإلجراءات المتعلقة 
بــالــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد-19(، والــتــي 
الموافق  األحــد  الــيــوم  مــن  اعــتــبــارًا  تفعيلها  سيتم 
19 مارس 2023، وذلك بعد دراسة الوضع الصحي 
في مملكة البحرين مع متابعة نسب اإلشغال في 
القائمة  للحاالت  المركزة  والعناية  المستشفيات 

بالفيروس.
وأوضح بأن اإلجراءات التي تّم تحديثها تتمثل 
في  تشخيصية  كــأداة  السريع  الفحص  في  اعتماد 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولـــيـــة دون الــحــاجــة  مـــراكـــز 
إلجراء فحص )PCR( إال للحاالت التي تستدعي 
فترة  إلزامية  وإلــغــاء  الطبي،  التقييم  حسب  ذلــك 
مع  بالفيروس،  القائمة  للحاالت  الصحي  الــعــزل 

األقل،  أيــام على   5 أنفسهم لمدة  حثهم على عزل 
بأهمية  منوهًا  المخالطة،  عــدم  على  وتشجيعهم 
باإلجراءات  االلتزام  المجتمع  أفراد  كافة  مواصلة 
االحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة األخــــرى المعلن 
وسالمة  صحة  على  الحفاظ  في  يسهم  بما  عنها 

الجميع.
ــى الـــحـــرص عــلــى تــعــزيــز الــوعــي  ـــار إلــ كــمــا أشــ
التطعيم  بــأخــذ  الــمــبــادرة  خـــالل  مــن  المجتمعي 
ــه بـــمـــا فــيــهــا  ــاتـ ــرعـ ــاد لـــلـــفـــيـــروس بـــكـــامـــل جـ ــمـــضـ الـ
المناعية  االســتــجــابــة  لــرفــع  المنشطة  الــجــرعــات 
للجسم من الفيروس ومتحوراته، مشددًا في الوقت 
ــراء فــحــص فـــيـــروس كــورونــا  ــ ــرورة إجـ ــ ــه عــلــى ضـ ذاتــ
عند الشعور بأي أعراض للفيروس )كارتفاع درجة 
الحرارة والسعال وضيق في التنفس(، حفاظًا على 
ــراد المجتمع والــحــد من  أفــ كــافــة  صــحــة وســالمــة 

انتشار الفيروس.
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تحديث اإجراءات الت�صدي لفيرو�س كورونا
اع�ت�م��اد ال�ف�ح���ص ال���س�ري����ع 

الع�زل فت�رة  اإل��زامية  واإل�غ��اء 
�صارم�ة  ب�صيا�ص�ة  ملتزم�ون  »ب�اب�ك��و«: 

قانون�ي خ��رق  اأو  ت�الع��ب  اأي  ب�ص�اأن 
توجيه  على  جاهدة  تعمل  أنها  »بابكو«  البحرين  نفط  شركة  أكــدت 
ومراقبة جميع أوجه مصروفاتها، وتحرص على ردع أّي عمل احتيالي 
اكــتــشــاف خيوط  مــن  اهلل،  الـــذي مكنها، بفضل  األمـــر  أي جــهــة،  مــن 
القضية التي تورط فيها لألسف أحد مهندسي الشركة، مشيرة إلى 
أي  بشأن  صارمة  بسياسة  وتلتزم  قوية،  أسس  على  ترتكز  »بابكو«  أن 
الشركة  لقوانين  أي خــرق  الكشف عــن  فــي  ــدًا  أبـ تــتــردد  ولــن  تــالعــب، 
ونــهــجــهــا، وســتــواصــل الــعــمــل عــلــى تحقيق أهــدافــهــا االســتــراتــيــجــيــة، 
تعمل  التي  للقوانين  الدائم  واالمتثال  العمالء  ثقة  على  والحفاظ 

»بابكو« في إطارها.
الشفافية،  على  الكبير  الــحــرص  إطــار  فــي  أنــه  الشركة  وأضــافــت 
ومــحــافــظــة على  لــلــحــوكــمــة،  الــدقــيــقــة  الــمــعــايــيــر  بتطبيق  والـــتـــزامـــًا 
المصالح العليا للشركة أحالت الشركة أحد مهندسيها إلى الجهات 
المعنية، وذلك في أعقاب تحقيق إداري داخلي أجرته الشركة توصلت 
بالشركة،  لوظيفته  المهندس  استغالل  في  االشتباه  إلى  خالله  من 
العمل تحقيقًا لمصالحه الشخصية، ومن ثم  بإفشاء أسرار  وقيامه 

تم إحالة القضية إلى النيابة العامة.
رفع قضية  تم  المعنية،  الجهات  التحريات من قبل  إجــراء  وبعد 
المهندس  العمل ضد  المنصب وإفشاء أسرار  أموال واستغالل  غسل 
إجـــراءات  الرابعة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  تباشر  حيث  المتهم، 
النظر في القضية المذكورة، والتي تورط فيها المهندس وأحد أقاربه 
بعد قيامهما معًا بإنشاء شركة لتوفير االحتياجات الصناعية لشركة 
»بابكو« إثر قيام المهندس بالدخول إلى نظام المخازن واالطالع على 
خالل  من  توفيرها  له  يتسنى  كي  الشركة  إليها  تحتاج  التي  الــمــواد 
مع  المتعاقدة  الشركات  على  ذلك  بعد  التأثير  ثم  الخاصة،  شركته 
إلبعاد  أقــربــائــه  أحــد  باسم  سجلها  التي  شركته  مــن  للشراء  »بــابــكــو« 
الشبهات، وقد قام المهندس المتهم ببيع المواد المطلوبة لمقاولي 
الشركة، في عملية غسل  لتصليح خزانات نفط  المعتمدين  »بابكو« 

ألموال بلغ مجموعها 445 ألف دينار بحريني.

ب��ص�ب�ب ان�ه�ي�ار ب�ن�وك غ�رب�ي�ة.. 

ارتفاع ك�ب�ي�ر ف�ي اأ�ص�ع�ار ال�ذه�ب
كتبت: نوال عباس

المعدن األصفر في  أسعار  ارتفاع  الذهب  أكد عدد من صاغة 
أسواق الذهب المحلية، نتيجة الرتفاع أسعاره عالميا بعد انهيار 
إذ وصل سعر جرام  بنك(،  فالي  )سيليكون  مثل  البنوك  من  عدد 
 1990.3 إلى  واألونصة  فلس  و300  دينارا   21 إلى   21 عيار  الذهب 
البنوك  من  عدد  انهيار  أن  الشهابي  الصائغ حسين  ويــرى  دوالرا. 
كان من أسباب ارتفاع أسعار الذهب بدرجة كبيرة وكذلك انخفاض 
أسهم البنوك واألسهم األوروبية، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 
و100 فلس،  دينارا   22 إلى   22 وعيار  و300 فلس  دينارا   21 إلى   21
دوالرا،  إلى 1990.3  واألونصة  فلسا  و197  دينارا   24 إلى   24 وعيار 
أن  وتوقع  وجيزة.  فترة  األونصة خــالل  في  دنانير   4 يعادل  ما  أي 
استمرار  مــع  الــبــنــوك،  انــهــيــارات  استمرت  إذا  أكثر  األســعــار  ترتفع 
هلع المستثمرين وسحبهم أموالهم من البنوك واتجاههم لشراء 

الذهب كمالذ آمن.

كتب أحمد عبداحلميد:

أكـــد وائــــل الــمــبــارك وزيــر 
أنه  والزراعة  البلديات  شــؤون 
تــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات حــضــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد 
عاهل  خليفة  آل  عــيــســى  بــن 
الــوزارة  تولي  المعظم،  البالد 
اهتماما كبيرا بموضوع األمن 
الغذائي في المملكة، بتعزيز 
األمــــن الــغــذائــي واالســتــثــمــار 
بمتابعة  يحظى  والــذي  فيه، 
مستمرة من الحكومة برئاسة 
صاحب السمو الملكي األمير 
آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
ــيـــس مــجــلــس  ــي الـــعـــهـــد رئـ ــ ولـ
الـــــــوزراء.. جـــاء ذلـــك فـــي رده 

ــؤال بــرلــمــانــي مـــن د.  عــلــى ســ
جهاد عبداهلل الفاضل النائب 
ــــس مـــجـــلـــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـــــثـــــانـــــي لـ
الشورى بشأن األمن الغذائي.
وكــشــف عــن طــرح الـــوزارة 
قابلة  مــرافــقــهــا  ضــمــن  أراض 
ــثــــمــــار الـــــــزراعـــــــي مــع  ــتــ لــــالســ
وضــــع اشـــتـــراطـــات اســتــخــدام 
الحديثة  الزراعية  التقنيات 
ضــمــن أنــشــطــة الــمــشــروعــات 
المقدمة بهدف ضمان كفاءة 
المصادر  واســتــخــدام  اإلنــتــاج 
وقد  واستدامتها،  الطبيعية 
تــــقــــدمــــت بــــعــــض الــــشــــركــــات 
ــن الـــــــدول  ــ االســــتــــثــــمــــاريــــة مــ
ــة  ــ ــقــ ــ ــديــ ــ ــصــ ــ الـــــشـــــقـــــيـــــقـــــة والــ
ــار فـــــــي مـــمـــلـــكـــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــالسـ لـ

الـــــبـــــحـــــريـــــن وجــــــــــــار تـــقـــيـــيـــم 
مقترحات مشروعاتها.

ــــت د.  ــالـ ــ مـــــن جـــانـــبـــهـــا قـ
الثاني  النائب  الفاضل  جهاد 

ــورى  ــ ــشـ ــ ــيــــس مـــجـــلـــس الـ ــرئــ لــ
التوجيه  إن  الخليج«  لـ»أخبار 
ــي بـــوضـــع  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــكــــي الـ ــلــ ــمــ الــ
استراتيجي  مــشــروع  وتنفيذ 
لإلنتاج الوطني للغذاء شكل 
الوطنية  مشروعاتنا  قــاطــرة 
ــة الـــغـــذاء  ــدامـ ــتـ لــتــحــقــيــق اسـ
السلطة  مــوقــف  انعكس  وقــد 
امضاء  التشريعية من خالل 
ــة  ــرحـ ــتـ ــقـ ــمـ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
لهذا  الــتــنــفــيــذيــة  لــلــمــبــادرات 
الميزانية  بــقــانــون  الــمــشــروع 
ــة. وطـــالـــبـــت  ــدولــ ــلــ الــــعــــامــــة لــ
ــع إنــــــشــــــاء الـــلـــجـــنـــة  ــريــ ــســ ــتــ بــ

الوطنية لألمن الغذائي.

�صركات اأجنبية تطلب اال�صتثمار الزراعي في البحرين

مطالب�ة بت�ش�ريع اإن�ش�اء اللجن�ة الوطني�ة للأم�ن الغذائ�ي

ص6 قضايا وحوادث

ترامب يدعو اإلى التظاهر: �صيتم اعتقالي الثالثاء
األمريكي  الرئيس  قــال  الــوكــاالت:   - واشنطن 
السابق دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري »توقيفه« 
إباحية  أموال لنجمة  بدفع  الثالثاء بسبب مزاعم 
قبل انتخابات 2016 ودعا األمريكيين إلى التظاهر. 
ــلــــى مــنــصــتــه  ــابــــه عــ وكــــتــــب تـــــرامـــــب فـــــي حــــســ
أمــــس:  ــاح  ــبــ صــ  Truth Social ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
الرئيسي  الــجــمــهــوري  الــمــرشــح  تــوقــيــف  »ســيــجــري 
الــمــتــحــدة األمريكية  لــلــواليــات  الــســابــق  والــرئــيــس 
الثالثاء. تظاهروا! استعيدوا بالدنا!«، متحدثا عن 
في  الــعــام  المدعي  مكتب  مــن  معلومات  »تــســريــب« 

مانهاتن. 
قبل  دوالر  ألــف   130 دفــع  على  التحقيق  يرّكز 
ستورمي  لمنع   2016 عـــام  انــتــخــابــات  مــن  أســابــيــع 
من  كليفورد،  ستيفاني  الحقيقي  واسمها  دانيلز، 
أقامتها مع  إنها  الكشف عن عالقة عاطفية تقول 

ترامب قبل سنوات. 
ــوا ســيــوّجــهــون  ــانـ كـ ــا إذا  ــون مـ ــّدعـ ــمـ الـ ويــــــدرس 

اتهامات إلى ترامب في هذه القضية. 
وفي حال وّجه مّدعي عام مانهاتن اتهامات إلى 
سابق  رئيس  أول  سيصبح  فإّنه  عاما(،   76( ترامب 

يتهم بارتكاب جريمة. 
بي سي«  إن  »ســي  ترامب لشبكة  وقــال محامي 
لمواجهة  يستسلم  قــد  مــوّكــلــه  إّن  الجمعة  مــســاء 

محّلفين  هيئة  إلــيــه  وّجــهــت  إذا  جنائية  اتــهــامــات 
كبرى في مانهاتن الئحة اتهام. ونفى ترامب إقامة 

عالقة مع دانييلز. 
وفي الرسالة التي نشرها على منّصته بأحرف 
غير  »تسريبات  عن  السابق  الرئيس  تحّدث  كبيرة، 
ومسّيس  فاسد  عامين  مّدعين  مكتب  من  قانونية 

للغاية في مانهاتن«. 

} د. جهاد الفاضل.

ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي ال��ب��ح��ري��ن��ي ي�����ب��داأ 

م��ه��م��ت��ه االإن�����ص��ان��ي��ة ف���ي ���ص��������وري��������ا
وصل الفريق الطبي البحريني المتخصص في عالج الكسور واإلصابات 
والجراحة العامة إلى العاصمة السورية دمشق ومن ثم توجه إلى محافظة 
الزلزال حيث  ضحايا  مــن  المصابين  عــالج  فــي  لإلسهام  المتضررة  حلب 
سيقوم  كما  للمصابين.  الجراحية  العمليات  مــن  العديد  بــإجــراء  سيقوم 
والــمــراكــز  المستشفيات  مــن  لمجموعة  بــزيــارة  البحريني  الطبي  الــفــريــق 
والــعــمــل على  الطبية  أهـــم االحــتــيــاجــات  عــلــى  لــلــوقــوف  فــي ســوريــا  الطبية 
الوقت  التي تحتاجها سوريا في  الالزمة  الطبية  المستلزمات  توفير بعض 
الراهن والتي ستسهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمتضررين 
مملكة  فــي  والــخــاصــة  الحكومية  المستشفيات  تــبــرعــات  مــن  الـــزلـــزال  مــن 
البحرين. وقال األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية الدكتور 
التنسيق  تم  السوري  الجانب  مع  اتفاقية  على  بناًء  »إنــه  السيد:  مصطفى 
أعضاء  واألطــبــاء  المتطوعين  البحرينيين  األطــبــاء  من  مجموعة  إلرســال 
جمعية األطباء البحرينية برئاسة الدكتور عامر الدرازي لإلسهام في عالج 
المصابين من ضحايا الزلزال المدمر الذي تعرضت له سوريا«. من جانبه 
الطبي  الفريق  وجــود  أهمية  فندي  غسان  الدكتور  سوريا  أطباء  نقيب  أكد 
الدعم  وتوفير  الضحايا  آالم  عــن  التخفيف  فــي  سيسهم  حيث  البحريني 
الطبي لعالج المصابين والمتضررين من الزلزال، كما سيتم االستفادة من 
الخبرات الطبية البحرينية في عالج العديد من الحاالت واإلصابات إضافة 
إلى الزيارات الميدانية للفريق للعديد من المستشفيات ومراكز العالج في 

مواقع الزلزال في سوريا.

���ص��اف رب�����ح  اأع����ل����ى   2022 ف����ي  ت���ح���ق���ق  »ج���ي���ب���ك« 

دوالر م��الي��ي��ن   303 ب��������واق��ع  ت��������اري��������خ��������ه��������ا  ف��������ي 
ص10 المال واالقتصاد

} ترامب.

ص3 أخبار البحرين

ب(:  ف  )أ   - واشــــنــــطــــن 
المفاجئ  الصين  نجاح  شّكل 
فــي الــتــقــريــب بــيــن الــســعــوديــة 
ــنــــف  ــعــ وإيـــــــــــــــران أخــــــــيــــــــرا، والــ
ــلـــي  ــيـ ــيـــنـــي-اإلســـرائـ ــلـــســـطـ الـــفـ
تحّديا  خصوصا،  المتصاعد 
في  األمــريــكــيــة  للدبلوماسية 
الشرق األوسط بعدما اعُتبرت 
ــتـــحـــدة لــفــتــرة  ــمـ ــات الـ ــ ــواليــ ــ الــ
أساسيا  والعبا  وسيطا  طويلة 

في المنطقة. 
اعتبرت الواليات المتحدة 
مــــارس  فــــي 10  بــكــيــن  إعــــــالن 
ــران  ــ اســتــئــنــاف الــســعــوديــة وإيـ
ــة  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ عـــالقـــاتـــهـــمـــا الـ
إثـــر   2016 مـــنـــذ  الـــمـــقـــطـــوعـــة 
مفاوضات استضافتها الصين 
أنــهــا »أمــــر جـــيـــد«، وقــــال وزيـــر 
ــونـــي بــلــيــنــكــن  ــتـ ــيـــة أنـ الـــخـــارجـ
يــســاعــد  قـــد  أمــــر  »أي  وقـــتـــهـــا: 
فــي خــفــض الــتــوتــرات هــو أمــر 

جيد«. 

ومــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــك، حــــــــــــاول 
التقليل  أمريكيون  مسؤولون 
فــي  الـــصـــيـــن  دور  أهـــمـــيـــة  مــــن 
بكين  إن  قــائــلــيــن  الــمــنــطــقــة، 
ــزال بـــعـــيـــدة عــــن الــتــفــوق  ــ ال تــ
عــلــى األمــريــكــيــيــن فــي الــشــرق 
األوســط الــذي مــازال إلــى حد 
كــبــيــر تــحــت حــمــايــة الــمــظــلــة 

األمنية األمريكية. 
لـــــكـــــن هــــــــــذا االخــــــــتــــــــراق 
الــدبــلــومــاســي الـــــذي حــّقــقــتــه 
حقيقيا  تحديا  يمّثل  الصين 
ــتـــحـــدة  لـــــــــدور الـــــــواليـــــــات الـــمـ
المنطقة  فــي  أســاســي  كــالعــب 
مع انشغال واشنطن المتزايد 
بـــالـــنـــزاع فـــي أوكـــرانـــيـــا، وعــلــى 
المدى الطويل، بإعاقة التقدم 
الــــدبــــلــــومــــاســــي والـــعـــســـكـــري 
لبكين في منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ. 
فيما  التحول  هــذا  ويــأتــي 
بين  معقدة  العالقات  تــزال  ال 

الواليات المتحدة والسعودية، 
وفيما تواجه واشنطن العديد 
التي تتراوح بين  القضايا  من 
ــووي اإليـــرانـــي  ــنــ الـــبـــرنـــامـــج الــ
والـــــــــصـــــــــراع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي-

اإلسرائيلي. 
ــلـــف  وفــــيــــمــــا يــــخــــص الـــمـ
الـــــــــنـــــــــووي اإليـــــــــــرانـــــــــــي، فـــــإن 
ــأن إحـــيـــاء  ــشــ ــات بــ ـــاوضــ ــفـ ــمــ الــ
انسحبت  ــذي  الــ  2015 اتـــفـــاق 

ــات الــمــتــحــدة في  ــواليــ مــنــه الــ
عهد دونالد ترامب متوقفة. 

تقري�ر: تحدي�ات كب�رى ل�دور اأمري�كا القيادي ف�ي المنطقة

} االختراق الدبلوماسي الصيني يعد تحديا حقيقيا ألمريكا.

ص٨ عربية وودلية

ص2 ص4أخبار البحرين أخبار البحرين
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ولدى وصول سموه إلى مقر 
االقــتــصــاديــة،  التنمية  مجلس 
كـــــان فــــي مـــقـــدمـــة مــســتــقــبــلــيــه 
الــشــيــخ خـــالـــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
رئـــيـــس مجلس  نـــائـــب  خــلــيــفــة، 
الـــــــــوزراء، والـــشـــيـــخ ســلــمــان بن 
خليفة آل خليفة، وزير المالية 
وعــدد من  الوطني،  واالقــتــصــاد 

المسؤولين.
ب  رحَّ الــزيــارة،  وفي مستهل 
الــــــوزراء بصاحب  رئــيــس  نــائــب 
الحسن  األمير  الملكي  السمو 
المرافق، في  والوفد  بن طالل، 
االقــتــصــاديــة،  التنمية  مجلس 

مملكة  بين  يجمع  بما  مــنــوهــًا 
الــبــحــريــن والــمــمــلــكــة األردنـــيـــة 
وأواصـــر  روابــــط  مــن  الهاشمية 
أخوية وتاريخية متميزة، نابعة 
ــــرص حــضــرة  ــ مــــن اهـــتـــمـــام وحـ
الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، مــلــك 
صاحب  وأخيه  المعظم،  البالد 
الثاني  عبداهلل  الملك  الجاللة 
ــن الــحــســيــن، مــلــك الــمــمــلــكــة  بـ
الشقيقة،  الــهــاشــمــيــة  األردنـــيـــة 
عــلــى تــنــمــيــتــهــا وتــطــويــرهــا في 
يسهم  بما  المجاالت،  مختلف 
ــرة  ــيـ ــسـ ــمـ فــــــي رفــــــــد أهـــــــــــداف الـ

التنموية الشاملة بقيادة جاللة 
الـــمـــلـــك الـــمـــعـــظـــم، ومـــتـــابـــعـــة 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
ولــفــت إلـــى تــرحــيــب مملكة 
أوجــه  بتعزيز  الــدائــم  البحرين 
زيـــادة  الــتــعــاون مــع األردن عــبــر 
مــســتــويــات الــتــبــادل الــتــجــاري، 
الشراكات  أوسع من  آفاق  وفتح 
الـــداعـــمـــة لــلــخــطــط الــتــنــمــويــة 
البلدين، ودعم مساعي  في كال 
التكامل االقتصادي والصناعي، 
ــادة مــــن الـــمـــقـــومـــات  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واالسـ
الــمــشــتــركــة والــتــســهــيــالت الــتــي 
للمستثمرين  البلدان  يقدمها 

من القطاع الخاص.
ــــب الـــســـمـــو  ــاحـ ــ ــــــلــــــع صـ واطَّ
الـــمـــلـــكـــي األمــــيــــر الـــحـــســـن بــن 
طـــالل عــلــى عـــرض قــدمــه وزيــر 
المالية واالقتصاد الوطني عن 

مملكة  حكومة  في  العمل  آلية 
البحرين، والذي تخلله ملخص 
وموجز  المملكة،  اقتصاد  ألداء 
بشأن مستجدات خطة التعافي 
االقتصادي، وما تم إنجازه على 
صعيد تعزيز النمو االقتصادي 
وفــــق مـــســـارات وتــطــلــعــات رؤيـــة 

البحرين االقتصادية 2030.
ــوه عــلــى  ــ ــمـ ــ ــع سـ ــ ــلــ ــ ــ ــا اطَّ ــمــ كــ
االستثمارية  والــفــرص  المزايا 
ــي مــمــلــكــة  ــ وبـــيـــئـــة األعـــــمـــــال فـ
البحرين، والتعريف بالمشاريع 
ــة الــــكــــبــــرى، والــــــــدور  ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
ــه مــجــلــس  ــ ــلـــع بــ الـــــــــذي يـــضـــطـ
تعزيز  في  االقتصادية  التنمية 
ــي الــقــطــاعــات  ــثـــمـــارات فـ ــتـ االسـ
الحيوية المختلفة، وما يقدمه 
مــــن خــــدمــــات لــلــمــســتــثــمــريــن، 
مملكة  بذلتها  الــتــي  والــجــهــود 
الـــبـــحـــريـــن لـــتـــنـــويـــع الـــقـــاعـــدة 

االقتصادية.

االأمير الح�ص���ن بن طالل يزور مجل����س التنمي���ة االقت�صادية
زار صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل، رئيس 
منتدى الفكر العربي بالمملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، 
مقر مجلس التنمية االقتصادية في خليج البحرين، صباح 

أمس السبت، وذلك في إطار زيارة سموه لمملكة البحرين.

تنفيذا للتوجيهات الملكية 
الــــســــامــــيــــة لــــحــــضــــرة صـــاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المعظم 
ــاعــــدات إنــســانــيــة  بـــتـــقـــديـــم مــــســ
ــة إلـــــــى الـــــــدول  ــلــ ــاجــ إغــــاثــــيــــة عــ
المتضررة  والصديقة  الشقيقة 
من الــزلــزال الــذي ضــرب سوريا 
وتـــركـــيـــا، وذلــــك لــلــمــســاعــدة في 
ــــالزم لضحايا  الـ الـــعـــون  تــقــديــم 
ــزال مـــن خــــالل الــمــؤســســة  ــزلــ الــ
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة 
بــقــيــادة ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 
جاللة  مــمــثــل  خليفة  آل  حــمــد 
ــلـــك لــــأعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة  ــمـ الـ
اللجنة  رئــيــس  الــشــبــاب  وشــــؤون 
الزلزال  ضحايا  لدعم  الوطنية 
الفريق  وتركيا، وصل  في سوريا 
أمــس  صــبــاح  البحريني  الــطــبــي 
للمساهمة في عالج  إلى سوريا 

مصابي الزلزال المدمر.
ــاد  ــ ــبــــة أشــ ــنــــاســ ــذه الــــمــ ــ ــهــ ــ وبــ
ــيـــد  ــور مـــصـــطـــفـــى الـــسـ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
األمين العام للمؤسسة الملكية 
لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
ــزال فــي  ــ ــ ــزلـ ــ ــ لــــدعــــم ضــــحــــايــــا الـ
ســــوريــــا وتــــركــــيــــا بــالــتــوجــيــهــات 
ــلـــكـــيـــة الــــســــامــــيــــة بــتــقــديــم  الـــمـ
الــدعــم لــأشــقــاء جـــراء الــزلــزال 
المدمر الذي تعرضت له بعض 
الـــمـــنـــاطـــق فــــي ســــوريــــا، مــثــمــنــًا 
الدعم الذي تلقاه المؤسسة من 
قــبــل الــحــكــومــة بــقــيــادة صاحب 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  بن حمد 
ــوزراء، مــشــيــدًا بجهود  ــ الــ رئــيــس 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو 
خليفة في قيادة عمل المؤسسة 

الملكية لأعمال اإلنسانية.
ــور مــصــطــفــى  ــتــ ــدكــ وبــــيــــن الــ
ــلــــى هــــذه  ــيــــد أنـــــــه بـــــنـــــاًء عــ الــــســ

ــيــــق  ــنــــســ ــتــ االتــــــفــــــاقــــــيــــــة تــــــــم الــ
األطــبــاء  مــن  إلرســــال مجموعة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن 
واألطباء أعضاء جمعية األطباء 
الــبــحــريــنــيــة بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور 
عامر الدرازي، وذلك للمساهمة 
في عالج المصابين من ضحايا 
تعرضت  الــذي  المدمر  الــزلــزال 
له سوريا والذي خلف عددًا من 
الضحايا ودمارًا كبيرًا في البنية 
التحتية للمناطق التي تعرضت 

للزلزال في سوريا.
الــدكــتــور مصطفى  ــح  وأوضــ
الــســيــد أنــــه عــلــى ضــــوء مــذكــرة 
الــتــفــاهــم الــمــوقــعــة مـــع نــقــابــة 
ــل الــفــريــق  ــ ــاء ســــوريــــا، وصـ ــبــ أطــ
المتخصص  البحريني  الطبي 
ــابــــات  ــي عــــالج الـــكـــســـور واإلصــ فـ
والجراحة العامة إلى العاصمة 
الــســوريــة دمــشــق ومــن ثــم توجه 
المتضررة،  حلب  محافظة  إلــى 
حيث سيقوم بإجراء العديد من 
للمصابين  الجراحية  العمليات 

من ضحايا الزلزال.
الطبي  الفريق  سيقوم  كما 
من  مجموعة  بزيارة  البحريني 
الطبية  والمراكز  المستشفيات 
ــا لـــلـــوقـــوف عــلــى أهــم  ــوريـ فـــي سـ
االحــتــيــاجــات الــطــبــيــة والــعــمــل 
المستلزمات  بعض  توفير  على 
الــطــبــيــة الـــالزمـــة الـــتـــي تــحــتــاج 
الراهن  الــوقــت  فــي  إليها ســوريــا 
كــفــاءة  ــع  رفـ فــي  والــتــي ستسهم 
ــة الـــمـــقـــدمـــة  ــيـ ــبـ ــة الـــطـ ــدمــ ــخــ الــ
وذلك  الزلزال،  من  للمتضررين 
مـــــن تــــبــــرعــــات الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الحكومية والخاصة في مملكة 

البحرين.
مـــــن جـــانـــبـــه أعــــــــرب نــقــيــب 
أطـــبـــاء ســـوريـــا الـــدكـــتـــور غــســان 
ــره  ـــكــ فــــــنــــــدي عــــــــن خــــــالــــــص شـ
ــره الــعــمــيــقــيــن لــمــمــلــكــة  ــديـ ــقـ وتـ
البحرين قيادًة وحكومًة وشعبًا، 
مــثــمــنــا ســـرعـــة االســـتـــجـــابـــة في 
األطباء،  وإرســال  العالج  تقديم 
الــســوري  الشعب  اعــتــزاز  مــؤكــدًا 

والصداقة  التاريخية  بالعالقات 
والموقف  البلدين،  تربط  التي 
الــمــشــرف مـــن الــبــحــريــن خــالل 
األزمـــــة األلــيــمــة الــتــي تــمــر بها 
سوريا جراء هذا الحادث األليم.

ـــور عـــامـــر  ـــتـــ ــ ـــدكـ ــ وأعــــــــــــرب الـ
الـــــــــدرازي عــــن تـــقـــديـــره لــجــهــود 
ــادة  ــيـ ــقـ الــــمــــؤســــســــة الـــمـــلـــكـــيـــة بـ
ــر بــــن حــمــد  ــاصـ ســـمـــو الـــشـــيـــخ نـ
إجــراءات  تسهيل  في  خليفة  آل 
عــمــل الـــفـــريـــق الـــطـــبـــي، مــؤكــدا 
الطبي  الــفــريــق  تـــواجـــد  أهــمــيــة 
الــبــحــريــنــي حــيــث ســيــســهــم في 
الــضــحــايــا  آالم  مـــن  الــتــخــفــيــف 
وتـــوفـــيـــر الـــدعـــم الــطــبــي لــعــالج 
الــمــصــابــيــن والــمــتــضــرريــن من 
االســتــفــادة  سيتم  كما  الـــزلـــزال، 
من الخبرات الطبية البحرينية 
فــي عــالج الــعــديــد مــن الــحــاالت 
واإلصابات، إضافة إلى الزيارات 
من  للعديد  للفريق  الميدانية 
المستشفيات ومراكز العالج في 

مواقع الزلزال في سوريا.

ال���ف���ري���ق ال��ط��ب��ي ال��ب��ح��ري��ن��ي ي�����ص��ل اإل���ى 

���ص��وري��ا ل��ل��م�����ص��اه��م��ة ف���ي ع����الج ال��م�����ص��اب��ي��ن

كتبت: فاطمة اليوسف 
تصوير: عبداألمير السالطنة

)الموزع  السالم«  لـ»إلكترونيات  التنفيذي  الرئيس  أكــد 
الــذكــيــة في  الــمــنــزلــيــة  ــزة  ــهــ الـــهـــواء واألجــ لــمــكــيــفــات  األول 
أهم  من  هي  الوظائف«  »بحرنة  أن  البني  فاضل  البحرين( 
االستراتيجيات الرئيسية التي اعتمدتها »السالم«. جاء ذلك 
أقامته السالم مساء أمس األول  الذي  التكريم  خالل حفل 

الجمعة.
وأضاف البني أنه بلغت نسبة بحرنة الوظائف بالشركة 
ما يقارب 98% من الوظائف اإلداريــة والقيادية، وهو األمر 
ــة فـــرص العمل  ــويـ الــــذي يــتــمــاشــى مـــع رؤيــــة »الـــســـالم« ألولـ

للمواطن وتمكينه في مختلف المناصب واإلدارات.
أيًضا  للشركة  تكريًما  ُيعد  التكريم  هــذا  أن  البني  وأكــد 
بسبب وجود موظفين مثاليين حريصين على أداء مهامهم 

بدقة متناهية.
شمل حفل التكريم ما يقارب 190 موظًفا بحرينًيا من 

الجنسين من المنتمين إلى الشركة في مختلف األفرع. 

م��وظ��ف��ي��ه��ا م�����ن   190 ت����ك����رم  »ال�����������ص�����الم« 

تحت رعاية سمو الشيخ علي بن خليفة 
الملكي  السمو  صــاحــب  مستشار  خليفة  آل 
وبحضور  ــوزراء،  الـ رئيس مجلس  العهد  ولــي 
والسعادة  والمعالي  السمو  عدد من أصحاب 
تــم افــتــتــاح جــامــع صــاحــبــة الــســمــو الشيخة 
حــصــة بــنــت عــلــي بــن حــمــد آل خــلــيــفــة، حــرم 
السمو  صاحب  تعالى  اهلل  بــإذن  لــه  المغفور 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 

وذلك بالرفاع في المحافظة الجنوبية.
الــدكــتــور  الــشــيــخ  ألــقــى  المناسبة  وبــهــذه 
رئيس  الهاجري  راشد بن محمد بن فطيس 
ــاف الــســنــيــة كــلــمــة أشــــاد فيها  ــ مــجــلــس األوقــ
باالهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
ملك البالد المعظم، وصاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
ــــدور الـــعـــبـــادة، لما  رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء لـ
للمساجد من دور فاعل في نهضة المجتمع 
والتكاتف  الــتــعــاون  قــيــم  بــإشــاعــة  واســتــقــراره 
والوحدة والتكافل والبناء، وإسهامها الفاعل 

في تعزيز المواطنة الصالحة.
الكريم  المولى  بدعاء  الهاجري  وتوجه 

أن يجزي صاحبة السمو الشيخة حصة بنت 
الــجــامــع خير  هــذا  بــنــاء  فــي  آل خليفة  علي 
الــمــبــارك في  العمل  هــذا  وأن يجعل  الــجــزاء 
خالصا  عملها  يجعل  وأن  حسناتها  مــوازيــن 

متقبال.
والجدير بالذكر أن جامع صاحبة السمو 

الشيخة حصة بنت علي آل خليفة شيد على 
الطراز البحريني القديم وروعَي فيه تصميم 
المنارة البحرينية األصيلة، علما بأن الجامع 
يتسع لـ850 مصليا، وقاعة أخرى تتسع لـ150 
مصلية، باإلضافة إلى سكن لإلمام والمؤذن 

ومرافق عامة ومواقف للسيارات.

افتتاح جامع �صمو ال�صيخة ح�صة بنت علي بن حمد اآل خليفة

أكد الدكتور محمد بن مبارك 
والتعليم  الــتــربــيــة  وزيــــر  جــمــعــة 
التي  باإلنجازات  الـــوزارة  اعتزاز 
المدرسية  المؤسسات  تحققها 
الــبــحــريــنــيــة عــلــى الــمــســتــويــيــن 
الذي  والــدولــي، األمــر  اإلقليمي 
يعكس المستوى المتميز الذي 
وصــلــت إلــيــه فــي تــقــديــم أفضل 
والتعليمية،  التربوية  الخدمات 
بــفــضــل الـــدعـــم الــكــبــيــر لــقــطــاع 
ــن لـــدن  ــ ــلـــيـــم مـ ــتـــعـ الـــتـــربـــيـــة والـ
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المعظم، ومتابعة صاحب 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  بن حمد 

رئيس مجلس الوزراء.
وتقدم وزير التربية والتعليم 

بالتهنئة إلى مدرسة المستقبل 
جميع  وإلــى  للبنات،  االبتدائية 
منتسباتها من أعضاء الهيئتين 
والــطــلــبــة  واإلداريـــــــة  التعليمية 
وأولــــيــــاء األمـــــــور، بــمــنــاســبــة ما 
ــا  ــوزهــ ــفــ ــاٍز بــ ــجــ حـــقـــقـــتـــه مـــــن إنــ
بالمركز األول عن فئة المدارس 
مشروع  مسابقة  فــي  االبتدائية 
أبطال التغيير ألهداف التنمية 
الــمــســتــدامــة لـــأمـــم الــمــتــحــدة 
حـــيـــاة  الــــــخــــــضــــــراء،  )األرض 
صـــحـــيـــة( الـــُمـــقـــامـــة عــــن ُبـــعـــد، 
الــقــرن  مـــهـــارات  لــجــنــة  بتنظيم 
الـــحـــادي والــعــشــريــن الــعــالــمــيــة 
ــيـــن  ــتـ ــيـ ــكـ والـــمـــنـــصـــتـــيـــن األمـــريـ
 SPSC ومنظمة  وبــوك  ويكليت 
 100 على  متفوقًة  البريطانية، 

مدرسة من 45 دولة.

وأشاد الوزير بما قدمه فريق 
مشاريع  من  الطالبي  المدرسة 
لتحديات  مبتكرة  حــلــواًل  تقدم 
ــيـــة  ــمـ ــنـ ــتـ ــق أهــــــــــــــداف الـ ــيــ ــقــ ــحــ تــ

الطاقة  المستدامة على صعيد 
الــنــظــيــفــة، والـــعـــمـــل الــمــنــاخــي، 
والــصــنــاعــة، واالبــتــكــار، وتــوفــيــر 
منها  للجميع،  الجيد  التعليم 
عبر  مــســتــدامــة  مــديــنــة  تصميم 

تطبيق ماينكرافت التعليمي.
الـــــــــوزارة  أن  الـــــوزيـــــر  وأكــــــــد 
مــســتــمــرة فـــي تــقــديــم كـــل أوجـــه 
الـــــدعـــــم والــــمــــســــانــــدة لــجــمــيــع 
ــة،  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــــــمــــــؤســــــســــــات الــ
وتعزيز  أدائها  تطوير  لمواصلة 
قــدرتــهــا عــلــى تــقــديــم الــخــدمــات 
الـــمـــواكـــبـــة لــمــتــطــلــبــات الــعــصــر 
والــمــعــيــنــة عــلــى تــخــريــج أجــيــال 
الفاعلة  الــمــشــاركــة  عــلــى  قــــادرة 
في مسيرة التنمية الشاملة في 
مملكة البحرين في ظل قيادتها 

الحكيمة.

وزير التربية: كل الدعم والم�صاندة لجميع الموؤ�ص�صات التعليمية

} وزير التربية والتعليم.
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وفي مجال صناعة الدواجن، 
الـــــــــوزارة  أن  إلــــــى  الـــــوزيـــــر  لـــفـــت 
المشاريع  تكون  أن  على  حرصت 
الجديدة للدواجن سواء مشاريع 
على  البياض  أو  الالحم  الدجاج 
أعــلــى الــمــســتــويــات ووفــــق أفضل 
التوسعة  في  هو  كما  الممارسات 
ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــركــ ــشــ ــلــ الــــــجــــــديــــــدة لــ
انتاجها  رفــعــت  والــتــي  لــلــدواجــن 
على  انــعــكــس  مــمــا   %50 بــنــســبــة 
العام للمملكة من بيض  اإلنتاج 
الــمــائــدة وزيـــــادة نــســبــة االكــتــفــاء 
الـــذاتـــي مــن هـــذه الــســلــة كــمــا تم 
اعتماد البناء العمودي في تربية 
الــــــدواجــــــن مــــن أجــــــل اســـتـــغـــالل 
أفــضــل نتيجة  بــشــكــل  الــمــســاحــة 
لــمــحــدوديــة األراضـــــي الــمــالءمــة 

لهذا النوع من االستخدامات.
ــيــــث الــــمــــخــــزون  أمـــــــا مـــــن حــ
ــر  ــوزيـ ــال الـ ــ ــره، قـ ــ ــوفـ ــ الــســمــكــي وتـ
تــنــفــيــذ  تــعــمــل عـــلـــى  الـــــــــوزارة  إن 
 15 بسعة  جديد  وطني  مفقس 

العمل  وجـــار  أصبعية  مليون 
عــلــى اســتــكــمــال الــتــصــامــيــم 

التفصيلية له.
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ وبـــــشـــــأن االســ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
أكــــد وزيـــــر شـــــؤون الــبــلــديــات 
الــوزارة على  والزراعة حرص 

مــرافــقــهــا  ضــمــن  أراض  طــــرح 
ــــي  ــزراعـ ــ ــتـــثـــمـــار الـ قـــابـــلـــة لـــالسـ

اشــتــراطــات استخدام  مــع وضــع 
التقنيات الزراعية الحديثة 

ضــــــمــــــن أنــــشــــطــــة 
المشروعات 

الــمــقــدمــة 
بــــــــهــــــــدف 
ــان  ــ ــمـ ــ ضـ
ــاءة  ــ ــفـ ــ كـ

ــاج واســــتــــخــــدام الـــمـــصـــادر  ــ ــتـ ــ اإلنـ
الــطــبــيــعــيــة واســـتـــدامـــتـــهـــا، وقـــد 
تــــــقــــــدمــــــت بــــــعــــــض الــــــشــــــركــــــات 
االستثمارية من الدول الشقيقة 
والصديقة لالستثمار في مملكة 
مقترحات  تقييم  وجار  البحرين 

مشروعاتها.
وعــــن الـــفـــاقـــد والـــمـــهـــدر من 
ــشـــف الـــــوزيـــــر وائــــل  األغــــــذيــــــة، كـ
المبارك أن الوزارة أولت اهتماما 
خاصا بهذا المحور، حيث أشارت 
كافة الدراسات إلى أن الفاقد من 
األغذية الطازجة يصل إلى نسب 
بسبب طريقة  المنتج  عالية من 
التداول والتخزين بعد الحصاد، 
لـــذا فــقــد وضــعــت الــــــوزارة ضمن 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا نـــشـــر الــتــوعــيــة 
ــارات الــفــنــيــة لــلــمــعــامــالت  ــهـ ــمـ والـ
ــد الــــحــــصــــاد والــــــتــــــداول  ــعــ ــا بــ ــ مــ

للحاصالت  والتخزين  والتعبئة 
منها،  الــفــاقــد  لتقليل  الــزراعــيــة 
ــأن فـــــإن الـــــــوزارة  ــشــ وفـــــي هـــــذا الــ
من  بالخبراء  االستعانة  بــصــدد 
ــة والـــــــدول  ــيــ ــدولــ الـــمـــنـــظـــمـــات الــ
ــة والــــصــــديــــقــــة لــنــقــل  ــقـ ــيـ ــقـ الـــشـ
خــبــراتــهــا فـــي هـــذا الــمــجــال إلــى 
المهتمين  مــن  الوطنية  الــكــوادر 

بالمجال الزراعي.
وحــــول الــســالمــة الــغــذائــيــة، 
لفت الوزير إلى أن الوزارة أنشأت 
ــنـــي لــلــمــخــتــبــرات  ــز الـــوطـ الـــمـــركـ
ــــذي  ــالـــي والـ ــهــــورة عـ ــيــــة بــ الــــزراعــ
سيكون مختبرا مرجعيا لتقديم 
خــــدمــــات الــتــحــالــيــل والــفــحــص 
لـــتـــحـــقـــيـــق هــــــدف رئـــيـــســـي وهـــو 
وضمان  الزراعي  القطاع  حماية 
ــيــــة  ــة الـــمـــنـــتـــجـــات الــــزراعــ ســــالمــ
ــواء الــمــســتــوردة  ــ والــحــيــوانــيــة سـ
ــهـــدف  بـ ــا  ــيـ ــلـ مـــحـ الـــمـــنـــتـــجـــة  أو 
المواطنين  الحفاظ على صحة 
الــوزارة  تتعاون  كما  والمقيمين، 
لـــتـــكـــامـــل  الــــصــــحــــة  وزارة  مــــــع 

األهداف في هذا اإلطار.
ــلـــق بــتــغــيــر  أمـــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـ
الطبيعية  الــمــوارد  وإدارة  المناخ 
واســـتـــدامـــتـــهـــا، أكــــد وزيـــــر شـــؤون 
تــغــيــر  أن  والــــــزراعــــــة  الـــبـــلـــديـــات 
الـــمـــنـــاخ يــعــتــبــر أحـــــد الـــعـــوامـــل 
الــرئــيــســيــة الــمــؤثــرة عــلــى األمــن 
نمو  مباشرة على  ســواء  الغذائي 
المحاصيل أو بشكل غير مباشر 
المتاحة  الـــمـــوارد  عــلــى  بــتــأثــيــره 
الوزارة  الزراعي، لذا فإن  لإلنتاج 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــع الــ ــ ــاون مـ ــعــ ــتــ تــ
ــات الـــمـــحـــلـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
والــــــــــــدولــــــــــــيــــــــــــة فــــي 
جـــهـــود الــتــأقــلــم مع 
التغيرات المناخية، 
ومــن األمــثــلــة على 
ذلــــــــــك الـــــتـــــعـــــاون 
مـــــــــع الـــــــمـــــــبـــــــادرة 
لتنمية  الــوطــنــيــة 
الــقــطــاع الـــزراعـــي 
الخليج  وجامعة 
والهيئة  الــعــربــي 
لعلوم  الــوطــنــيــة 
الفضاء واحدى 
الــــــــــشــــــــــركــــــــــات 
الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة 
فـــــــي اخــــتــــبــــار 
أحــــــد أنــظــمــة 
االســــتــــشــــعــــار 
عـــــــــــــــــــن بـــــــعـــــــد 
 SMART FARM
فــي   SENSING
ــم فــــــي نــظــم  ــكــ ــحــ ــتــ الــ
وكـــذلـــك  الـــتـــمـــر  نــخــيــل  ري 
ــة اإلصــــابــــة بــحــشــرة  ــبـ ــراقـ مـ
سوسة التخيل الحمراء كما 

تتعاون الوزارة مع جامعة الخليج 
العربي في اختبار بعض أصناف 
ــيـــل غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة  الـــمـــحـــاصـ
والــجــفــاف  للملوحة  المتحملة 
للنمو  مالئمتها  ومدى  »الكينوا« 
مملكة  ظـــــروف  تــحــت  واإلنــــتــــاج 
ــؤون  ــ الـــبـــحـــريـــن كـــمـــا تـــخـــتـــبـــر شـ
الـــزراعـــة بــعــض أنــظــمــة الــتــبــريــد 
تعمل  والــتــي  المحمية  بالبيوت 
بالطاقة الشمسية بهدف تطوير 
نظام انتاج موفر للطاقة وصديق 
مع  الــــــوزارة  تــتــعــاون  كــمــا  للبيئة 
المركز  مثل  الدولية  المنظمات 
الـــدولـــي لــلــبــحــوث الـــزراعـــيـــة في 
ــة )ايــــــكــــــاردا(  ــافــ الـــمـــنـــاطـــق الــــجــ
مع  التأقلم  استراتيجيات  ضمن 

التغيرات المناخية.
وإدارة  ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ وحــــــــــول 
المعلومات والبحوث، أشار الوزير 
بالتعاون  أطلقت  ــوزارة  الـ ان  إلــى 
مـــع مــنــظــمــة األغـــذيـــة والـــزراعـــة 
مشروع  )الفاو(  المتحدة  باألمم 
اإلحـــــصـــــاء الــــــزراعــــــي لــتــحــديــث 
وانشاء  الــزراعــي  القطاع  بيانات 
احــتــيــاجــات  تلبي  بــيــانــات  قــاعــدة 
ــذ  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــذي الــــــــــقــــــــــرار لـ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ مــ
ــة بــمــا  ــيــ ــزراعــ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــ
المملكة،  متطلبات  مــع  يتواكب 
ــال الـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــي مــــجــ ــ وفــ
البحرينية  الحيوانية  الــســالالت 
ــاقـــد مــع  ــعـ ــتـ ــالـ ــت الــــــــــــوزارة بـ ــامــ قــ
منظمة االغذية والزراعة باألمم 
الــمــتــحــدة )الـــفـــاو( لــعــمــل دراســـة 
ــنــــام  ـــــالالت االغــ ــلـــى ســ جــيــنــيــة عـ
ــة مــــثــــل الـــطـــمـــطـــم  ــيــ ــنــ ــريــ ــبــــحــ الــ
ــي ودراســــــــــــة الـــبـــصـــمـــة  ــ ــرضـ ــ ــعـ ــ والـ
الوراثية لهذه السالالت من اجل 
على  البحرينية  أصولها  تثبيت 
الــمــســتــوى الــعــالــمــي، كــمــا قــامــت 
الــوزارة بشراء بعض االعــداد من 
من  البحريني  الطمطم  ســاللــة 
ــل االكـــثـــار مــنــه والــمــحــافــظــة  اجــ
النوع  تربية هذا  يتم  عليه حيث 
ــاج  ــتـ ــة الـــهـــمـــلـــة لـــإلنـ فـــــي مـــحـــطـ
الحيواني كما أن مملكة البحرين 
ــون )نـــظـــام(  ــانــ بـــصـــدد إصـــــــدار قــ
النباتية  الــوراثــيــة  الـــمـــوارد  إدارة 
لدول  الموحد  والزراعة  لألغذية 
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
اعــتــمــاده من  تــم  والـــذي  العربية 
لمجلس  األعــلــى  المجلس  قــبــل 
العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
في دورته )43( بتاريخ 9 ديسمبر 
الــمــجــلــس  ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واجـ 2022م، 
 )154( دورتـــــــــــــه  ــي  ــ ــ فـ الـــــــــــــــــوزاري 

التحضيرية
ــح الـــوزيـــر الــمــبــارك أن  وأوضــ
لألمن  الوطنية  اللجنة  تشكيل 
ــارج اخــتــصــاص  الــغــذائــي يــقــع خــ

وزارة شؤون البلديات والزراعة.

وحول خطة الوزارة لالرتقاء 
ــريـــن  ــبـــحـ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ بـــتـــصـــنـــيـــف مـ
األمــــــن  ــر  ــؤشــ ــمــ بــ  25 لـــلـــمـــرتـــبـــة 
أن  الوزير  أكد  العالمي،  الغذائي 
من  عـــدد  بتنفيذ  قــامــت  ــوزارة  ــ الــ
في  والزالـــت مستمرة  الــمــبــادرات 
ــادرات إضــافــيــة والــتــي  ــبـ تــنــفــيــذ مـ
من شأنها أن تنعكس على مؤشر 
بحلول  العالمي  الغذائي  األمــن 
يقع  بما  وذلـــك  بــاإليــجــاب   2030
الــوزارة حيث  اختصاصات  ضمن 
أن المؤشر يشمل جهود متضافرة 

لعدد من الجهات الحكومية.
ــأن مـــســـتـــجـــدات انـــشـــاء  ــشــ وبــ
وتطوير  الستثمار  قابضة  شركة 
ــزراع  ــتــ ــالســ ــي لــ ــنــ ــوطــ ــز الــ ــركــ ــمــ الــ
مثلما  حــيــان  رأس  فــي  الــبــحــري 
تم االعــالن عنه سابقًا، أكد وزير 
الــثــروة  ــة أن   ــزراعــ الــبــلــديــات والــ
مصادر  أهــم  من  تعتبر  السمكية 
البروتين الممكن االعتماد عليها 
ــــن الـــغـــذائـــي وتــولــي  لــتــوفــيــر األمـ
الـــــوزارة اهــتــمــامــًا بــهــذا الــقــطــاع، 
ومــن الــجــديــر بــالــذكــر أن الــقــدرة 
األكوابونيك  المشروع  اإلنتاجية 
ثالثة  من  طنا   520 حوالي  تبلغ 
ــة ويــتــم  ــيـ مــنــتــجــات كــمــرحــلــة أولـ
حــالــيــًا الــعــمــل فـــي مــشــروعــيــن لـ 
في  األول  المشروع  »أكوابونيك«، 
هــــورة عــالــي واآلخــــر فــي منطقة 
الــــــدراز، كــمــا تــعــمــل الــــــوزارة على 
ــنــــي جـــديـــد  تـــنـــفـــيـــذ مـــفـــقـــس وطــ
وجاري  اصبعية  ميلون   15 بسعة 
التنسيق مع مختلف الجهات ذات 
العالقة لتخصيص مجموعة من 
األراضي الستغاللها في مشاريع 
االســــتــــزراع الــســمــكــي بــاســتــخــدام 

المياه العذبة.
وتشغيل  إدارة  يخص  وفيما 
ــنـــي بــــــرأس حــيــان  ــز الـــوطـ ــركـ ــمـ الـ
إنشاء  بــدراســة  الــــوزارة تقوم  فــإن 

تحالف إلدارته وتشغيله.
ــادرات الــــــــوزارة  ــ ــبــ ــ ــا عــــن مــ ــ أمــ
الخاص إلنشاء  القطاع  لتحفيز 
مـــشـــروعـــات تــعــزز مـــن مــســتــويــات 
ــغــــذائــــي ومـــعـــالـــجـــة مــا  األمــــــن الــ
تــواجــهــه بــعــض الــمــشــروعــات من 
الــوزارة  أن  إلى  الوزير  تعثر، لفت 
ــم الــقــطــاعــات  ــ تـــحـــرص عـــلـــى دعـ
الـــــتـــــي تـــــعـــــزز األمـــــــــن الــــغــــذائــــي 
الـــوزارة  أن  إلــى  الفــتــا  بالمملكة، 
اتخذت عدد من المساعي لدعم 
ــــن خـــالل  ــن وذلـــــــك مـ ــيــ ــزارعــ ــمــ الــ
حزمة من التسهيالت منها توفير 
تأجيري  بسعر  لالستثمار  أراض 
تنافسي وتوفير المياه المعالجة 
المزارع حيث يتم توفير ما  لري 
من  مكعب  متر   120000 مــقــداره 
منها  يستفيد  المعالجة  المياه 
أكثر من 500 مزرعة في مختلف 

مناطق المملكة، كما يتم تسويق 
المنتجات الزراعية المحلية من 
الــمــزارعــيــن  ســـوق  تنظيم  خـــالل 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن الــــمــــوســــمــــي فــي 
الــحــديــقــة الــنــبــاتــيــة فـــي الــبــديــع 
الوطنية  المبادرة  مع  بالتنسيق 
ــي، كما  ــزراعــ لــتــنــمــيــة الــقــطــاع الــ
للمزارعين  دائــم  مركز  انشاء  تم 
للتنمية  عــالــي  هــــورة  مــركــز  فـــي 
الزراعية يستفيد منه المزارعين 
ما  إلــى  واضافة  العام  مــدار  على 
ــرًا اصـــــدار  ــ ــــؤخـ ــم مـ ســـبـــق فـــقـــد تــ
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــنـــظـ ــتـ االشــــــــتــــــــراطــــــــات الـ
ــرار رقـــم  ــ ــقـ ــ لــلــتــعــمــيــر بــحــســب الـ
تضمن  والــذي   2022 لسنة   )56(
المناطق  لتصانيف  بـــاب  ــراد  افــ
الـــــــزراعـــــــيـــــــة والــــــــــــــذي تـــضـــمـــن 

ــن  ــ ــ ــق امـ ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــمـ ــ ــ شــأنــه الـ
تــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــيــــــــــــم 

االستخدامات 
لــــــــــــألراضــــــــــــي 
الـــــــــزراعـــــــــيـــــــــة 

واالســــــــتــــــــفــــــــادة 
يشجع  بشكل  منها 
االستثمار الزراعي.

ــروة  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــاع الـ ــ ــ ــطـ ــ ــ وبــــــــشــــــــأن قـ
ــر أنــــه في  ــوزيـ الــحــيــوانــيــة أكــــد الـ
فإن  الــدواجــن  دعــم مربي  مجال 
اســتــيــراد  بتسهيل  تــقــوم  الـــــوزارة 
بـــــيـــــض الــــتــــفــــقــــيــــس الـــــخـــــاص 
بـــــالـــــدجـــــاج الــــــالحــــــم وتـــســـهـــيـــل 
اســتــيــراد الــصــيــصــان الــخــاصــيــن 
بــتــربــيــة الـــدجـــاج الـــبـــيـــاض، كما 
المفرخة  مــن  عــيــنــات  أخـــذ  يــتــم 
لــتــحــديــد نـــســـب الـــمـــنـــاعـــات فــي 
جسم الصوص وتحديد مواعيد 
الصيصان حفاظًا  تطعيم  إعــادة 
عــلــى ســالمــتــهــم وتـــعـــزيـــز الــنــمــو 
لــديــهــم مــجــانــًا، كــمــا يــتــم تقديم 
المشورة والدعم الفني للمربين 
ــى الـــمـــنـــتـــجـــات  ــلــ واالشــــــــــــــراف عــ

النهائية لمزارع اإلنتاج.
وفيما يخص مربي المواشي 
والــعــامــلــيــن فـــي انـــتـــاج الــلــحــوم 
الــحــمــراء فــقــد تـــم فــتــح مــصــادر 
ــواء لــلــحــيــوانــات  ــ ــ االســــتــــيــــراد سـ
الـــحـــيـــة الــمــخــصــصــة لـــلـــذبـــح أو 
ــردة والـــمـــجـــمـــدة  ــبــ ــمــ الـــلـــحـــوم الــ
بعينها  دولــة  على  التركيز  وعــدم 
لتفادي أي انقطاع لهذه السلعة 
الـــهـــامـــة، كــمــا تــمــت زيـــــادة طــاقــة 
االستيعابية  البيطري  المحجر 
مـــــــن خـــــــــالل مـــــــشـــــــروع تـــوســـعـــة 
الــمــحــجــر الــبــيــطــري فـــي بــــوري، 
وتــم دعــم انتاج هــؤالء من خالل 
ــيـــر أراضــــــــي حـــســـب الـــمـــتـــاح  تـــوفـ
بسيطة،  انتفاع  بقيمة  للمربين 
حيوانات  بتطعيم  الــوزارة  وتقوم 
المربين لبعض األمراض بشكل 
القالعية  الــحــمــى  مــثــل  مــجــانــي 

ومــــــــــــــرض جـــــــــدري 
األغــــنــــام كـــمـــا يــتــم 

األمـــراض  تشخيص 
التحاليل  ووصــف األدويــة وعمل 
الـــمـــخـــتـــبـــريـــة بـــشـــكـــل مـــجـــانـــي 
للمربين ويتم رش الحظائر ضد 
الطفيليات الخارجية واألمراض 
الــفــيــروســيــة والــبــكــتــيــريــة، وتــقــوم 
ــــالف ويــتــم  الـــــــوزارة بــــزراعــــة األعــ
بــيــعــهــا عـــلـــى الـــمـــربـــيـــن بــأســعــار 
ــة لــدعــمــهــم و مــســاعــدتــهــم  ــزيـ رمـ
االنتاج  تكاليف  من  التقليل  في 
مما يدعم المنتج المحلي قبال 
للحوم  ســـواء  المستورد  المنتج 

الحمراء أو منتجات االلبان.
وفــيــمــا يــخــص قــطــاع الــثــروة 
ــة، كــــشــــف الــــــوزيــــــر أنــــه  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
السمكي،  ــزراع  ــتـ االسـ بــخــصــوص 
بــبــيــع  الـــمـــعـــنـــيـــة  اإلدارة  تــــقــــوم 
المستزرعة  األســمــاك  أصبعيات 
بـــأســـعـــار رمــــزيــــة عـــلـــى أصـــحـــاب 
الـــمـــزارع الــبــحــريــنــيــة، كــمــا تــقــوم 

فــي  تـــدريـــبـــيـــة  دورات  ــتـــقـــديـــم  بـ
االســــــتــــــزراع الـــســـمـــكـــي لــتــمــكــيــن 
ــراط  ــ ــخـ ــ ــن االنـ ــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن مـ
بــجــدارة فــي هــذا الــمــجــال وذلــك 
قبل  مــن  النفقات  هــذه  بتغطية 
واإلدارة  »تمكين«  العمل  صندوق 
الــمــعــنــيــة الـــتـــي تـــوفـــر احـــــواض 

التربية بالمجان للمتدربين. 
بالتنسيق  الــوزارة  تعمل  كما 
اعــداد  على  المعنية  الجهاد  مــع 
األسماك  صيادي  لدعم  برنامج 
ــائــــن الـــصـــيـــد  ــكــ ــنـــى بــــدعــــم مــ ــعـ يـ
ــــري، وكـــــذلـــــك األقــــفــــاص  ــــحـ ــبـ ــ الـ
العائمة، كما قامت الوزارة بإنشاء 
وتـــشـــيـــيـــد األريـــــــــاف الــصــنــاعــيــة، 
مقترح دراسة المخازن السمكية 
في  السمكي  المخزون  لتحديد 
المياه  داخــل  البحرية  المصائد 

اإلقليمية للملكة.

ردا على �ض�ؤال برملاين من د. جهاد الفا�ضل عن الأمن الغذائي.. وزير البلديات والزراعة:

تقيي�م طلبات �س�ركات اأجنبية لال�س�تثمار الزراع�ي في البحرين

كتب أحمد عبداحلميد:
أكد وائل المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أنه تنفيذا لتوجيهات حضرة 
تولي  المعظم،  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
الوزارة اهتماما كبيرا بموضوع األمن الغذائي في المملكة، بتعزيز األمن الغذائي 
صاحب  برئاسة  الحكومة  مــن  مستمرة  بمتابعة  يحظى  والـــذي  فيه،  واالستثمار 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. 
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني من د. جهاد عبداهلل الفاضل النائب الثاني 

لرئيس مجلس الشورى بشأن األمن الغذائي.
االستراتيجية  لتنفيذ  المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق  الــوزارة  مبادرات  وحــول 
الوطنية لألمن الغذائي في عام 2023، أوضح الوزير أنه في ضوء صدور توجيهات 
جاللة الملك المعظم بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي لإلنتاج الوطني للغذاء 
من أجل تحقيق أمن غذائي مستدام، فإن الوزارة وفي حدود اختصاصاتها وضعت 

االستراتيجية  مــن  الــرئــيــس  الــهــدف  لتحقيق  تسعى  الــتــي  الــمــبــادرات  مــن  عـــددا 
الداخلية  المحلي، االستثمارات  الغذاء  انتاج  والذي يتمثل في عدة عوامل منها، 
وإدارة  المناخ  تغير  الغذائية،  السالمة  األغــذيــة،  من  والمهدر  الفاقد  والخارجية، 

الموارد الطبيعية واستدامتها، البيانات وإدارة المعلومات والبحوث.
وحول انتاج الغذاء المحلي أشار وزير شؤون البلديات والزراعة الى أن الوزارة 
تربة  بــدون  الــزراعــة  األولــى من مشروع  المرحلة  تنفيذ  اإلشــراف على  تساهم في 
المحلي بنسبة  اإلنتاج  الغذائي لرفع  المعظم لألمن  الملك  ضمن مبادرة جاللة 
وإنتاج  جيد  نمو  لضمان  للمزارعين  الــالزم  الفني  الدعم  ــوزارة  الـ تقدم  كما   ،%50
اإلنتاج  مدخالت  بعض  تقديم  إلى  باإلضافة  هذا  محاصيلهم،  من  الجودة  عالي 
المجانية  التدريبية  الـــدورات  مــن  العديد  بتقديم  الـــوزارة  تقوم  كما  للمزارعين، 
ثقافة  ونشر  الفنية  قدراتهم  تنمية  بهدف  المجتمع  فئات  ومختلف  للمزارعين 

التقنيات الزراعية الحديثة لتشجيع اإلنتاج المحلي على كافة المستويات.

ج�ار العم�ل عل�ى تنفي�ذ مفق��س وطن�ي جدي�د ب�س�عة 15 ملي�ون اإ�سبعي�ة

يف تعقيب خا�ص لـ »اأخبار اخلليج« على اإجابة ال�ض�ؤال.. د. جهاد الفا�ضل:

الغ�ذاء ا�س�تدامة  تحقي�ق  قاط�رة  للغ�ذاء  الوطن�ي  لالإنت�اج  ا�س�تراتيجي  م�س�روع  بو�س�ع  الملك�ي  التوجي�ه 

مــطــالـــبـــة الـــحـــكــ�مـــة بــتــ�ضـــريـــــع اإنـــ�ضـــــاء الــلــجـــنـــة الــ�طــنــيـــة لــلأمـــن الــغــذائــي

ال���ب���ل���دي���ات ت����اأخ����رت ف����ي اإن�������س���اء ����س���رك���ة اال�����س����ت����زراع ال���ب���ح���ري ب��م��ن��ط��ق��ة راأ��������س ح��ي��ان
د.  مــن  خــاصــا  تعقيبا  الــخــلــيــج«  »أخــبــار  تنشر 
جـــهـــاد الــفــاضــل الــنــائــب الــثــانــي لــرئــيــس مجلس 
والزراعة  البلديات  الشورى على إجابة وزير شؤون 
السلطة  أن  أكـــدت  حيث  البرلماني،  ســؤالــهــا  على 
التشريعية تتشارك مع السلطة التنفيذية في دعم 
مبادرات تعزيز األمن الغذائي في مملكة البحرين 
وذلك ألن هذا الموضوع يشكل أولوية لدى جميع 
الــبــلــدان وبــخــاصــة بــعــد تــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا 
المؤسفة  والــكــوارث  األوكرانية  الروسية  والــحــروب 

كالزالزل.
وشددت على أن التوجيه الملكي السامي بوضع 
وتنفيذ مشروع استراتيجي لإلنتاج الوطني للغذاء 
شكل قاطرة مشروعاتنا الوطنية لتحقيق استدامة 
التشريعية  الــســلــطــة  مــوقــف  انــعــكــس  وقـــد  الـــغـــذاء 
من خالل امضاء الميزانيات المقترحة للمبادرات 
التنفيذية لهذا المشروع بقانون الميزانية العامة 

للدولة.
وأكدت د. الفاضل دعمها لمبادرات وزارة شؤون 

البلديات والزراعة في تعزيز انتاج الغذاء المحلي، 
واعــد لالستثمار في هذا  أفــق  وجــود  وبخاصة مع 
ــذي يتطلب دعــمــا حــكــومــيــا، وهـــو ما  الــقــطــاع، والــ
خالل  من  البحرينيين  للمزارعين  بالفعل  تحقق 

الجهات الرسمية المعنية.
الوزارة بطرح أراض ضمن  وبالنسبة لمشروع 
مرافقها قابلة لالستثمار الزراعي، ونظرا لوجود 
شح في األراضي الزراعية، اقترحت النائب الثاني 
لــرئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى عــلــى الـــــوزارة مــراجــعــة 

أسعار االستثمار بهذه األراضي لتكون في متناول 
فــئــات عـــديـــدة مـــن الــمــواطــنــيــن وبــمــا يــســهــم في 
االستثمار،  هــذا  مــن  المستفيدين  دائـــرة  توسيع 
أعــول على نجاحه نظرا ألنه قطاع واعد  والــذي 

بالخير بجميع المستويات.
تسريع  إلــى  تطلعها  عن  الفاضل  د.  وأعــربــت 
الــلــجــنــة الوطنية  انــشــاء  قــــرار  الــحــكــومــة اصــــدار 
كبير  دور  لها  ألنــه سيكون  وذلــك  الغذائي  لألمن 
فــــي الــتــنــســيــق الـــفـــعـــال بـــيـــن مــخــتــلــف الــجــهــات 

بالنفع على تسريع  وبما يعود  المعنية  الرسمية 
تنفيذ مبادرات استدامة الغذاء.

وبالنسبة لمشروع الوزارة انشاء شركة قابضة 
الســتــثــمــار وتــطــويــر الــمــركــز الــوطــنــي لــالســتــزراع 
البحري بمنطقة رأس حيان، أشارت إلى أن الوزارة 
تأخرت في أن يبصر هذا المشروع النور وبخاصة 
أنها صرحت بهذا المشروع قبل أعوام وقد وقعت 

الوزارة مذكرة التفاهم بشأنها منذ العام 2021.

الطازجـة  الأغـذيــة  مـــن  عـــال  فـاقــد 

بـ�ضـبــب طـريـقــة التـداول والـتــخزين

} وزير البلديات والزراعة.

} د. جهاد الفاضل.
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قــــــــــبــــــــــل عــــــــــــــــــــام مـــــضـــــى 
 2022 مــارس  فــي  وبالتحديد 
تــــشــــرفــــت بــــحــــضــــور مـــؤتـــمـــر 
صحفي عقده رئيسا مجلسي 
ــــول  الــــــــنــــــــواب والـــــــــشـــــــــورى حـ
البحرين  مملكة  اســتــضــافــة 
الجــــــتــــــمــــــاعــــــات الـــجـــمـــعـــيـــة 
لــاتــحــاد  الــــ 146  الــعــمــومــيــة 
الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي الــمــقــرر 
 ،2023 مــــــــــارس  فــــــي  عـــــقـــــده 
انقضى  أن  الــعــام  يــلــبــث  ولـــم 
وحـــقـــقـــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــي اتــمــام  نـــجـــاحـــًا مـــشـــهـــودًا فـ
بحرفية  االســتــضــافــة  مــهــمــة 
ومكانتها  إمكانياتها  عكست 
ــة فـــــي الــمــجــتــمــع  ــوقــ ــرمــ ــمــ الــ

للبحرين حكومة وشعبًا هذا  الدولي، فمبارك 
النجاح.

بـــاًء حسنًا  المنظمة  الــجــهــات  أبــلــت  وقــد 
البحرين  مملكة  بــاســم  يليق  مــا  تحقيق  فــي 
المعلوم  أنه من  رغم  وأداء متميز،  تنظيم  من 
ــيـــة بـــهـــذا الــحــجــم  ــأن اســتــضــافــة فــعــالــيــة دولـ بــ
بالتأكيد  ولكنه  الهّين،  باألمر  ليس  واألهمية 
النهج  ليس بالعسير على توجهات وطموحات 
المعظم  الملك  الجالة  لصاحب  اإلصاحي 
أبــنــاء  بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة وال عــلــى  حــمــد 
الجمعية  اتخاذ  أن  بل  المخلصين،  البحرين 
ــن الـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي عـــنـــوانـــًا  الـــعـــمـــومـــيـــة مــ
الجتماعها  الموسوم )تعزيز التعايش السلمي 
التعصب(،  مكافحة  الــشــامــلــة:  والمجتمعات 
التوجهات  مع  الدولي  التوافق  لُيبرز  جــاء  قد 
الملكية السامية الوطنية نحو تعزيز التسامح 
الديني والتعايش السلمي في مملكة البحرين، 
والذي تمتد جذوره التاريخية في هذا الصدد، 
ــارات الـــتـــي تــعــاقــبــت على  ــحـــضـ ــاق الـ ــمـ إلــــى أعـ
الملك  مركز  بإنشاء  ُتــّوجــت  والــتــي  البحرين، 
ـــذي  حـــمـــد الـــعـــالـــمـــي لــلــتــعــايــش الــســلــمــي والــ
التسامح  ثــقــافــة  نــشــر  فــي  هـــام  بـــدور  يضطلع 
والتعايش السلمي وطنيًا ودوليًا، بل أن جالته 
قـــد ذهـــب إلـــى أبــعــد مـــن نــشــر الــثــقــافــة، تــجــاه 
وذلك  الثقافة  هــذه  في  األكاديمي  التخصص 
للحوار  حمد  الملك  كرسي  بتدشين  قــام  بــأن 
ــان والــتــعــايــش الــســلــمــي فــي جامعة  ــ بــيــن األديـ

سابينزا اإليطالية.
وبــــاإلضــــافــــة إلـــــى الـــنـــجـــاح الــــــذي حــقــقــه 
لاتحاد  العمومية  الجمعية  اجتماعات  عقد 
فإن  البحرين،  مملكة  فــي  الــدولــي  البرلماني 
مكاسب البحرين من عقد هذا االجتماع على 
الوطني  االقتصاد  بإنعاش  تبدأ  عديدة  أرضها 
من  والمتابعون  الضيوف  لمسه  ما  خــال  من 

كــفــاءة واســتــقــرار وامــكــانــيــات، 
السياحي،  القطاع  تعزيز  مع 
واألهـــــم مـــن ذلــــك كــلــه وعــلــى 
فإن  ذاتها،  البرلمانات  صعيد 
حـــضـــور مــمــثــلــي الــبــرلــمــانــات 
ــلـــفـــة إلــــى  ــتـ الـــــدولـــــيـــــة الـــمـــخـ
ومشاهدتهم  البحرين  أرض 
الــواقــع،  أرض  على  أوضــاعــهــا 
سيسهم في رسم صورة ذهنية 
حقيقية لها من منطلق علم 
ومعرفة مباشرة، ال عن تقارير 
أو ادعاءات مغلوطة، وسيجعل 
مــن بــعــض الــبــرلــمــانــات التي 
االنسان  حقوق  قضايا  تضع 
في البحرين ضمن أجنداتها 
الدفاع  اتــخــاذ  عــن  تتراجع  والــدولــيــة  الوطنية 
للتدخل في  ذريــعــة منها  االنــســان  عــن حــقــوق 

الشأن البحريني الداخلي.
وبالتأكيد أن اللقاءات اليومية بين أعضاء 
الــبــرلــمــانــات الــدولــيــة، ســـواء فــي االجــتــمــاعــات 
التي تقام على هامشها،  اللقاءات  أو  الرسمية 
ــنـــواب  ــــد أعــــضــــاء مــجــلــس الـ ــهـــم فــــي رفـ قــــد أسـ
الجدد بالمزيد من المعرفة بالعمل البرلماني 
مــن خـــال نــقــل وتـــبـــادل الــخــبــرات مــع أعــضــاء 
أعــمــار  اخــتــاف  عــلــى  المختلفة  الــبــرلــمــانــات 
ــأن أثـــره  تــجــاربــهــم الــديــمــقــراطــيــة، وأعــتــقــد بــ
عمل  مـــن  الــقــادمــة  الــمــرحــلــة  عــلــى  سينعكس 

البرلمان الحالي.
وعليه فإن االجتماع يكون قد حقق أهدافه 
المرسومة وأضاف لها هدفًا ضمنيًا بأن أصبح 
الديني  التسامح  البحرين للعالم حول  رسالة 
الــســلــمــي وتــعــزيــز واحـــتـــرام وكفالة  والــتــعــايــش 
ــان بــاعــتــبــارهــا ركـــيـــزة مـــن ركــائــز  حــقــوق االنـــسـ
حمد  المعظم  الملك  لجالة  الــزاهــر  العهد 

بن عيسى.
ومن هنا أؤكد بأنه يحق لنا كبحرينيين أن 
نفخر بهذا المنجز الدولي، ومن الواجب علينا 
أن نحتفي به وأن نهنئ القيادة الرشيدة وشعب 
وأن نتقدم  النجاح،  الكريم على هذا  البحرين 
بــالــشــكــر لــكــل مــن عــمــل عــلــى نــجــاح االجــتــمــاع 

بمصداقية واجتهاد. 
ونأمل  ومــنــجــزاتــهــا،  البحرين  أفـــرح  دامـــت 
ُتفرح  بمبادرات  والتميز  النجاح  هــذا  ُيتبع  أن 
رمضان  قدوم شهر  بمناسبة  المواطنين  قلوب 

المبارك. 
ودمتم.

Hanadi_aljowder@hotmail.com

عبر  ل��ل��ت��ع��اي�����ش  ال��ب��ح��ري��ن  ر���س��ال��ة 

االت����ح����اد ال��ب��رل��م��ان��ي ال���دول���ي

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

كتبت فاطمة علي:
 100 مــــــــن  أكـــــــثـــــــر  شــــــــــــــارك 
دول  مـــــن  ومــــمــــرضــــة  ــــرض  ــمـ ــ مـ
اإللكترونية  الندوة  في  الخليج 
جمعية  نظمتها  الــتــي  الــثــانــيــة 
الــتــمــريــض الــبــحــريــنــيــة مــؤخــرا 
في  الممرضات  يــوم  مــع  تزامنا 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
قاباتنا...  »ممرضاتنا..  بعنوان 
الندوة  أقيمت  وقــد  مستقبلنا«، 
عـــبـــر مـــنـــصـــة الـــتـــيـــيـــمـــز بـــهـــدف 
التركيز على تعزيز مهن القبالة 
مــجــلــس  دول  فــــي  ــتـــمـــريـــض  والـ

التعاون الخليجي. 
متحدثين  خــمــســة  وشــــارك 
بارزين من دول مجلس التعاون 
الــــنــــدوة، منهم  فـــي  الــخــلــيــجــي 
الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد الــــغــــامــــدي 
السعودية  في  التمريض  رئيس 
والــمــديــر الـــعـــام لــلــتــمــريــض في 
فــي  الـــســـعـــوديـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
الــــذي ســلــط الــضــوء عــلــى رؤيــة 
الـــتـــمـــريـــض واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
المملكة  في  المتبعة  الناجحة 

العربية السعودية.

ــتــــورة  فـــيـــمـــا تـــحـــدثـــت الــــدكــ
إدارة  في  عضو  الرفاعي  فاطمة 
المجلس الدولي وعضو مجلس 
إدارة جمعية اإلمارات للتمريض 
ــق لــمــجــلــس  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ واألمـــــــيـــــــن الـ
الــتــمــريــض والــقــبــالــة اإلمـــاراتـــي 
عــــــن الــــــفــــــرص الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 

للتعاون. 
مـــداخـــلـــة الـــدكـــتـــورة يــســرى 
البحوث  قسم  رئيس  الناصري، 
فــــي الــكــلــيــة الــعــمــانــيــة لــلــعــلــوم 
إدارة  الــصــحــيــة وعــضــو مــجــلــس 
للتمريض  العمانية  الجمعية 
ركزت على أهمية تعزيز البحوث. 
امــا مــحــاور االســتــاذ محمد 
التمريض  رئيس جمعية  الفهد 
دور  فــــــأوضــــــحــــــت  ــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
ومـــســـؤولـــيـــات جــمــعــيــة الــكــويــت 
لــلــتــمــريــض. وخـــتـــامـــا تــطــرقــت 
ــا الـــــــــــــدرازي،  ــبــ ــريــ ــورة فــ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
ــتـــمـــريـــض وتــنــمــيــة  مـــســـتـــشـــار الـ
ــة،  ــيـ ــة الـــصـــحـ ــلــ ــامــ ــعــ ــوى الــ ــ ــقــ ــ الــ
رئيس  وأول  الــمــؤســس  والــعــضــو 
للتمريض  الــبــحــريــن  لجمعية 
إلـــى الــتــحــديــات والــفــرص التي 
تواجه مهنة التمريض والقبالة.

أعقبت الندوة عبر اإلنترنت 
مـــنـــاقـــشـــة مـــمـــتـــازة أثــــــــارت عـــدة 
ــة وتـــضـــمـــنـــت عـــــــــددا مــن  ــلــ ــئــ أســ
الــتــوصــيــات بــالــتــعــاون والــشــراكــة 
المعايير  لــتــوحــيــد  الــخــلــيــجــيــة 
القرار  والعمل كمرجع لصانعي 
التمريض  مهنة  تــطــويــر  ودعـــم 

والقبالة في دول الخليج.
جميلة  الـــدكـــتـــورة  وســلــطــت 
ــة جـــمـــعـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــر رئـ ــمــ ــيــ ــمــــخــ الــ
الـــبـــحـــريـــن لــلــتــمــريــض الـــضـــوء 
على أهمية االستدامة في عقد 
الــمــمــرض فــي دول مجلس  يــوم 
بأن  وذكـــرت  الخليجي،  التعاون 

هــذا الــحــدث يعقد كــل عــام من 
قــبــل مــخــتــلــف بـــلـــدان الــتــعــاون 
تـــقـــرر عقد  الــخــلــيــجــي، لـــذلـــك 
الـــيـــوم الــثــالــث لــلــمــمــرضــات في 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
ــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  مـــــن قــــبــــل الـــمـــمـ

السعودية.

�سعيا منها لتعزيز القبالة والتمري�ض في الخليج..

100 ممر�ش خليجي اإلكترونية بم�ساركة  »التمري�ش البحرينية« تطلق ندوة 

كتبت نوال عباس: 
ــــب  ــذهـ ــ ــدت أســـــــــــــواق الـ ــ ــهــ ــ شــ
الــمــحــلــيــة ارتـــفـــاعـــا فــــي أســـعـــار 
المعدن األصفر، بسبب ارتفاعه 
ــى انــهــيــار عــدد  عــالــمــيــا نــظــرا إلـ
من البنوك مثل )سيليكون فالي 
بنك( حيث وصــل جــرام الذهب 
و300  ديـــنـــارا   21 إلــــى   21 عـــيـــار 
 1990.3 إلــــى  واألونــــصــــة  فــلــس 

دوالرا.
ــول الـــــصـــــائـــــغ حـــســـيـــن  ــ ــقــ ــ يــ
ارتــفــاع  أســبــاب  مــن  إن  الشهابي 
ــة كــبــيــرة  ــار الــــذهــــب بــــدرجــ ــعــ أســ
)بنك  بــنــوك، منها  عـــدة  انــهــيــار 
ـــي( وانـــخـــفـــاض  ـــالـ ســيــلــيــكــون فـ
ــم الـــبـــنـــوك فــــي الـــبـــورصـــة،  ــهـ أسـ
وكـــــذلـــــك األســـــهـــــم األوروبــــــيــــــة، 
ــرام الـــذهـــب عــيــار  فــقــد وصـــل جــ
فلس  و300  ــارا  ــنـ ديـ  21 إلــــى   21
و100  ديـــنـــارا   22 إلـــى   22 وعــيــار 
فلس والذهب عيار 24 وصل إلى 
واالونصة  فلسا  و197  دينارا   24
بــزيــادة  أي  دوالرا،   1990.3 إلــى 

األونصة  في  دنانير   4 يعادل  ما 
خال فترة وجيزة.

إذا  أكــثــر  يــرتــفــع  ان  وتـــوقـــع 
ــبـــنـــوك  ــارات الـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــرت انـ ــمــ ــتــ اســ
استمرار  بــدون وضع حلول، مع 
هـــلـــع الــمــســتــثــمــريــن وســحــبــهــم 
ألموالهم من البنوك واتجاههم 
لشراء الذهب كماذ آمن، مشيرا 
هـــذا  األم  عـــيـــد  ــا  هــــدايــ ان  ــى  ــ إلـ
المصوغات  اقتصرت على  العام 
أســعــار  ارتــفــاع  بسبب  الخفيفة 

الذهب وقرب شهر رمضان.
ــن جـــانـــبـــه عـــلـــق الــصــائــغ  مــ
هناك  إن  قائا  النطعي  حسين 
تزامنا  الذهب  إقباال على شراء 
مع عيد الفطر، وعيد األم، رغم 
ارتـــفـــاع أســعــار الــذهــب إذ وصــل 
إلى  الذهب عيار 21  سعر جــرام 
بينما  فـــلـــس،  و300  ــارا  ــنــ ديــ  21
الــذهــب عــيــار 22 وصـــل إلـــى 22 
 24 ــار  ــيـ وعـ فـــلـــس،  و100  ــارا  ــنــ ديــ
وصل إلى 24 دينارا و197 فلسا، 

الـــى 1990.3  واالونـــصـــة وصــلــت 
الــذهــب  ان  إلـــى  مــشــيــرا  دوالرا، 

يعتبر زينة وخزينة. 
أهــــــم  مـــــــــن  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
ــا في  ــ ــثـــر رواجــ الــمــصــوغــات األكـ
التراثية  الــمــصــوغــات  األم  عيد 
ــم،  ــ ــواتـ ــ ــخـ ــ مـــــن الــــمــــضــــاعــــد، والـ
والــتــراكــي، والــســبــحــات مــن حب 
الــهــيــل والــطــعــامــة، والــمــرتــعــشــة 
ولكنها  جابر،  وكرسي  والبيدانه 
الجديد  تمزج  حديثة  بصياغة 

بــالــقــديــم. وأرجـــع ارتــفــاع أسعار 
سيليكون  إفـــــاس  إلــــى  الـــذهـــب 
ــوك،  ــ ــنـ ــ فــــــالــــــي بــــــنــــــك، وعـــــــــــدة بـ
أو  الذهب  أسعار  ارتفاع  متوقعا 
انخفاضها على حسب استمرار 
ــدد مــن  ــ ــيـــار عـ انـــهـ أو  الــمــشــكــلــة 

البنوك األخرى.

انهيار البنوك االأمريكية يرفع �سعر جرام الذهب اإلى 21 دينارا و300 فل�ش

جاء �سمن الع�سرة الأوائل بين 110 اأطباء 

يح�سل  ب��ح��ري��ن��ي  ط��ب��ي��ب  اأول  »ال����ف����رح����ان« 

ع��ل��ى ال���زم���ال���ة ال��م�����س��ري��ة ف���ي ط���ب االأط���ف���ال 
القاهرة – سيد عبدالقادر

نـــجـــح الــــدكــــتــــور صـــالـــح 
العشبان  فرحان  عبدالرزاق 
ــي الـــحـــصـــول عــلــى شــهــادة  فـ
الــــــزمــــــالــــــة الــــمــــصــــريــــة فــي 
تـــخـــصـــص طـــــب األطـــــفـــــال، 
وحــــــصــــــل عـــــلـــــى الــــمــــرتــــبــــة 
ــانــــات  ــتــــحــ األولــــــــــى فـــــي االمــ
الــتــحــريــريــة الــنــهــائــيــة وجــاء 
االوائـــل  الــعــشــر  بــيــن  ترتيبه 
اإلكلينيكية  االمتحانات  في 
أكثر  خاضها  التي  النهائية 
مــصــريــيــن  ــبــــاء  أطــ  110 مــــن 
ــي تــخــصــص طــب  وعـــــــرب، فــ
ــامـــج  ــرنـ االطــــــفــــــال ضــــمــــن بـ
ــة الــــمــــصــــريــــة عــلــى  ــ ــالـ ــ ــزمـ ــ الـ
مـــســـتـــوى جـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
العربية كأول طبيب بحريني 
على  يحصل   – وخليجي   –
الــزمــالــة الــمــصــريــة فــي طب 

األطفال.
الزمالة  برنامج  أن  يذكر 
الـــــمـــــصـــــريـــــة هـــــــو بــــرنــــامــــج 
ينظم  وتـــدريـــبـــي  تــخــصــصــي 
ــة الــعــلــيــا  ــنـ ــلـــجـ مـــــن قـــبـــل الـ
ــيـــة  ــلــــتــــخــــصــــصــــات الـــصـــحـ لــ
ــة  الـــــتـــــابـــــع لــــــــــــــوزارة الـــصـــحـ
تدريب  يتم  حيث  المصرية، 
ــلـــف  ــتـ ــخـ االطــــــــــبــــــــــاء فــــــــي مـ
ــات  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ مــــســــتــــشــــفــــيــــات وجـ
جمهورية مصر العربية، كما 
ان مدة التدريب في تخصص 
طب األطفال هي 4 سنوات، 
وخـــــــــال هـــــــذه الـــــمـــــدة يــتــم 
االمتحانات  إجــراء عدد من 
الـــكـــتـــابـــيـــة والــــســــريــــريــــة فــي 
ــبــــي، لــكــي  الـــتـــخـــصـــص الــــطــ
يــتــم الــحــصــول عــلــى شــهــادة 

الزمالة المصرية. 
كـــــــمـــــــا قــــــــــــــام بـــــــــإجـــــــــراء 
ــبــــورد الــعــربــي  امــتــحــانــات الــ
والـــزمـــالـــة الــبــريــطــانــيــة في 
تــــخــــصــــص طــــــب االطـــــفـــــال 
وفي إطار استكمال ما تبقى 
منها للحصول على شهادات 

اضافية في تخصصه.
ــتــــور صــالــح  يــــقــــول الــــدكــ
ــا تــم  ــل مــ ــي كــ الـــفـــضـــل فــ ان 
يـــعـــود  اهلل  ــد  ــعــ بــ تـــحـــقـــيـــقـــه 
ــاء الـــوالـــديـــن، وبــمــا  ــ إلــــى دعـ
والــعــلــم ال حـــدود  الــطــب  ان 

لـــهـــمـــا... فــإنــنــي أطــمــح إلــى 
اســتــكــمــال مــســيــرة االجــتــهــاد 
فــــــــي إجـــــــــــــــراء الــــتــــخــــصــــص 

الــدقــيــق فــي أمــــراض القلب 
عند األطفال إن شاء اهلل في 

} د. صالح فرحان.مملكتنا الغالية. 

التقى جميل بن محمد علي حميدان 
وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم 
سوق العمل زينب عبداألمير إبراهيم عضو 

مجلس النواب، وذلك في مكتبه بالوزارة.
مستجدات  استعراض  اللقاء  وتناول 
وإدمــاج  تأهيل  ومــشــروعــات  بــرامــج  تنفيذ 
الــمــواطــنــيــن فـــي مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات 
الـــوظـــيـــفـــيـــة والـــمـــهـــنـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاعـــات 
ــة في  ــاذبـ ــة الـــجـ ــاديـ ــتـــصـ االنـــتـــاجـــيـــة واالقـ
ســــوق الــعــمــل، فــضــًا عـــن جــهــود الـــــوزارة 
وأصــحــاب  الــشــبــاب  لتشجيع  ومــبــادراتــهــا 
ــن الـــحـــوافـــز  ــادة مــ ــفــ ــتــ الـــعـــمـــل عـــلـــى االســ
التأهيل  مــجــاالت  فــي  المقدمة  والــمــزايــا 
بيئة  المتخصص ودعم األجــور وتحسين 
بمنشآت  االنــتــاج  مستويات  ورفـــع  العمل 

القطاع الخاص.

تعزيز  التأكيد على  اللقاء  وتم خال 
الـــتـــعـــاون بـــيـــن الــســلــطــتــيــن الــتــشــريــعــيــة 
ــًا لــلــجــهــود الــمــشــتــركــة  والــتــنــفــيــذيــة دعـــمـ

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما 
في ذلك تطوير التشريعات الوطنية ذات 

الصلة بالمجاالت العمالية.

على  ع��ب��داالأم��ي��ر  زي��ن��ب  ال��ن��ائ��ب  يطلع  ال��ع��م��ل  وزي���ر   

الخا�ش  ب��ال��ق��ط��اع  ال��م��واط��ن��ي��ن  ت��وظ��ي��ف  م�����س��ت��ج��دات 

التنوير«  حاز فيلم »شيخ 
كأفضل  جــديــدة  جــائــزة  على 
فــيــلــم تــاريــخــي فـــي مــهــرجــان 
والسينما«  للفنون  »مانهايم 
ــا، وهــــــو يــعــكــس  ــيــ ــانــ ــي ألــــمــ ــ فـ
إبراهيم  الشيخ  مركز  تــاريــخ 
بن محمد آل خليفة للثقافة 
ــه  ــتـــجـ ــوث الــــــــــذي أنـ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ والــ
بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــــــرى تــأســيــســه 
ــن، وتــــــــم اإلعــــــــان  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ الـ
الخميس  ــوم  يـ الــجــائــزة  عــن 
2023م،  ــارس  مــ  16 الــمــوافــق 
وإخـــراج  تأليف  مــن  والفيلم 
الــتــي  داود  إيـــفـــا  الــمــخــرجــة 
جائزة  على  مــؤخــرًا  حصلت 
ــراج مـــن مــهــرجــان  ــ أفــضــل إخـ
ــو لــلــســيــنــمــا الــعــالــمــيــة«  ــالـ »هـ
بطرسبرغ  ســانــت  مدينة  فــي 

الروسية.
إنتاجه  تــّم  الــذي  الفيلم 
التنمية  مــجــلــس  مـــن  بــدعــم 
بتلكو  شـــركـــة  ــة،  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
وشــــركــــة الـــخـــلـــيـــج لــصــنــاعــة 

الــبــتــروكــيــمــاويــات »جــيــبــك«، 
كذاكرة  األماكن  عن  يتحّدث 
لألوطان، عاكسًا رؤية المركز 
تــوجــد بيوٌت  بــأن »ال  وإدارتــــه 
ــقـــوط، بــــل بــيــوت  ــسـ ــلـ ــة لـ ــلــ آيــ

تخلى أهلها عن حبها«. 
وهـــــكـــــذا يـــــقـــــّدم الــفــيــلــم 

ــيـــخ الــتــنــويــر«  الـــوثـــائـــقـــي »شـ
ــداع قـــام بــهــا مركز  مــســيــرة إبــ
الـــشـــيـــخ إبـــراهـــيـــم كــمــؤســســة 
غير ربحية عملت على إعادة 
ــاء بـــيـــوت قــديــمــة تــمــتــّد  ــيـ إحـ
أعــمــارهــا إلـــى عــقــود مــضــت، 
ــاول الــمــركــز الــمــحــافــظــة  ــ وحـ

ــا  ــهــ ــابــ ــحــ عـــــلـــــى أســـــــمـــــــاء أصــ
األصـــلـــيـــيـــن بـــعـــد الـــحـــفـــاظ 
عــلــيــهــا ومـــزجـــهـــا بــالــحــداثــة 
كما  الـــعـــصـــر.  روح  لــمــواكــبــة 
يــشــيــر الـــفـــيـــلـــم إلـــــى أهــمــيــة 
التي  البيوت  هــذه  اســتــخــدام 
لــم تــتــحــّول إلـــى مــتــحــف، بل 
ــواقــــع ثـــقـــافـــّيـــة تـــقـــّدم  ــى مــ ــ إلـ
الثقافية  المحاضرات  فيها 
والـــــعـــــلـــــمـــــّيـــــة واألمــــــســــــيــــــات 
والفنّية  المفتوحة  الشعرية 
ــّي لــجــمــيــع  ــ ــ ــان ــ ــّجــ ــ ــكــــل مــ بــــشــ
مــن  وزائـــــريـــــه  الـــمـــركـــز  رّواد 
وزوار  قــاطــنــيــن  بــحــريــنــيــيــن، 

لمملكة البحرين.
مـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن 
مـــهـــرجـــان مــانــهــايــم لــلــفــنــون 
بالفنون  يحتفل  والــســيــنــمــا 
واإلبـــــــداع مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم. ومــانــهــايــم هــي ثاني 
أكــبــر مــديــنــة فــي واليــــة بــادن 
فــورتــمــبــيــرغ األلــمــانــيــة، بعد 

عاصمة الوالية شتوتغارت.

فيل���م »�س���يخ التنوي���ر« يح�س���د جائ���زة اأف�سل فيل���م تاريخي 

األماني���ا  ف���ي  وال�س���ينما«  للفن���ون  »مانهاي���م  مهرج���ان  ف���ي 
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محميد احملميد

أول السطر:
تــلــقــيــنــا اتـــصـــاال هــاتــفــيــا كــريــمــا مـــن شــركــة 
بابكو، تعقيبا على عدم تعامل محطات البترول 
بالدفع عن طريق البنفت أو بالفيزا كارد، وأفاد 
االتصال بأن الشركة ستشرع قريبا جدا بتوقيع 
الصراف  ببطاقات  الدفع  توفير خدمة  اتفاقية 
جميع  فــي  بأنواعها،  االئتمان  وبطاقات  اآللــي 
لتسهيل عمليات  وذلك  لها،  التابعة  المحطات 
شركة  نشكر  وبــدورنــا  الــكــرام..  لزبائنها  الــدفــع 

بابكو على سرعة تجاوبها الكريم.
يسألونك عن »البورد البحريني«..؟؟:

أحــيــانــا تـــكـــون الــعــنــاويــن بـــراقـــة، والــنــوايــا 
تصطدم  ولكنها  حميدة،  والمساعي  مخلصة، 
ــا يتسبب  بــمــعــوقــات تــكــمــن فـــي الــتــفــاصــيــل، مـ
ــبــــادرات، وتــعــاظــم  فـــي تــعــطــيــل الــمــشــاريــع والــــمــ

المشكالت، وزيادة التحديات والتكاليف. 
فــي فــبــرايــر الــمــاضــي قـــرر مــجــلــس الــــوزراء 
إطــالق 5 مــبــادرات لــزيــادة اإلســهــام فــي توظيف 
المهني،  مستواهم  ودعــم  البحرينيين  األطباء 
وقد فرح الناس، واستبشر األطباء خيرا، خاصة 
مرة  صدموا  ولكنهم  التخرج،  حديثي  األطباء 
معضلة  إلى  والبشارة  الفرحة  وتحولت  أخــرى، 
تــوظــيــفــهــم غير  أن  ومــشــكــلــة، حــيــنــمــا وجــــــدوا 

ممكن..!!
األطباء  على  المستشفيات  تشترط  حيث 
أي  راع  بــتــوفــيــر  يــقــومــوا  أن  الــتــخــرج،  حــديــثــي 
)سبونسر(، ليضمن دفع تكاليف تدريبهم على 
»الـــبـــورد« مـــدة خــمــس ســـنـــوات، ومـــن ال يتمكن 
من توفير )السبونسر( فال مجال لتوظيفه، ال 
القطاع  فــي  وال  الــعــام  القطاع  مستشفيات  فــي 
ذوي  مــن  العاطلين  يتكدس  وبــذلــك  الــخــاص، 

التخصصات النوعية في البالد. 
بــالــمــنــطــق والـــعـــقـــل ال يـــوجـــد )ســبــونــســر( 
ــب األطـــبـــاء  ــدريــ ســيــتــكــفــل بـــدفـــع مـــصـــاريـــف تــ
حديثي التخرج من منطلق خيري فقط، فمن 
ال  الرعاية،  من  الــمــردود  فسينتظر  كــراع  يدفع 

يجد  أن  دون  مـــن  ــه  ــوالــ أمــ يـــرمـــي  أحــــد  يـــوجـــد 
العائد.. وحدهم أولياء األمور المثقلة ظهورهم 
ــيـــة يـــرغـــبـــون  ــالـ ــيـــات واألعـــــبـــــاء الـــمـ ــالـــمـــســـؤولـ بـ
باالستدانة والقروض من أجل تدريب ومن ثم 
توظيف أبنائهم األطباء، وعلى الرغم من ذلك 
المستشفيات..!!  بها  تقبل  ال  الطريقة  فهذه 
الــعــالــم يقوم  فــي  بــلــد  يــوجــد  ــاهلل عليكم هــل  بـ
طبيب بأخذ قرض من أجل أن يتوظف..؟؟ هل 

هذا مستقبل واعد للطبيب الشاب..؟؟ 
منذ سنوات تم تقديم اقتراح بإنشاء برنامج 
وطني للتخصصات الطبية )البورد البحريني( 
ــرار »الـــبـــورد الــعــربــي والـــبـــورد الــمــصــري  عــلــى غــ
والبورد السعودي والبورد األردني«، من أجل رفد 
الطبية  البحرينية  بــالــكــوادر  الصحي  الــقــطــاع 
المؤهلة، وتوفير العناء على أبنائنا من السفر 
المجلس  ولكن  »البورد«..  أجل  الخارج من  إلى 
األعــلــى للصحة تــوصــل إلــى عــدم وجـــود حاجة 
مــاســة إلــى إنــشــاء بــرنــامــج وطــنــي للتخصصات 

الطبية البورد البحريني..!!
ال أعرف ما الذي يحصل بالضبط؟ ولكني 
أدرك خطورة تداعياته، وأثق تمام الثقة أن هذا 
الوضع ال تقبل به القيادة الحكيمة في البالد، 
وال يقبل به كل مخلص واع ممن يشعر بأن ترك 
هكذا األمور من دون معالجة ستكون لها عواقب 

مجتمعية وخيمة، حاضرا ومستقبال.
آخر السطر:

مــع اقــتــراب حــلــول شهر رمــضــان الــمــبــارك، 
نتمنى من إدارة المرور الموقرة، تشديد الرقابة 
خــاصــة فـــي ســـاعـــات الـــــذروة الــرمــضــانــيــة، أمـــام 
الــمــحــالت »الـــكـــرك والــعــصــائــر« تــحــديــدا، وفــي 
الشوارع التجارية في المناطق السكنية عموما، 
ألن األوضاع أصبحت ال تطاق هناك، من خالل 
مصالح  تعطيل  على  وإصــرارهــم  البعض  عناد 
الـــنـــاس وغــلــق الـــطـــرق، مـــن أجــــل شــــراء غــرض 

معين. 

malmahmeed7@gmail.com

ي�س�ألونك عن »البورد 

البحريني«..؟؟

فـــــي إطــــــــار جــــهــــود الــهــيــئــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــعـــلـــوم الـــفـــضـــاء فــي 
والبحث  الدولي  التعاون  تعزيز 
الــعــلــمــي واالبـــتـــكـــار فـــي مــجــال 
ــًا منها  ــانـ ــمـ وإيـ الـــفـــضـــاء،  عـــلـــوم 
الــعــلــمــي لبناء  الــبــحــث  بــأهــمــيــة 
ــدام فــي  ــتــ ــســ قــــطــــاع فــــضــــائــــي مــ
ــن، شــــاركــــت  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ مـــمـــلـــكـــة الـ
في  المالكي  منيرة  المهندسة 
الدولي  الفضاء  مؤتمر عمليات 
دولة  في  عقد  الــذي   2023 لعام 
اإلمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 
الــشــقــيــقــة. وخـــــالل مــشــاركــتــهــا 
ورقــــة علمية  الــمــالــكــي  عــرضــت 
مــتــخــصــصــة فـــي مــجــال ســالمــة 
الفضائية  العمليات  واستدامة 
بـــمـــا يـــدعـــم مــفــاهــيــم »مـــراقـــبـــة 
ــلــــيــــات االقـــــــتـــــــران وتـــجـــنـــب  عــــمــ

االصطدام الفضائي«.
البحثية  الــورقــة  وتــمــحــورت 
ــول  ــي حــ ــكــ ــالــ ــمــ ــة الــ ــنـــدسـ ــهـ ــمـ ــلـ لـ
تــصــمــيــم نـــظـــام مـــطـــور يــحــتــوي 
على ستة نماذج من خوارزميات 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي والــتــعــلــم 
اآللـــــي لـــرصـــد وتــتــبــع الــحــطــام 
تقنيات  بــاســتــخــدام  الــفــضــائــي 
الــــــرادار الــمــدمــجــة فـــي األقــمــار 
ــة. ويــعــمــل  ــويـ ــانـ ــنـ الــصــنــاعــيــة الـ
عن  اآللــي  الكشف  على  النظام 
المدار  فــي  الفضائية  األجــســام 
وتتبعها،  الــمــنــخــفــض  ــي  ــ األرضـ

ــة الــنــظــام  ــد بــلــغــت نــســبــة دقــ وقــ
94%، إضافة إلى إمكانية حفظ 
ــد عـــلـــى مــتــن  ــرصــ مـــعـــلـــومـــات الــ
إلى  وإرسالها  الصناعية  األقمار 
المشغلين من خالل المحطات 
الورقة  أهمية  وتكمن  األرضــيــة. 
يعتبر  الفضائي  الحطام  ان  في 
للقلق،  الــمــثــيــرة  الــقــضــايــا  مـــن 
وخـــــــاصـــــــًة لـــــــوكـــــــاالت الـــفـــضـــاء 
البحثية، ألنها تعتبره  والمراكز 
الــمــهــمــات  فــــي  األول  ــر  الـــخـــطـ
الــفــضــائــيــة، فـــضـــاًل عـــن تــأثــيــره 
أهــداف  تحقيق  على  المتتالي 
 ،)SDGs( المستدامة  التنمية 
والـــتـــي ال يــمــكــن تــحــقــيــق %40 
منها من دون استغالل الفضاء. 
وفـــــي تـــصـــريـــح لــلــمــهــنــدســة 
»الفضل  قــالــت:  المالكي  منيرة 
المؤتمر  هــذا  فــي  مشاركتي  فــي 
اإلدارة  دعــم  إلــى  اهلل  بعد  يــعــود 
التنفيذية للهيئة الوطنية لعلوم 
الفضاء وتحفيزها المستمر. إن 

في  تسهم  المؤتمرات  هذه  مثل 
مداركنا  وتوسع  خبراتنا  تعزيز 
المباشر  االحــتــكــاك  خـــالل  مــن 
مـــع الــخــبــرات الــعــالــمــيــة، حيث 
يـــشـــتـــرك الـــجـــمـــيـــع فــــي تــنــفــيــذ 

ونشر األبحاث ذات الصلة بعلوم 
الــفــضــاء الــتــي تــعــتــبــر مـــن أكــثــر 
الــعــلــوم الــمــســاهــمــة فـــي خــدمــة 
ــاه  ــرفـ الـــبـــشـــريـــة وتـــحـــقـــق لـــهـــا الـ

واالزدهار«. 

وزير العمل يكرم المواطنين الع�ملين في المهن ومج�الت العمل ع�لية الخطورة
فــي إطــار تنفيذ مــبــادرة »مــن أجلكم« 
لتعزيز  الوطنية  الخطة  مــبــادرات  ضمن 
المواطنة  قيم  وترسيخ  الوطني  االنتماء 
حــفــاًل  الــعــمــل  وزارة  نــظــمــت  »بــحــريــنــنــا«، 
لــتــكــريــم 20 مـــواطـــنـــًا مـــن الــعــامــلــيــن في 
الخطورة،  عالية  العمل  ومجاالت  المهن 
حيث قام جميل بن محمد علي حميدان 
وزيــــــر الـــعـــمـــل رئـــيـــس مــجــلــس الــســالمــة 
والـــصـــحـــة الــمــهــنــيــة بــتــكــريــمــهــم تــقــديــرًا 
وتميزهم  المخلص  وعطائهم  لجدارتهم 
رغم  اإلنــتــاجــيــة،  القطاعات  مختلف  فــي 

خطورة العمل في تلك المجاالت.
الــشــيــخ خليفة  حــضــر الــحــفــل ســمــو 
وكيل  خليفة  آل  مــحــمــد  بــن  ســلــمــان  بــن 
دينة  بــن  محمد  والــعــمــيــد  الــعــمــل،  وزارة 
مدير عام اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة 
العام  المشرف  الداخلية  بـــوزارة  األمنية 
على المكتب التنفيذي للخطة الوطنية 
»بحريننا«، إلى جانب ممثلي غرفة تجارة 
العمالية  واالتــحــادات  البحرين  وصناعة 

وعدد من المسؤولين.
وأكد حميدان في كلمة له في مستهل 
الحفل أن الرؤية السامية لحضرة صاحب 
ــن عــيــســى آل  ــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ الـ
خليفة عاهل البالد المعظم، منذ اطالق 
الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة، قــد ركــزت 
على تعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم 

المواطنة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين 
ــًا فــــي هـــذا  ــتــ لــلــنــهــوض بــالــمــجــتــمــع، الفــ
اإلطــــار الـــى أن تــكــريــم هـــذه الــنــخــبــة من 
أبــنــاء الــوطــن يأتي فــي إطــار مــبــادرة »من 
العمل، ضمن  وزارة  تنفذها  التي  أجلكم« 
تهدف  التي  »بحريننا«،  الوطنية  الخطة 
إلى تسليط الضوء على جهود وتضحيات 
العاملة في  المخلصة  الوطنية  السواعد 
الخطورة  عالية  العمل  ومجاالت  المهن 
األعــمــال  الـــخـــاص، فجميع  الــقــطــاع  فــي 
والمهام التي يقومون بها دليل راسخ على 
الروح الوطنية العالية بداخلهم والنابعة 
من انتمائهم وحبهم لهذا الوطن الغالي، 
فــكــل الــتــقــديــر واالمــتــنــان لــهــم عــلــى هــذا 
في  المحورية  وعلى مساهماتهم  العطاء 

بناء ورفعة االقتصاد الوطني.
الــعــمــل  وزارة  أن  حـــمـــيـــدان  ــد  أكــ كــمــا 
ــي تــكــثــيــف جـــهـــودهـــا لــتــعــزيــز  مــســتــمــرة فـ
العمل  بيئة  مخاطر  مــن  العمال  حماية 
وذلـــــك بـــاتـــبـــاع أفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات عند 
بــمــا يحفظ  الـــخـــطـــرة  ــال  ــمــ تــنــفــيــذ األعــ
ســـالمـــة وصـــحـــة الـــقـــوى الــعــامــلــة، داعـــيـــًا 
ــل إلــــــى ضـــــــــرورة تــطــويــر  ــمـ ــعـ ــاب الـ ــ ــــحـ أصـ
من  العمال  بحماية  الكفيلة  االجــــراءات 
فاعلية  زيـــــادة  وكـــذلـــك  الــمــخــاطــر،  تــلــك 
لـــجـــان الــســالمــة والــصــحــة الــمــهــنــيــة في 
الــمــنــشــآت وتــعــزيــز بـــرامـــج الــتــدريــب ذات 

الصلة لجميع العمال.
ــد الــعــمــيــد بــــن ديــنــة  ــ مــــن جـــانـــبـــه، أكـ
التنفيذي  المكتب  على  الــعــام  المشرف 
للخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني 
ــيـــم الـــمـــواطـــنـــة )بــحــريــنــنــا(  وتـــرســـيـــخ قـ
كـــفـــاءات  ــن  الـــكـــوكـــبـــة مــ تـــكـــريـــم هـــــذه  أن 
ــتـــزاز  الـــوطـــن يــعــكــس قــيــمــة الــفــخــر واالعـ
بــأبــنــاء الــبــحــريــن، وهـــي واحــــدة مــن أبــرز 
مبادرات  في  المشتركة  والقواسم  القيم 
بسواعد  تنفيذها  يــتــم  الــتــي  )بــحــريــنــنــا( 
وطنية وفي إطار شراكة مجتمعية بناءة، 
انطالقا من توجيهات الفريق أول الشيخ 
راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية 

رئــــيــــس لـــجـــنـــة مـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ الــخــطــة 
الوطنية.

وأوضح ان تنفيذ مبادرات )بحريننا( 
ــة، تــتــكــامــل  ــركـ ــتـ ــشـ ــة مـ ــيـ ــنـ ــة وطـ ــيـ ــؤولـ مـــسـ
فيها جهود المؤسسات الرسمية والقطاع 
الــمــدنــي،  المجتمع  ومــنــظــمــات  الــخــاص 
االهــداف  تجمعها  وطنية،  منظومة  عبر 

النبيلة وحب وتقدير الوطن.
وقـــت سابق  فــي  الــعــمــل  وزارة  وقــامــت 
بتشكيل لجنة ثالثية الختيار المرشحين 
االتحاد  عن  ممثلين  بمشاركة  للتكريم، 
واالتحاد  البحرين،  عمال  لنقابات  العام 
الــحــر لــنــقــابــات عــمــال الــبــحــريــن، وغــرفــة 
تجارة وصناعة البحرين، حيث تم دراسة 
الطلبات واختيار المكرمين الذين تنطبق 

عليهم الشروط.
ــون عــــــن بـــالـــغ  ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ وقــــــــد عــــبــــر الـ
إلــى  الــتــقــديــر، مشيرين  بــهــذا  اعــتــزازهــم 
الــحــكــومــة  يــعــكــس حـــــرص  الـــتـــكـــريـــم  أن 
وثقتها  البحرينية  العاملة  الــقــوى  على 
بعطائهم وتميزهم في مختلف المجاالت 
يــؤدون دورهــم الوطني، معتبرين ان  وهي 
للمزيد  لآلخرين  حــافــزًا  يشكل  التكريم 
الفعالة  وللمساهمة  والعطاء  البذل  من 
واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة  التنمية  فــي 

التي تشهدها مملكة البحرين.

منيرة الم�لكي توظف الذك�ء اال�سطن�عي والتعلم االآلي الأمن الف�س�ء

} وزير العمل.

أكــــد الــمــهــنــدس وائـــــل بن 
ــارك وزيـــــر شـــؤون  ــبـ ــمـ نـــاصـــر الـ
ــات والــــــزراعــــــة أهــمــيــة  ــديـ ــلـ ــبـ الـ
تبادل  وتعزيز  الــتــعــاون  توثيق 
الخبرات والتجارب بين مملكة 
سلوفاكيا  وجمهورية  البحرين 
التعاون  مجاالت  زيــادة  مؤكدا 
التنمية  مــجــاالت  فــي  الــقــائــم 
الحضرية المستدامة وتطوير 

أنظمة المعلومات.
ــاء ذلــــك خــــالل الـــزيـــارة  جــ
الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا الــــوزيــــر إلـــى 
جـــمـــهـــوريـــة ســلــوفــاكــيــا لــبــحــث 
أوجــــه الـــتـــعـــاون بــيــن الــبــلــديــن 

الصديقين.
ــد الــمــبــارك مـــا تحقق  وأكــ
ــاع  ــطــ مــــــــن إنــــــــــجــــــــــازات فــــــــي قــ
ــة فـــي ظل  ــ ــزراعـ ــ الـــبـــلـــديـــات والـ
الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة 
وبدعم صاحب السمو الملكي 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
خـــلـــيـــفـــة ولــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس 

مجلس الوزراء.
ــر الـــمـــبـــارك  ــ ــوزيــ ــ وبــــيــــن الــ
اســــتــــمــــرار تـــعـــزيـــز الـــعـــالقـــات 
ــن  ــديــ ــلــ ــبــ ــة بـــــيـــــن الــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ الـ
ــى  ــتــ الـــــــصـــــــديـــــــقـــــــيـــــــن فـــــــــــي شــ

ــوازى مع  ــتــ الـــمـــجـــاالت، بــمــا يــ
في  الصديقين  البلدين  رؤيـــة 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة 
ــة،  ــتــــدامــ ــمــــســ ــة الــ ــ ــريـ ــ ــــضـ ــــحـ والـ
المعايير  أعــلــى  مــع  وينسجم 
التنمية  مــجــاالت  فــي  الدولية 

المستدامة والعمل البلدي.
البحريني  الــوفــد  والــتــقــى 
خــــالل الــــزيــــارة بــالــمــســؤولــيــن 
ــات  ــديــ ــلــ ــبــ عــــلــــى قـــــطـــــاعـــــات الــ
في  التحتية  والبنية  والــزراعــة 

جمهورية سلوفاكيا.

وخالل الزيارة بحث الوفد 
ــع الــمــســؤولــيــن  الــبــحــريــنــي مــ
ــاون فــي  ــعــ ــتــ الـــســـلـــوفـــاكـــيـــيـــن الــ
مـــجـــاالت الــتــطــويــر الــحــضــري 
وتــطــويــر أنــظــمــة الــمــعــلــومــات 
ورخـــــص الـــبـــنـــاء اإللــكــتــرونــيــة 
ونــمــذجــة الــمــبــانــي إلـــى جانب 
بـــحـــث تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تــفــاهــم 
ــن لـــلـــتـــعـــاون  ــيــ ــبــ ــانــ ــجــ بــــيــــن الــ
الــبــلــدي والــتــنــمــيــة الــحــضــريــة 

المستدامة.
ــر  ــ ــوزيـ ــ ــا اســــتــــعــــرض الـ ــمــ كــ

ــيـــن  ــارك مـــــع الـــمـــســـؤولـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
البحرين  رؤيـــة  الــســلــوفــاكــيــيــن 
ترتكز  التي  االقتصادية 2030، 
على ثالثة مبادئ وهي العدالة 
ــة،  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــة واالسـ ــيـ ــسـ ــافـ ــنـ ــتـ والـ
ــّقـــق مــن  ــى مــــا تـــحـ ــ مـــشـــيـــرًا إلــ
ــلـــف  ــتـ إنــــــــــجــــــــــازات عـــــلـــــى مـــخـ
خالل  من  التنموية،  األصعدة 
تنفيذ حزمة مشاريع ومبادرات 
تتوازى  نوعية  وبرامج  متنوعة 
مـــــــع أهـــــــــــــداف هـــــــــذه الــــــرؤيــــــة 

الطموحة.

البحرين و�سلوف�كي� تبحث�ن تعزيز تع�ونهم� وتب�دل الخبرات

تـــــــــرأس أســــــامــــــة بــــــن أحـــــمـــــد خــلــف 
ــر الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة  ــ الــعــصــفــور وزيـ
لرعاية  العليا  لّلجنة  األول  االجــتــمــاع 
شؤون ذوي اإلعاقة، بعد إعادة تشكيلها، 

والذي عقد بحضور أعضاء اللجنة.
ــر الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة  ــ ــع وزيــ ــ ورفــ
أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
رئـــيـــس مجلس  الــعــهــد  ــي  ولــ آل خــلــيــفــة 
الوزراء، على إصداره قرار تشكيل اللجنة 
العليا لرعاية شؤون ذوي اإلعاقة، مثمنًا 
الدائم بفئة ذوي اإلعاقة،  اهتمام سموه 
ــحـــرص الــــراســــخ عــلــى ضــمــان  مــــؤكــــدًا الـ
المساواة في حقوقهم بين مختلف أفراد 

المجتمع، وفقًا لما كفله دستور مملكة 
البحرين.

ــــالل االجـــتـــمـــاع  ــد الــــوزيــــر خـ ــ كـــمـــا أكـ
أهـــمـــيـــة صـــيـــاغـــة الـــخـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 

لــالســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــأشــخــاص 
متابعة  عــلــى  والـــحـــرص  ــاقــــة،  اإلعــ ذوي 
تعزيز  فــي  تسهم  أن  أجـــل  مــن  تنفيذها 
من  المهمة،  الفئة  هــذه  حــقــوق  حماية 

خــــالل الـــشـــراكـــة الــتــنــمــويــة لــلــقــطــاعــات 
المدني  المجتمع  الحكومية ومؤسسات 
والــمــؤســســات الــخــاصــة وكــافــة األطـــراف 
بحقوق  االلــتــزام  لضمان  الــعــالقــة،  ذات 

ذوي االعاقة ومراقبتها بشكل فعال.
االجتماع موضوعات عديدة،  وبحث 
أبـــرزهـــا تــحــديــد أولـــويـــات واخــتــصــاصــات 
إنــجــازه في  تــم  مــا  واســتــعــراض  اللجنة، 
األعــــوام الــســابــقــة، عــلــى نــحــو يسهم في 
اعـــتـــمـــاد خــطــة عــمــل مـــتـــطـــورة وعــمــلــيــة 
لكل  الفرص  إيجاد  في  تسهم  وطموحة 
األشخاص ذوي اإلعاقة، في إطار توفير 
صور مختلفة من الدعم والرعاية، فضاًل 
عن تمكينهم من االندماج في المجتمع.

اللجن���ة العلي���� لرع�ي���ة ذوي االإع�قة تبح���ث اعتم�د خطة عم���ل متطورة

الأولى في م�سابقة »اأبطال التغيير« للتنمية الم�ستدامة..

ابتدائية الم�ستقبل للبن�ت تتفوق على 100 مدر�سة من 45 دولة
المستقبل  مــدرســة  فـــازت 
بالمركز  لــلــبــنــات  االبــتــدائــيــة 
فـــئـــة  عـــــــن  عــــالــــمــــيــــا  األول 
ــة فــي  ــيــ ــدائــ ــتــ الــــــمــــــدارس االبــ
ــة مــــــشــــــروع أبــــطــــال  ــقــ ــابــ مــــســ
الــتــغــيــيــر ألهـــــــداف الــتــنــمــيــة 
المتحدة  لأمم  المستدامة 
حــيــاة  الــــخــــضــــراء،  )األرض 
صــحــيــة( الــُمــقــامــة عــن ُبــعــد، 
القرن  مهارات  لجنة  بتنظيم 
العالمية  والعشرين  الحادي 
والــمــنــصــتــيــن األمــريــكــيــتــيــن 
ــلــــيــــت وبـــــــــوك ومـــنـــظـــمـــة  ويــــكــ

SPSC البريطانية.

ــت الـــــمـــــدرســـــة  ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ تـ
مدرسة   100 مع  البحرينية 
ــول الــعــالــم،  ــة حـ مــن 45 دولــ
عــبــر تــكــويــن فـــريـــق طــالبــي 
مكون من 5 طالبات يعملن 
تخدم  مشاريع  تقديم  على 
المستدامة  التنمية  أهــداف 

خالل فترة زمنية محددة.
وشـــــــارك فـــريـــق »فــتــيــات 
االســــــتــــــدامــــــة« فـــــي تـــقـــديـــم 
وعـــــــرض إنــــــجــــــازات مــمــلــكــة 
البحرين في مجال التنمية 
حلول  وتقديم  المستدامة، 
ــة لـــتـــحـــديـــات تـــواجـــه  ــ ــاديـ ــ ريـ

أهداف التنمية مثل الطاقة 
المناخي  والعمل  النظيفة 
والــــــصــــــنــــــاعــــــة واالبــــــتــــــكــــــار 

والتعليم الجيد.
ــالــــت الـــمـــشـــرفـــة عــلــى  وقــ
الـــفـــريـــق األســـــتـــــاذة شــيــخــة 
الـــفـــريـــق  إن  الـــحـــمـــد  نـــبـــيـــل 
ــي نـــهـــايـــة الـــمـــنـــافـــســـة قـــام  فــ
مستدامة  مــديــنــة  بتصميم 
ــر تــطــبــيــق مـــايـــنـــكـــرافـــت  ــبـ عـ
الحلول  لتقديم  التعليمي 
ألهداف التنمية المستدامة 

لأمم المتحدة.
وأضافت مديرة المدرسة 

جناحي أن  نعيمة  األســتــاذة 
هــذا اإلنــجــاز الــمــشــرف جاء 
الــتــربــيــة  وزارة  ــم  دعــ بــســبــب 
للطالبات  الــدائــم  والتعليم 

ــطــــالب فـــي الــمــشــاركــات  والــ
لقدراتهم  تــعــزيــزًا  الــدولــيــة، 
ــة  ــقــ ــثــ ولـــــحـــــس الــــــوعــــــي والــ

لديهم.
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ــر عــلــى  ــيـ ــبـ ــكـ فـــــي إطــــــــار الـــــحـــــرص الـ
المعايير  بتطبيق  والــتــزامــًا  الــشــفــافــيــة، 
الـــدقـــيـــقـــة لــلــحــوكــمــة، ومـــحـــافـــظـــة عــلــى 
شركة  أحــالــت  للشركة،  العليا  المصالح 
ــو« إلــــى الــجــهــات  ــكـ ــابـ نــفــط الــبــحــريــن »بـ
أحــــد  ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة  فـــــي  الـــمـــعـــنـــيـــة 
الــمــهــنــدســيــن الــعــامــلــيــن لـــديـــهـــا، وذلـــك 
أجرته  داخــلــي  إداري  تحقيق  أعــقــاب  فــي 
إلى االشتباه  الشركة توصلت من خالله 
في استغالل المهندس وظيفته بالشركة، 
الــعــمــل تحقيقًا  أســــرار  بــإفــشــاء  وقــيــامــه 
لمصالحه الشخصية، ومن ثم تم إحالة 

القضية إلى النيابة العامة.
ــن قــبــل  ــات مــ ــريـ ــتـــحـ وبـــعـــد إجـــــــراء الـ
الــداخــلــيــة  وزارة  فـــي  الــمــعــنــيــة  الــجــهــات 
والنيابة العامة تم رفع قضية غسل أموال 
واستغالل المنصب وإفشاء أسرار العمل 
ضــــد الـــمـــهـــنـــدس الــمــتــهــم حـــيـــث تــبــاشــر 
المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حاليًا 
الــمــذكــورة،  القضية  فــي  النظر  ــراءات  إجــ
أقــاربــه  وأحـــد  المهندس  بها  تـــورط  الــتــي 
لتوفير  شركة  بإنشاء  معًا  قيامهما  بعد 
»بابكو«  لشركة  الصناعية  االحــتــيــاجــات 
نظام  إلــى  بالدخول  المهندس  قيام  إثــر 
المخازن واالطالع على المواد التي تحتاج 
إليها الشركة كي يتسنى له توفيرها من 
بعد  التأثير  ثــم  الخاصة،  شركته  خــالل 
ذلك على الشركات المتعاقدة مع »بابكو« 

باسم  الــتــي سجلها  لــلــشــراء مــن شــركــتــه 
أحــد أقــربــائــه إلبــعــاد الــشــبــهــات، وقــد قام 
المهندس المتهم ببيع المواد المطلوبة 
لتصليح  المعتمدين  »بــابــكــو«  لمقاولي 
غسل  عملية  فــي  الشركة،  نفط  خــزانــات 
ديــنــار  ألـــف   445 مجموعها  بــلــغ  ألمــــوال 

بحريني.
الشركة  أكــدت  القضية  على  وتعليقًا 
أن إدارة »بابكو« تعمل وفق منهجية ثابّتة، 
درجــات  أقصى  توفير  خاللها  من  ُيراعى 
أسس  وفــق  والعمل  والشفافية  الــحــرص 
ومعايير حوكمة الشركات، بهدف تحقيق 

من  وحمايتها  الــعــلــيــا،  الــشــركــة  مــصــالــح 
وضــمــان  أشــكــالــه،  بمختلف  االســتــغــالل 
ــور االشـــتـــبـــاه فـــي أي خــرق  الــمــســاءلــة فــ

لقواعد العمل المتبعة.
وأضــافــت الــشــركــة أنــهــا تــقــوم بــإجــراء 
تــخــضــع عملياتها  كــمــا  مــســتــمــر،  تــدقــيــق 
مـــن تحقيق  لــلــتــأكــد  شـــديـــدة  لــمــراقــبــة 
ــات الــكــفــاءة االقــتــصــاديــة من  أقــصــى درجـ
جـــهـــة، وضـــمـــان نـــزاهـــة الــعــمــل مـــن جهة 
ــرى بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى ثـــقـــة الـــعـــمـــالء،  ــ أخــ
استغالل  أي  مــن  الشركة  مـــوارد  وحماية 
وبـــخـــاصـــة مـــع الــســمــعــة الــمــمــتــازة الــتــي 

ــع بـــهـــا الـــشـــركـــة وكــــذلــــك الـــكـــفـــاءة  تــتــمــّت
تشهدها مختلف عملياتها  التي  العالية 

خالل المرحلة االنتقالية الحالّية.
ــا تــعــمــل  ــهــ ــة بـــابـــكـــو أنــ ــركــ وأكـــــــــدت شــ
جاهدة على توجيه ومراقبة جميع أوجه 
عمل  أّي  ردع  على  وتحرص  مصروفاتها، 
احتيالي من أي جهة، األمر الذي مكنها، 
بــفــضــل اهلل، مـــن اكــتــشــاف خـــيـــوط هــذه 
الــقــضــيــة الــتــي تــــورط بــهــا لــأســف أحــد 
»بابكو«  أن  إلى  الشركة، مشيرة  مهندسي 
بسياسة  وتلتزم  قوية،  أســس  على  ترتكز 
أبدًا  صارمة بشأن أي تالعب، ولن تتردد 
في الكشف عن أي خرق لقوانين الشركة 
تحقيق  على  العمل  وستواصل  ونهجها، 
على  والحفاظ  االستراتيجية،  أهدافها 
للقوانين  الدائم  واالمتثال  العمالء  ثقة 

التي تعمل »بابكو« في إطارها.
أبدته  الــذي  التعاون  الشركة  وتثّمن 
الشأن، منوهة  هــذا  إداراتــهــا في  مختلف 
وتحليهم  بالشركة  العمل  فريق  بكفاءة 
أنه  مؤكدة  وااللــتــزام،  واألمــانــة  بالمهنية 
ال يــمــكــن لــمــثــل هـــذه الـــحـــوادث الــفــرديــة 
تسيء  أو  الشركة  باسم  الضرر  ُتلحق  أن 
ولسمعتها  فيها  المخلصين  للعاملين 
تجده  الــذي  الكبير  واالحــتــرام  الناصعة 
مـــن مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الــمــتــعــامــلــة مع 
ــل الــمــمــلــكــة أو  ــ ــواء فــــي داخــ ــ الـــشـــركـــة ســ

خارجها.

التزاما مبعايري احلوكمة وال�شفافية..

»بابك�« تحيل اأحد مهند�صيها اإلى التحقيق بعد ا�صتباه في ا�صتغالله من�صبه.. وت�ؤكد:

قان�ني خرق  اأي  ك�صف  في  نتردد  ولن  تالعب  اأي  ب�صاأن  �صارمة  ب�صيا�صة  ملتزم�ن 

التجارية  المحكمة  رفضت 
ــد الــبــنــوك  ــ ــبـــرى دعــــــوى أحـ ــكـ الـ
طـــالـــب بـــرفـــع حـــجـــز تــحــفــظــي 
عــن عــقــار اشـــتـــراه، حــيــث أكــدت 
المحكمة أن الحجز التحفظي 
قبل  العقار صــدر  على  الــصــادر 
شراء البنك لذات العقار بسبب 
ديون على مالكه األول وأشارت 
معاملة  كــل  أن  إلـــى  المحكمة 
ــارة  ــ ــع إشـ ــ ــاريــــخ وضـ تـــتـــم بـــعـــد تــ
في حق  نافذة  تكون  ال  الحجز 

المنفذ له.
وكــان البنك قد رفــع دعــواه 
أحد  اشترى  أنه  إلى  أشــار فيها 
لـــم يتمكن  أنـــه  الـــعـــقـــارات غــيــر 
ــي الــســجــالت  ــن الــتــســجــيــل فـ مـ
ــاز الــمــســاحــة  ــهـ ــجـ ــة لـ ــيـ ــمـ ــرسـ الـ
أو  الـــــــعـــــــقـــــــاري  ــل  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ والـ
استصدار وثيقة عقارية باسمه 

الحجوزات  من  العديد  لوجود 
بأمر  عليه  الموقعة  التنفيذية 
ألحكام  تنفيذا  التنفيذ  قاضي 
قضائية صادرة لصالح عدد من 
دائني المالك األول للعقار مما 
إقــامــة دعــواه  إلــى  حــدا بالبنك 
الحجوزات  كــل  لمحو  للقضاء 

الموقعة على العقار.
ــيـــث بــــاشــــرت الــمــحــكــمــة  حـ
الـــدعـــوى واســتــمــعــت إلـــى أوجــه 
دفـــــــــــــاع الــــــطــــــرفــــــيــــــن، وقــــضــــت 
ــدة أن  ــ ــؤكـ ــ ــوى مـ ــ ــدعــ ــ بــــرفــــض الــ
للعقار  األول  الــمــالــك  تــصــرف 
الــرغــم من  عــلــى  للبنك  وبــيــعــه 
إيــقــاع الــعــديــد مــن الــحــجــوزات 
التنفيذية عليه من قبل دائني 
مالكه السابق استيفاًء لما لهم 
من ديون في ذمته ال ينفذ على 

الحاجزين.

ــقـــرة  ــفـ الـ نـــــص  إن  وقـــــالـــــت 
األخـــــــيـــــــرة مــــمــــا نــــصــــت عــلــيــه 
ــرار وزيـــر  الـــمـــادة الــثــانــيــة مـــن قــ
من   2022 لسنة   23 رقــم  العدل 
تاريخ  بعد  تتم  معاملة  كــل  أن 
ــارة الــحــجــز ال تــكــون  ــ ــع إشــ وضــ
كما  لــه،  المنفذ  حق  في  نافذة 
أكــــدت الــمــحــكــمــة اخــتــصــاصــهــا 
بــنــظــر الــــدعــــوى اســـتـــنـــادا إلـــى 
 )22( رقــم  بقانون  الــمــرســوم  أن 
ــنـــة 2021بـــــــــإصـــــــــدار قـــانـــون  لـــسـ
ــواد الــمــدنــيــة  ــمـ الــتــنــفــيــذ فـــي الـ
والــتــجــاريــة قــد خــال مــن النص 
التنفيذ  قاض  اختصاص  على 
المنازعات  بإصدار األحكام في 
الـــتـــي تــنــطــوي عــلــى مــنــازعــات 
ثم  ومــن  الموضوعية  التنفيذ 
اخـــتـــصـــاص الــمــحــكــمــة طــبــقــا 

لواليتها العامة بنظرها.

احذر �شراء عقار حمجوز عليه..

البائع دي�ن  رغم  ا�صتراه  عقار  عن  تحفظي  حجز  لرفع  بنك  دع�ى  رف�ض 

كــمــا هــو مــقــرر قــانــونــًا، 
يعّد ديوان الرقابة المالية 
واإلداريــــــــة تـــقـــريـــرًا ســنــويــًا 
عــــن الـــحـــســـاب الــخــتــامــي 
لــــــلــــــدولــــــة والـــــحـــــســـــابـــــات 
ــات  ــهــ ــجــ ــلــ الـــــخـــــتـــــامـــــيـــــة لــ
الــــمــــشــــمــــولــــة بــــرقــــابــــتــــه، 
وعـــن نــتــائــج أعـــمـــال رقــابــة 
اإلداريـــــة،  والــرقــابــة  األداء 
ويــبــيــن فــيــه الــمــالحــظــات 
يــقــع  خـــــــالف  أي  وأوجــــــــــه 
بـــيـــن الـــــديـــــوان والـــجـــهـــات 
ــة بــــالــــرقــــابــــة،  ــولــ ــمــ ــشــ ــمــ الــ
ويـــقـــدم هـــذا الــتــقــريــر إلــى 
جـــاللـــة الـــمـــلـــك الــمــعــظــم 
ومجلس  ــوزراء  الـ ومجلس 
النواب، وذلك قبل الموعد 
الحساب  العتماد  المقرر 
به  يتعلق  الــذي  الختامي 

ذلك التقرير.
وحيث إن دستور مملكة البحرين أكد في 
إلى  االستجواب  تقديم  جــواز   65 المادة  نص 
الوزراء عن األمور الداخلية في اختصاصاتهم، 
كما نص في المادة 66 منه على أن يكون الوزير 
مسؤوال لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته.
وحــيــث إنـــه كــمــا عــلــم الــجــمــيــع مــع بــدايــة 
النواب،  لمجلس  السادس  التشريعي  الفصل 
من  المعّد  السنوي  التقرير  المجلس  تسلم 
والــذي  ــة،  واإلداريـ المالية  الرقابة  ديــوان  قبل 
احـــتـــوى عــلــى عــــدد مـــن الــمــالحــظــات وأوجــــه 
الخالف في أعمال الجهات الخاضعة للرقابة.

له  الــنــواب  أن مجلس  فيه  ومــمــا ال شــك 
ــال الــســلــطــة  ــمـ ــابـــي وســـيـــاســـي عــلــى أعـ دور رقـ
الــتــنــفــيــذيــة، يــتــمــثــل فـــي صــالحــيــة الــرقــابــة 
)الحكومة(  التنفيذية  السلطة  أعــمــال  على 
أو  الــفــرديــة  السياسية،  المسؤولية  وتحريك 
التضامنية، عما يشوب أعمالها من مخالفات 
وتــــجــــاوزات، طــبــقــًا لــمــا نـــص عــلــيــه الــدســتــور 
األدوات  اســــتــــخــــدام  خـــــالل  ومـــــن  ــون  ــانــ ــقــ والــ

الدستورية المقررة لهم.
ومن هنا يثور التساؤل المهم:

ــل يـــمـــكـــن لــمــجــلــس  ــ هـ
ــوزراء  ــ ــنـــواب مــحــاســبــة الـ الـ
فــي  ورد  مــــا  جـــمـــيـــع  ــلـــى  عـ
ــة  ــابــ ــرقــ ــر ديـــــــــــوان الــ ــريــ ــقــ تــ
 2022 ــام  ــ عــ عــــن  ــة  ــيـ ــالـ ــمـ الـ
ــة  ــاصـ ــات خـ ــ ــظـ ــ ــــالحـ مــــــن مـ

بوزارتهم؟؟
الـــــــــجـــــــــواب عــــــــن هـــــذا 
الــــــــســــــــؤال بـــــحـــــاجـــــة إلـــــى 
ومقارنة  وتفصيل  تأصيل 
الــدســتــور بنصوص  أحــكــام 
قد  ما  إلــى  نظرًا  القانون، 
يـــظـــهـــر مـــــن تـــــصـــــادم بــيــن 
ــة  ــوريــ ــتــ ــدســ الــــنــــصــــوص الــ

والقانونية.
ففي ظل نص الدستور 
الــصــريــح عــلــى جــــواز قــيــام 
في  ــدوره  بــ الــنــواب  مجلس 
مـــحـــاســـبـــة الـــــــــــــوزراء عــلــى 
نــطــاق اختصاصهم من  فــي  الــداخــلــة  األمـــور 
المادة  أن  نجد  لــذلــك،  زمني  قيد  وضــع  دون 
45 من قانون مجلسي الشورى والنواب نصت 
الناحية  مــن  الـــدور  هــذا  تقييد  صــراحــًة على 
الزمنية، حينما نصت: »تقتصر رقابة كل من 
مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بأعمال 
يتم  ما  على  وتصرفاتهم  التنفيذية  السلطة 
اول  فــي  المجلسين  انعقاد  تــاريــخ  بعد  منها 
لما  التعرض  لهما  يجوز  وال  تشريعي،  فصل 
تــم مــن أفــعــال أو تــصــرفــات ســابــقــة عــلــى هــذا 

التاريخ«.
ممارسة  الــنــواب  لمجلس  يحق  وبالتالي 
سلطة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية 
أو  مــن مالحظات  التقرير  هــذا  فــي  ورد  فيما 
اخــتــالفــات وفــقــًا ألحــكــام الــدســتــور ونــصــوص 
فيما  محصورا  ذلــك  يكون  أن  على  الــقــانــون، 
ــخ انــعــقــاد  ــاريــ يــتــعــلــق بـــأعـــمـــال تـــمـــت بـــعـــد تــ
الــمــجــلــســيــن فـــي أول فــصــل تــشــريــعــي فــقــط، 
وال يــجــوز لــهــم الــتــعــرض لــمــا تـــم مـــن أفــعــال 
لم  ما  التاريخ،  هــذا  على  سابقة  تصرفات  أو 
يــتــقــرر تــعــديــل هــــذا الــنــص أو يــقــضــى بــعــدم 

دستوريته.

ت���ق���ري���ر ال���رق���اب���ة ب���ي���ن ال��ح�����ص��ان��ة

ال��ق��ان���ن��ي��ة وال��م��ح��ا���ص��ب��ة ال��د���ص��ت���ري��ة

بقلم: املستشار القانوني 
محمد الذوادي

إن نشر اآلراء واألفكار التي تسهم في إثارة 
الــنــعــرات والــكــراهــيــة خــاصــة تــلــك الــتــي تمس 
المجتمع  فــي  المنتشرة  والــمــذاهــب  ـــان  األديـ
تعد إحدى سلبيات استخدام مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي الــتــي أتــاحــت حــريــة نشر األفــكــار 

واآلراء دون ضوابط ورقابة حقيقية. 
وحــــريــــة الــــــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر حــــق مــكــفــول 
لــلــجــمــيــع شـــرط أال تــــؤدي هـــذه الــحــريــة إلــى 
اعتناقهم  وحــريــة  اآلخــريــن  بحرية  الــمــســاس 
ألديانهم أو طوائفهم أو مذاهبهم، حيث نصت 
المادة 23 من دستور مملكة البحرين أن »حرية 
إنسان  ولكل  مكفولة،  العلمي  والبحث  الــرأي 
حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة 
أو غــيــرهــمــا، وذلـــك وفــقــا لــلــشــروط واألوضــــاع 
التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس 
الــشــعــب، وبــمــا ال  ــدة  العقيدة اإلســالمــيــة ووحـ
المادة  فــي  وجــاء  الطائفية«،  أو  الفرقة  يثير 
الدولة  وتكفل  الضمير مطلقة،  »حرية  أن   22
بشعائر  الــقــيــام  وحـــريـــة  الـــعـــبـــادة،  ُدور  حــرمــة 
األديان والمواكب واالجتماعات الدينية طبقا 

للعادات المرعية في البلد«.
القانون  تطبيق  البحريني  المشرع  وكفل 
ــتـــداء على  ضــد كــل مــن تــســول لــه نــفــســه االعـ
حـــرمـــة األديــــــان أو الـــمـــذاهـــب فـــي الــمــجــتــمــع 

البحريني، حتى تسود العدالة والمساواة بين 
مختلف أطياف المجتمع، حيث نصت المادة 
أن  على  البحريني  العقوبات  قــانــون  مــن   172
عــلــى سنتين  تــزيــد  ال  مـــدة  بالحبس  »يــعــاقــب 
ــار أو  ــنـ وبـــالـــغـــرامـــة الـــتـــي ال تـــجـــاوز مــائــتــي ديـ
بطريق  حرض  من  العقوبتين  هاتين  بإحدى 
مـــن طــــرق الــعــالنــيــة عــلــى بــغــض طــائــفــة من 
مــن شأن  كــان  إذا  بها،  االزدراء  أو على  الــنــاس 

هذا التحريض اضطراب السلم العام«.
وجاء في المادة 309 أنه »يعاقب بالحبس 
مـــدة ال تــزيــد عــلــى ســنــة أو بــالــغــرامــة الــتــي ال 
تـــجـــاوز مــائــة ديـــنـــار مـــن تــعــدى بـــإحـــدى طــرق 
أو  بها  المعترف  الملل  إحــدى  على  العالنية 
أن  على   310 المادة  وفــي  حقر من شعائرها«، 
»يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 

السابقة:
1- مــن طــبــع أو نــشــر كــتــابــا مــقــدســا عند 
أهـــل مــلــة مــعــتــرف بــهــا إذا حـــرف نــصــه عمدا 
أحكامه  من  حقر  أو  معناه  من  يغير  تحريفا 

أو تعاليمه.
يكون  أو شخصا  رمـــزا  علنا  أهـــان  مــن   -2

موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة.
3- مـــن قــلــد عــلــنــا نــســكــا أو حــفــال ديــنــيــا 

بقصد السخرية منه.

الثقافة األمنية

تعدى  ل��م��ن  وال��غ��رام��ة  »ال��ح��ب�����ض 

ع���ل���ى ال���م���ل���ل ال���م���ع���ت���رف ب��ه��ا«

ــة  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ عـــــــاقـــــــبـــــــت الـ
عربي  شابا  الجنائية  الكبرى 
الجنسية بالسجن مدة خمس 
ــنــــوات والـــســـجـــن 3 ســـنـــوات  ســ
أوروبية اختطفا وسرقا  لفتاة 
آسيويا باإلكراه بعد أن انتحل 
شــرطــي  األول صــفــة  الــمــتــهــم 
وعاونته المتهمة الثانية على 
ارتـــكـــاب الــجــريــمــة كــمــا أمـــرت 
المتهمين  بــإبــعــاد  المحكمة 
عن البالد نهائيا عقب تنفيذ 

العقوبة.
وكــــان الــمــجــنــي عــلــيــه قد 
تـــقـــدم بـــبـــالغ أشــــــار فـــيـــه إلـــى 
أنــــــه تــــعــــرف عـــلـــى الــمــتــهــمــة 
أن  على  معها  واتــفــق  الثانية 
اســتــخــدام  كيفية  عــلــى  تــدريــه 
الحاسب اآللي في مقر عمله، 
من  نزوله  وفــور  الواقعة  ويــوم 
المتهمة  برفقة  الشركة  مقر 
األول  المتهم  حــضــر  الــثــانــيــة 
وعند  مركبة  كان يستقل  وقد 

يرتدي  أنــه  تبين  منها  ترجله 
األمن  برجال  خاصة  مالبس 
ــئ بـــالـــمـــتـــهـــم يــســحــبــه  ــ ــوجـ ــ وفـ
ــه  ــلـ ــدخـ مـــــن يـــــــده بــــالــــقــــوة ويـ
الــمــركــبــة واقـــتـــاده برفقة  إلـــى 
الــمــتــهــمــة الــثــانــيــة إلــــى أرض 
فضاء وقام بإنزاله من السيارة 
وتهديده بواسطة مشرط كان 
يحمله وطلب منه تسليمه كل 
المنقوالت التي بحوزته فقام 
بـــوضـــع مــحــفــظــتــه وهـــواتـــفـــه 
الخاصة  والمفاتيح  النقالة 
ــاح الـــســـيـــارة  ــتـ ــفـ بـــالـــشـــركـــة ومـ
ــة بـــالـــشـــاهـــد الــثــانــي  ــاصـ ــخـ الـ
فــي الــســيــارة بــنــاًء عــلــى طلب 

المتهم األول.
األول  المتهم  أن  وأضــاف 
بــواســطــة  يــديــه  تقييد  ــاول  حــ
يتمكن  ــم  ولــ كــهــربــائــي  ســلــك 
المركبات  إحــدى  مــرور  بسبب 
الــمــتــهــم حينها  مــنــه  فــطــلــب 
وتحركوا  السيارة  في  الصعود 

من المكان وأثناء ذلك تحرك 
قــام  بــالــمــركــبــة  األول  الــمــتــهــم 
بفتح الباب وألقى بنفسه في 
المتهمان  ففر  العام  الطريق 
على  ملقى  وتـــركـــاه  بــالــســيــارة 
األرض، حيث توجه إلى مركز 

الشرطة وقدم بالغا.
حـــيـــث أســـــنـــــدت الـــنـــيـــابـــة 
أنهما  المتهمين  إلــى  العامة 
في 1 يناير 2023 حجزا حرية 
الـــمـــجـــنـــي عـــلـــيـــه بـــغـــيـــر وجـــه 
القوة  واستعمال  قانوني  حــق 
المنقوالت  لسرقة  والتهديد 
ــنــــوع  الـــمـــبـــيـــنـــة بـــالـــوصـــف والــ
وتــمــكــنــا مـــن االســـتـــيـــالء على 
كما  عليه،  المجني  منقوالت 
ســـيـــارة  األول  الــمــتــهــم  ــرق  ــ سـ
ــال األمـــن،  وانــتــحــل صــفــة رجــ
الثانية  المتهمة  أتلقت  كما 
الوصف  المبينة  الــمــنــقــوالت 
للمجني  والــمــمــلــوكــة  والـــنـــوع 

عليه.

�ص�ن�ات و3  عرب�ي  ل�ص�اب  �ص�ن�ات   5 ال�ص�جن 

بالإكراه اآ�صي�ي  ل�صرقة  الأوروبية  ل�صديقته 

كتب وصور: عبداألمير السالطنة:

تـــعـــرض قـــائـــد ســـيـــارة خــلــيــجــي إلصـــابـــات 
مــتــفــرقــة عــنــدمــا فــقــد الــســيــطــرة عــلــى عجلة 
ونخلة  الحديدي  بالسياج  واصطدم  القيادة 
الــشــيــخ خليفة بــن ســلــمــان مساء  ــارع  عــلــى شـ

أمس األول.
كان شاب خليجي يقود سيارته في الساعة 
الــعــاشــرة والــنــصــف مــســاء عــلــى شـــارع الشيخ 
خليفة بن سلمان وبسبب عدم التقيد بأنظمة 
الـــمـــرور فــقــد الــســيــطــرة عــلــى عــجــلــة الــقــيــادة 

اقتلعها  ونخلة  الحديدي  بالسياج  واصطدم 
تم  متوسطة  بإصابات  إصابته  ذلــك  عن  نتج 
نقله على أثرها إلى مجمع السلمانية الطبي 

وتضررت السيارة بتلفيات كبيرة.
وتم  النجدة  الــحــادث حضرت  وقــوع  وفــور 
تسهيل المركبات لحين وصول شرطة النجدة 
ووصول شرطة المرور والدفاع المدني، حيث 
الشارع، وبعدها فتحت  السيارة من  إزاحة  تم 
أسباب  لمعرفة  التحقيق  الرسمية  الجهات 

الحادث.

اإ���ص��اب��ة ق��ائ��د ���ص��ي��ارة خ��ل��ي��ج��ي ا���ص��ط��دم 

ب��ن��خ��ل��ة ع���ل���ى �����ص����ارع ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة

م�ع تفتي�ص�ية  حمل�ة  العم�ل:  �ص��ق 

الج��ازات وال�ص�رطة ف�ي المح�رق
نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملة تفتيشية مشتركة في محافظة 
ــوزارة  بــ ــة  ــامـ ــوازات واإلقـ والــــجــ الــجــنــســيــة  الــمــحــرق بالتنسيق مــع شــــؤون 
المحال  المحرق، شملت عدًدا من  ومديرية شرطة محافظة  الداخلية، 

التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة بالمحافظة. 
وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام 
قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون اإلقامة بمملكة البحرين، وضبط 
عدد من العمال المخالفين لأنظمة والقوانين، منّوهة بأنه قد تّم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بشأنها. 
المجتمع  ــراد  أفـ جميع  دعــوتــهــا  العمل  ســوق  تنظيم  هيئة  وجـــددت 
القانونية  غير  للممارسات  للتصدي  الحكومية  الجهات  دعم جهود  إلى 
داعية  ككل،  للمجتمع  حماية  النظامية  غير  والعمالة  العمل  ســوق  في 
العمل  ســوق  بمخالفات  تتعلق  شــكــاوى  أيــة  عــن  اإلبـــالغ  إلــى  المجتمع 
والعمالة غير النظامية من خالل ملء االستمارة اإللكترونية المخصصة 
االتصال  أو   www.lmra.bh للهيئة  الرسمي  الموقع  على  لإلبالغ 

على مركز اتصال الهيئة 17506055.
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ــال يـــوم  ــفــ ــتــ فــــي إطـــــــار االحــ
واالنتماء  المجتمعية  الشراكة 
الثامن  يــوافــق  الـــذي  الــوطــنــي، 
ــام،  ــارس مـــن كـــل عـ ــ عــشــر مـــن مـ
أقـــــامـــــت مـــــديـــــريـــــات الـــشـــرطـــة 
وإدارات وزارة الداخلية فعاليات 
ــًا من  مــتــنــوعــة، وذلـــــك انـــطـــاقـ
ــوزارة الــتــي يــقــع في  ــ أولـــويـــات الـ
ــة قــويــة  ــراكــ مــقــدمــتــهــا بـــنـــاء شــ
وفـــاعـــلـــة بـــيـــن أفــــــــراد الــشــرطــة 
الحفاظ  أجـــل  مــن  والمجتمع 
على الوطن وأن يكون للمواطن 
تــعــزيــز  فـــي جـــهـــود  دور مــســانــد 
ــي وإشــــاعــــة  ــ ــنـ ــ ــرار األمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االسـ

الطمأنينة.
ــهــــذه الــمــنــاســبــة نــظــمــت  وبــ
ــوزارة  بــ الــعــامــة  الــعــاقــات  إدارة 
ــاون مـــع  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ ــة بــ ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ ــداخــ ــ الــ
للشرطة  الــمــلــكــيــة  األكــاديــمــيــة 
ــيـــات  ــالـ ــعـ ــًا تــــوعــــويــــًا وفـ ــرضــ ــعــ مــ
ــا  ــ ــروضــ ــ ــت عــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ مـــــتـــــنـــــوعـــــة شـ
للشرطة،  الموسيقية  للفرقة 
ــالــــة،  ــيــ وفـــــريـــــق الــــعــــصــــا، والــــخــ
والــمــســيــر الــعــســكــري لــلــطــاب 
ــدة الــكــاب  ــ الــمــســتــجــديــن، ووحـ
البوليسية ومجلة وطني، وذلك 
بحضور طلبة عدد من المدراس 
الــــرعــــايــــة  ودور  والـــــــــروضـــــــــات 
االجــتــمــاعــيــة، حــيــث شــــارك في 
العامة  اإلدارة  الفعاليات  هــذه 
ــة،  ــيـ ــنـ لــــإعــــام والـــثـــقـــافـــة األمـ
واإلدارة  للمرور،  العامة  واإلدارة 
وقيادة  المدني،  للدفاع  العامة 
ــل، وقــــيــــادة قـــوة  ــواحــ ــســ خـــفـــر الــ
العامة  واإلدارة  الخاصة،  األمن 
لــلــمــبــاحــث واألدلــــــة الــجــنــائــيــة، 
وقــيــادة طــيــران الــشــرطــة، وإدارة 
الشخصيات،  وحماية  المراسم 
والــــشــــؤون  ــيـــات،  ــلـ ــعـــمـ الـ وإدارة 
والفرقة  واالجتماعية  الصحية 

الموسيقية للشرطة.
مــن جــانــبــهــا، قــامــت شرطة 
خــــدمــــة الـــمـــجـــتـــمـــع بـــمـــديـــريـــة 
شــرطــة الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة 
بـــمـــبـــادرة نــبــيــلــة تــمــثــلــت بــزيــارة 

في  السرطان  مرضى  لألطفال 
مجمع السلمانية الطبي وتوزيع 
هــــدايــــا رمــــزيــــة عــلــيــهــم وذلــــك 
وإدخــال  معنوياتهم  رفــع  بهدف 
قلوبهم،  إلــى  والــســرور  البهجة 
بــاإلضــافــة إلـــى زيـــــارة عـــدد من 
والخاصة  الحكومية  الــمــدارس 
تم  حــيــث  للمحافظة،  الــتــابــعــة 
ــوزيـــع الــمــطــويــات والــكــتــيــبــات  تـ
الـــتـــوعـــويـــة عــلــى الــطــلــبــة، كما 
نـــظـــمـــت الـــمـــديـــريـــة عـــــــددا مــن 
الـــحـــمـــات الــتــوعــويــة فـــي عــدد 
قامت  التجارية  المجمعات  من 
الكتيبات  بــتــوزيــع  خــالــهــا  مـــن 
الــتــوعــويــة والــهــدايــا الــتــذكــاريــة 

على المواطنين والمقيمين.
من جهتها، نظمت مديرية 
شــرطــة الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة 
اإلدارة  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون  فــعــالــيــة 
واإلدارة  المدني  للدفاع  العامة 
العامة  واإلدارة  للمرور  العامة 
لــلــمــبــاحــث واألدلــــــة الــجــنــائــيــة، 
ــي نـــــــــادي الـــمـــالـــكـــيـــة  ــ وذلـــــــــك فــ
الـــثـــقـــافـــي والـــــريـــــاضـــــي، حــيــث 
استهدفت خالها تعريف طلبة 
وأعضاء  والجامعات  الــمــدارس 

ــادي بـــالـــخـــدمـــات األمـــنـــيـــة  ــ ــنـ ــ الـ
سير  وآلــيــة  واألقــســام  المقدمة 
تم  كــمــا  إدارة،  كـــل  فـــي  الــعــمــل 
الشرطة  رجــال  من  عــدد  تكريم 
الذين  والمقيمين  والمواطنين 
أســهــمــوا فـــي تــحــقــيــق الــشــراكــة 
ــيـــاق  الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة. وفــــــي الـــسـ
ــريــــة شـــرطـــة  ــت مــــديــ ــامــ ذاتـــــــه قــ
عدد  بــزيــارة  المحرق  محافظة 
مـــن الـــمـــدارس فـــي الــمــحــافــظــة 
التوعوية  المحاضرات  وتقديم 
للطلبة باإلضافة إلى إعطائهم 
هــدايــا تــذكــاريــة، كــمــا تــم تــوزيــع 
هــــدايــــا رمــــزيــــة عـــلـــى عـــــدد مــن 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن فــي 
ــي الـــبـــحـــريـــن وذلــــــك فــي  ــراســ مــ
إطــــــار تـــوطـــيـــد مـــبـــدأ الـــشـــراكـــة 

المجتمعية.
ــامـــت  ــب آخـــــــــر، قـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
مـــــديـــــريـــــة شـــــرطـــــة مـــحـــافـــظـــة 
في  ركـــن  بتخصيص  الــعــاصــمــة 
مــجــمــع الــســيــف تـــم مـــن خــالــه 
والمقيمين  المواطنين  تعريف 
بـــأعـــمـــال شــعــبــة شـــرطـــة خــدمــة 
باإلضافة  وجهودها،  المجتمع 
إلــــى تــخــصــيــص ركــــن آخــــر عند 

ــن لــنــفــس  ــريـ ــحـ ــبـ شـــــــارع بــــــاب الـ
ــــرض، كـــمـــا قــــــام عــــــدد مــن  ــغــ ــ الــ
لمدرسة  بزيارة  المديرية  أفــراد 
حـــطـــيـــن االبــــتــــدائــــيــــة لــلــبــنــيــن 
الهدايا  لتوزيع  الخليج  وروضــة 

التذكارية على الطلبة.
ويــــــــــأتــــــــــي تـــــنـــــظـــــيـــــم هـــــــذه 

لتعزيز  والــمــبــادرات  الفعاليات 
واالنتماء  المجتمعية  الشراكة 
الــوطــنــي الــتــي أصــبــحــت واقــعــًا 
األمني  الداخلية  وزارة  نهج  في 
التطوير  مــواكــبــة  عــلــى  الــقــائــم 
ــلــــرؤى  ــث تـــنـــفـــيـــذا لــ ــديــ ــحــ ــتــ والــ
باإلضافة  السامية،  اإلنسانية 

ــيــــن  ــنــ إلــــــــى مـــــشـــــاركـــــة الــــمــــواطــ
والمقيمين ومختلف مؤسسات 
الــمــجــتــمــع مـــع رجــــال الــشــرطــة 
ــن واالســـتـــقـــرار  ــ فـــي حــفــظ األمـ
وتــعــمــيــق ثــقــافــة الــتــواصــل بين 
ــات الــمــجــتــمــع  ــســ ــؤســ أفــــــــراد ومــ

ورجال األمن.

كل الحترام لأمثال 

غيت�س وكوبان!

فصرت  الــغــنــى..  رأس  القناعة  »رأيـــت  الشافعي:  اإلمـــام  يــقــول 
يـــرانـــي به  بـــابـــه.. وال ذا  يـــرانـــي عــلــى  بــأذيــالــهــا مــمــتــســك.. فـــا ذا 

منهمك.. فصرت غنيا با درهم.. أمر على الناس شبه الملك«!
وكأن هذا القول ينطبق على بعض األثرياء منهم الملياردير 
األمريكي مارك كوبان البالغ من العمر 64 عاما الذي قال مؤخرا 
المقدرة في  كان لديه فقط 1% من ثروته  لو  إنه سيكون سعيدا 
إلى  أنه ال يحتاج  الحالي بنحو 4.6 مليارات دوالر، مؤكدا  الوقت 
مليون   46 يعادل  ما  أي  منها،  فقط   %1 يكفيه  بل  هــذه  ملياراته 
دوالر، مشيرا إلى أنه أعد نفسه للتقاعد وفي حوزته مليونا دوالر 

حين بلغ سن 32 عاما بعد أن باع شركته األولى. 
آخر  إيجابيا  نموذجا  غيتس  بيل  األمريكي  الملياردير  يمثل 
لألغنياء حول العالم حيث تعهد بالتبرع بأمواله ليخرج من قائمة 
الشخصيات األكثر ثراء في العالم، مؤكدا أنه ملتزم برد أمواله إلى 
المجتمع، ولعل جمعية غيتس الموجودة في عدد من الدول تجسد 
كامه هذا على أرض الواقع فهي تعمل من أجل مكافحة األمراض، 
وتحسين التعليم، ومعالجة مشاكل الصرف الصحي، وتعتبر ثاني 
إلى حوالي خمسين  بأصول تصل  العالم  أكبر جمعية خيرية في 

مليار دوالر، ويدعمها أثرياء آخرون مثل وارن بافيت.
المواطن  أن  عن  الكشف  تم  حديثا  أجــري  رأي  استطاع  في 
إلــى حــوالــي 1.7 مليون دوالر  أنــه يحتاج  يــرى  الــعــادي  األمــريــكــي 
للتقاعد بشكل مريح، هذا في الوقت الذي يعاني فيه اليوم بشدة 
التي  الطعام  وجبة  وصــل سعر  الفاحش حيث  األســعــار  غــاء  مــن 
الــمــدرســة إلــى ثــاثــة أضــعــاف سعرها مــن قبل  تــقــدم للطالب فــي 

بسبب ما يشهده العالم من تضخم طال كل شيء في الحياة.
العادي  العربي  المواطن  إليها  يحتاج  دوالر  مليون  كــم  تــرى 

اليوم كي يشعر بالراحة حين يتقاعد؟!
هي  القناعة  تبقى  ولكن  للمقارنة،  وجــه  هناك  ليس  بالطبع 
انطاقا  التقاعد،  وبعد  قبل  بالراحة  لإحساس  الوحيد  الشعور 
من الحكمة التي تقول »الوسادة تحمل رأس الغني والفقير«، وهو 

ما أكدته مقولة علي بن أبي طالب:
»ال غنى كالعقل.. وال فقر كالجهل.. وال ميراث كاألدب«!

فأنت غني أو فقير بشخصيتك.. ال بمالك!
والذين  أثبتت ذلك،  التي  واألثرياء  األغنياء  أكثر تجارب  وما 
يرتفع عددهم بنسبة ملحوظة في السنوات األخيرة، حيث ازدادت 
 %45 أن  إلــى  أشــارت  دراســة حديثة  17% بحسب  بنسبة  ثرواتهم 

منهم صنعوا أنفسهم بأنفسهم.
ويبقى السؤال: 

هل الوصول إلى عالم المليارديرات هو ضربة حظ؟
 أم موهبة؟

ومهما كانت اإلجابة، نظل نكن كل االحترام والتقدير لهؤالء 
غيتس،  بــيــل  أمــثــال  مجتمعهم  عــلــى  يبخلون  ال  الــذيــن  األثـــريـــاء 

والذين يتمتعون بالقناعة أمثال كوبان!!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

مديريات واإدارات »الداخلية« تحتفل بيوم ال�شراكة المجتمعية والنتماء الوطني

الداخلية وزارة  نهج  في  واقعا  اأ�صبحت  )بحريننا(  الوطني  االنتماء 

محافظ واأهالي المحرق ي�شيدون بتوجيهات م�شاعفة المخ�ش�شات الجتماعية
ــع مـــحـــافـــظ مــحــافــظــة الــمــحــرق  ــ رفـ
الـــســـيـــد ســـلـــمـــان بــــن عــيــســى بــــن هــنــدي 
األهالي  وبــاســم  باسمه  الشكر  المناعي 
ــة الـــمـــلـــك الـــمـــعـــظـــم وســـمـــو  ــالــ إلــــــى جــ
على  الــــوزراء  رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
المكرمة  بــصــرف  الــســامــيــة  الــتــوجــيــهــات 
الــرمــضــانــيــة ومــضــاعــفــة الــمــخــصــصــات 
االجتماعية، حيث استقبل األهالي تلك 
أنها  وخاصة  غامرة،  بسعادة  التوجيهات 
المبارك،  رمضان  أعتاب شهر  على  تأتي 
ــذا الشهر  رافــعــيــن الــتــهــانــي بــمــنــاســبــة هـ

الفضيل.
ــــس األســـــبـــــوعـــــي  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ وخــــــــــــال الـ
بن  عبداهلل  العميد  بحضور  للمحافظة 
خــلــيــفــة الــجــيــران نــائــب الــمــحــافــظ أكــد 
السابق  الرئيس  بوطبنية  جاسم  السيد 
لرابطة المجالس األهلية دور المجالس 
الى  مشيرا  الــحــق،  المواطنة  تعزيز  فــي 
شهر  ليالي  خــال  تنشط  المجالس  أن 
واألنشطة  بالفعاليات  المبارك  رمضان 

الوطنية والثقافية والدينية.
من جانبه أشار الناشط االجتماعي 
ــوي  ــوعـ ــتـ فـــــــــاروق الـــــــــدوي إلــــــى الـــــــــدور الـ
أن مــجــالــس  إلـــــى  لـــلـــمـــجـــالـــس، مـــشـــيـــرا 
بــحــســهــا  األزل  ــنـــذ  مـ ــرفــــت  عــ الـــمـــحـــرق 

الوطني وأدوارها االجتماعية.
تنظيم  الزياني  السيد خالد  واعتبر 
الدولية  االجتماعات  من  لعدد  المملكة 
التي  المتنوعة  والــمــعــارض  واإلقليمية 
ــدولـــي  ــز الـــبـــحـــريـــن الـ ــركـ يــســتــضــيــفــهــا مـ
المستمر  الــحــراك  عــن  يعبر  للمعارض 

والمكانة الدولية للبحرين.
ــذا الـــســـيـــاق طـــالـــب األهـــالـــي  ــي هــ وفــ
بـــاســـتـــثـــمـــار مـــثـــل تـــلـــك الـــفـــعـــالـــيـــات فــي 

ــة عــبــر  ــيــ ــاحــ ــيــ ــســ ــة الــ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ تـــنـــشـــيـــط الـ
وخاصة  السواحل،  واستثمار  استحداث 
بين  الــواقــعــة  والمنطقة  الــســايــة  ســاحــل 
جسري الشيخ حمد والشيخ عيسى لما 

لها من آثار اقتصادية إيجابية.
والتبريكات  التهاني  األهــالــي  ورفـــع 
ــنــــواب أحـــمـــد بن  ــى رئـــيـــس مــجــلــس الــ إلــ
سلمان المسلم النتخابه رئيسا للجمعية 
الـــعـــامـــة لـــاتـــحـــاد الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي، 

والــبــحــريــن تزخر  الــمــحــرق  أن  مــؤكــديــن 
بالطاقات والرواد في كافة المجاالت.

المحافظ  رفــع  المجلس  وفــي ختام 
تــهــانــي وتــبــريــكــات أهـــالـــي الــمــحــرق إلــى 
وزير الداخلية على تدشين جواز السفر 
نوعية  نقلة  يعتبر  والـــذي  اإللــكــتــرونــي، 
فـــي الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن، 
ويعزز تقدم المملكة وأنظمتها على كافة 

األصعدة.

أكد إبراهيم علي النواخذة 
األعلى  للمجلس  العام  األمين 
الــضــمــان  لــلــصــحــة، أن مـــشـــروع 
الـــصـــحـــي يــــهــــدف إلــــــى تــوفــيــر 
ذات  متكاملة  صحية  منظومة 
ــودة عــالــيــة تــتــســم بــالــمــرونــة  ــ جـ
والقدرة على التطور واالستجابة 
وجاذبة  المستفيدين  لتطلعات 
باإلضافة  الصحي،  لاستثمار 
صحي  تمويل  نظام  إنشاء  إلــى 
ــتـــدامـــة  يــتــســم بـــالـــكـــفـــاءة واالسـ
ويكفل الحرية في اختيار مقدم 
الـــخـــدمـــة الـــصـــحـــيـــة، وتـــقـــديـــم 
خــــدمــــة صـــحـــيـــة عــــادلــــة تــتــســم 
يحمي  إطــار  ضمن  بالتنافسية 
المشاركة  األطــــراف  كــل  حــقــوق 

في الضمان الصحي.
جـــــاء ذلـــــك لـــــدى تــقــديــمــه 
ــيــــة بـــشـــأن  مـــــحـــــاضـــــرة تــــعــــريــــفــ
ــان الـــصـــحـــي،  ــمــ ــضــ ــج الــ ــامــ ــرنــ بــ
بــــمــــشــــاركــــة رؤســــــــــــاء ومـــمـــثـــلـــي 
بمملكة  الخاصة  المستشفيات 
من  بتنظيم  وذلــــك  الــبــحــريــن، 
الخاصة  المستشفيات  جمعية 
وبالتعاون مع المجلس األعلى 
لـــلـــصـــحـــة فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى نـــور 

التخصصي.
وفــــي مــســتــهــل الــلــقــاء نقل 
النواخذة تحيات الفريق طبيب 
ــبــــداهلل  ــد بـــــن عــ ــمـ ــحـ ــيــــخ مـ الــــشــ
الــمــجــلــس  ــيــــس  رئــ خــلــيــفــة  آل 
للمستشفيات  للصحة  األعــلــى 
ــا في  ــدورهـ الـــخـــاصـــة، مــشــيــدًا بـ
الوطنية  الجهود  ودعــم  متابعة 

الـــرامـــيـــة إلــــى تــطــبــيــق بــرنــامــج 
الضمان الصحي في المملكة.

الـــمـــشـــروع  أن  أضــــــاف  كـــمـــا 
ــــى مـــواصـــلـــة تــحــقــيــق  ــهـــدف إلـ يـ
الــمــزيــد مـــن الــتــطــويــر وتــعــزيــز 
الخدمات  مستوى  فــي  الــجــودة 
المقدمة  والــعــاجــيــة  الصحية 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن على 
أرض المملكة، وذلك من خال 
الصحية  األنــظــمــة  اســتــحــداث 
ــواكـــب  األكــــثــــر كــــفــــاءة والــــتــــي تـ
مـــخـــتـــلـــف الـــمـــســـتـــجـــدات وكـــل 
المرتبطة  العالمية  الــتــطــورات 

باألنظمة الصحية الحديثة.
وأكـــــــــد الـــــنـــــواخـــــذة حــــرص 
على  للصحة  األعلى  المجلس 
تعزيز التواصل مع كل الجهات 
الـــعـــاقـــة  ذات  ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ والـ
بـــتـــطـــبـــيـــق الــــضــــمــــان الـــصـــحـــي 
ــي  ــتـ لـــبـــحـــث الــــمــــســــتــــجــــدات الـ
إطــار  فــي  المشروع  بهذا  تتعلق 
يجسد مدى الحرص واالهتمام 
بتطوير وتحسين مستوى جودة 
الـــخـــدمـــة الــصــحــيــة الــمــقــدمــة 

للجميع.
ــال الـــمـــحـــاضـــرة أشــــار  ــ وخــ
المستشفيات  أّن  إلى  النواخذة 
الـــــخـــــاصـــــة تــــعــــد شـــــريـــــكـــــًا فــي 
المنظومة الصحية، لذلك فمن 
ــروري اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق  الــــضــ
والتعاون إلنجاح هذا المشروع، 
الــصــدد كل  فــي هــذا  مستعرضًا 
الـــمـــراحـــل الــمــتــعــلــقــة بــبــرنــامــج 
ــي  ــنـ ــوطـ الــــضــــمــــان الــــصــــحــــي الـ

)صـــحـــتـــي( والــــــذي يـــهـــدف إلــى 
تقديم خدمات صحية متكاملة 
عالية،  جـــودة  وذات  ومــســتــدامــة 
والرسالة التي تقوم على إنشاء 
نظام رعاية صحي تنافسي يقوم 
على مبدأ المساواة واالستدامة 
في  عالميًا  المتبعة  والمعايير 

هذا الشأن.
وتـــــطـــــرق الـــــنـــــواخـــــذة إلــــى 
الــمــرجــوة مــن برنامج  الــنــتــائــج 
والمنظومة  الصحي  الــضــمــان 
جانب  إلــى  الجديدة،  الصحية 
صـــــنـــــدوق الــــضــــمــــان الـــصـــحـــي 
ــز الـــوطـــنـــي  ــركــ ــمــ ــاء(، والــ ــ ــفــ ــ )شــ
وإدارة  الــصــحــيــة،  لــلــمــعــلــومــات 
ــعــــرفــــة )حــــكــــمــــة( وآلــــيــــات  ــمــ الــ
الــــذي سينفذ  الـــمـــشـــروع  عــمــل 
عــــلــــى عــــــــدة مــــــراحــــــل وصــــــــواًل 
ــى الــتــطــبــيــق الـــشـــامـــل. كــمــا  ــ إلـ
ــــرض الــــــنــــــواخــــــذة أبــــــرز  ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
الفئات المستفيدة من برنامج 
»صــحــتــي« ومــجــمــل الــخــدمــات 
)الباقة(  الــرزمــة  تغطيها  التي 
للمواطنين  اإللزامية  الصحية 
وكـــذلـــك الــــــرزم الــمــقــدمــة إلــى 
الــنــدوة  خــتــام  وفـــي  المقيمين. 
تم طرح االستفسارات واإلجابة 
كل  النقاش حــول  وتــبــادل  عنها 
إلى  بالتحول  المرتبطة  األمور 
وانعكاساته  الــصــحــي  الــضــمــان 
األداء  جــــــــــودة  رفــــــــع  لــــصــــالــــح 
بالقطاع  والــكــفــاءة  واإلنتاجية 
ــل عـــــــــــام فـــي  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــي بـ ــ ــحــ ــ ــصــ ــ الــ

المملكة.

اأكد اأن الم�صت�صفيات الخا�صة �صريك في اإنجاح البرنامج

الأمين العام للمجل�س الأعلى لل�شحة يطلع الم�شت�شفيات 

الخا�ش�ة عل�ى م�ش�تجدات برنام�ج ال�شم�ان ال�شح�ي

ــاركـــون  ــون مـــشـ ــ ــزارعــ ــ ــد مــ ــ أكــ
ضــــــمــــــن ســـــــــــوق الــــــمــــــزارعــــــيــــــن 
ــيـــيـــن الــــــــذي تــقــيــمــه  ــنـ الـــبـــحـــريـ
والــزراعــة  البلديات  شــؤون  وزارة 
الوطنية  المبادرة  مع  بالشراكة 
ــــي أن  ــزراعـ ــ لــتــنــمــيــة الـــقـــطـــاع الـ
مـــزارعـــهـــم تــضــم كــمــيــات وفــيــرة 
من الخضراوات استعدادًا لشهر 

رمضان المبارك.
ــن  ــيـ ــزارعـ ــمـ ــد ســــــوق الـ ــهــ وشــ
 18 الــســبــت  أمـــس  البحرينيين 
ــدادًا غفيرة من  أعـ مــارس 2023 
الجنسيات،  من مختلف  الــزوار 
على  الكبير  اإلقبال  الفتًا  وكان 
شراء المنتجات الزراعية وذلك 
ــراب حــلــول  ــتــ بـــالـــتـــزامـــن مـــع اقــ
ــارك، وقـــد  ــبــ ــمــ ــان الــ شـــهـــر رمــــضــ
حـــرص الــمــزارعــون الــمــشــاركــون 
إبــراز  على  الــســوق  فعاليات  فــي 
كميات وفيرة من إنتاج مزارعهم 
خـــــال هـــــذا األســــبــــوع فــــي ظــل 

اإلقبال الكبير من الزوار.
ــتـــه، أكـــــد الــــمــــزارع  مــــن جـــهـ
عبدالنبي  حسن  محمد  جعفر 
توافر كميات كافية من مختلف 
ــواع الـــخـــضـــراوات اســـتـــعـــدادًا  ــ أنــ

لشهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن أهم المنتجات 
ــة الـــتـــي يــقــبــل عــلــيــهــا  ــيــ ــزراعــ الــ
يتوافر  رمــضــان  لشهر  الــزبــائــن 
كــــاٍف مـــن بينها  مــنــهــا مـــخـــزون 
إلى  الفــتــًا  والفلفل،  الطماطم 
تــلــبــي احــتــيــاجــات  الــكــمــيــات  أن 
ــوق خـــــال شـــهـــر رمـــضـــان،  ــســ الــ

وهناك مخزون وفير منها.
ــن  ــ ــيــ ــ ــزارعــ ــ ــمــ ــ الــ أن  وذكـــــــــــــر 
يــعــولــون عــلــى الـــزبـــائـــن الـــكـــرام 
لشراء  ومقيمين  مواطنين  من 
احــتــيــاجــاتــهــم مــن الــخــضــراوات 
ــل الــــعــــروض الــمــتــنــوعــة  فــــي ظــ
الــتــي يــطــرحــهــا الــمــزارعــون في 
البحرينيين  الــمــزارعــيــن  ســـوق 

بالبديع.
ــال  ــ ــب ذلـــــــــــك، قـ ــ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
ــزارع عـــبـــدالـــمـــهـــدي أحــمــد  ــ ــمـ ــ الـ
عــيــســى إن فـــتـــرة شــهــر رمــضــان 
هــي مــن الــمــواســم الــتــي يستعد 
بتوفير  البحريني  الــمــزارع  لها 
الخضراوات،  من  وفيرة  كميات 
وخـــصـــوصـــًا تــلــك األنــــــواع الــتــي 
يكثر الطلب عليها من الزبائن 

للشهر الفضيل.
مــــخــــزون  أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــار 
ــن الـــمـــنـــتـــجـــات  ــ الــــمــــزارعــــيــــن مـ
ــة الــمــرغــوبــة فـــي شهر  ــيـ الـــزراعـ
لتلبية  بــكــثــرة  مــتــوافــر  رمــضــان 

الطلب المتزايد في هذا الشهر.
ــر أن ســـوق الــمــزارعــيــن  وذكــ
ــد نـــقـــطـــة  ــ ــعـ ــ ــن يـ ــيــ ــيــ ــنــ ــريــ ــبــــحــ الــ
الــزبــائــن من  للكثير مــن  جــذب 
مـــواطـــنـــيـــن ومــقــيــمــيــن لـــشـــراء 

احتياجاتهم لشهر رمضان.
ويــحــتــفــي الـــســـوق فـــي هــذا 

ــذكــــرى الـــعـــاشـــرة  ــالــ الـــمـــوســـم بــ
النـــطـــاقـــتـــه بـــشـــعـــار »حـــصـــادنـــا 
مزارعًا   32 بمشاركة  بحريني«، 
و4 شركات زراعية و5 مشاتل و4 
متخصصة  أنشطة  و4  مناحل 
ــر  ــ األسـ ــن  ــ مـ و20  ــور  ــمــ ــتــ الــ ــي  ــ فـ
وزارة  مــع  بالتنسيق  المنتجة 

الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، عـــاوة 
لألطفال  قرية  تخصيص  على 
اســتــقــطــبــت أكـــثـــر مـــن 15 ألــف 
ــات وأنــــشــــطــــة  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ طــــفــــل بــ
ُتــشــّكــل إضــافــة نوعية  مــتــنــوعــة 
لــلــســوق مــنــذ انــطــاقــتــه فــي 10 

ديسمبر 2022.

رم�شان ل�شهر  الخ�شراوات  من  كبيرة  كميات  يوفر  المزارعين  �شوق 

رم�شان  �شهر  في  مطر  زخات  فر�س  ي�شحبه  قد  الحرارة  درجات  انخفا�س 
كتب محمد القصاص:

المهتم  اإللــكــتــرونــي  ــذر(  ويـ )أوال  مــوقــع  أفـــاد 
بــحــالــة الــطــقــس بـــأن شــهــر رمـــضـــان الــمــبــارك قد 
يبدأ بانخفاض في درجات الحرارة، ولكن بحسب 
النماذج العددية المرصودة مؤخرا يبدو أنه حتى 
اآلن سيكون حافا باألمطار الموسمية المباغتة 
في موسم )السرايات( التي قد تمتد حتى ما بعد 

عيد الفطر السعيد بإذن اهلل.
مؤخرا  تعرضت  المملكة  أجـــواء  أن  وأضـــاف 
على  أثــرت  وقصيرة  بــاردة  غريبة  لتيارات شمالية 
شــمــال شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة وانــخــفــضــت على 

أثرها درجات الحرارة بشكل ملحوظ شمال وشرق 
السعودية والكويت.

ــار الـــى ان شــهــر رمــضــان الـــقـــادم يــصــادف  وأشــ
دخــولــنــا فــي مــوســم الــربــيــع مــع مــوســم الــســرايــات 
)سريان السحب ليا ومباغتتها على حين غفلة(، 
تبدأ  حيث  المفاجئة  الــجــويــة  بتقلباتها  وتــمــتــاز 
الشديدة  الرياح  من مارس حتى مايو، وتصحبها 
الــهــابــطــة الـــتـــي يــتــشــكــل مــنــهــا جـــــدار الــعــواصــف 

الرملية والغبار على أغلب المناطق.
الرياح  فــي سرعة  الــســرايــات  خــطــورة  وتتمثل 
واألمطار والغبار، وهي تأتي بصورة مفاجئة، فقد 
يكون الجو يوحي باالستقرار وفجأة ينقلب، فهي 

تتكون بسرعة وال يسبقها بوادر واضحة توحي 
بقربها.

وقـــد تــكــون أمــطــار الــســرايــات عــلــى شكل 
وبحسب  أليـــام،  أو  لساعات  متواصلة  أمــطــار 
أرشـــفـــة الـــمـــراصـــد الــطــقــســيــة فــــإن الــبــحــريــن 
هطلت  التي  السرايات  موسم  بأمطار  تأثرت 
في مارس 1984 بتاريخ 15 مارس الذي هطلت 
فيه أمطار غزيرة جدا، وكانت مصحوبة ببرد 
بين  ما  األمــطــار  واستمر هطول  قوية  ورعــود 
مــتــوســطــة وغـــزيـــرة إلـــى تــاريــخ 18 مـــارس من 
العام نفسه، ووقتها تحولت الشوارع إلى بركة 

مياه.
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موسكو - رويترز: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت أن روسيا والصين وإيران اختتمت تدريبات بحرية 
ثالثية في بحر العرب شملت إطالق نيران مدفعية على أهداف في البحر والجو. وأجريت التدريبات قبالة ميناء 
جابهار اإليراني فيما يستعد الرئيس الروسي فالديمير بوتين الستضافة نظيره الصيني شي جين بينغ في موسكو 
العسكرية مع شركائها وخاصة  التدريبات  إجــراء  روسيا  وواصلت  اإلثنين.   يوم  تبدأ  أيــام  زيــارة تستغرق ثالثة  في 
الصين على الرغم من الضغط الواقع على قواتها المسلحة بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في أوكرانيا إذ 
فشلت في تحقيق أي تقدم كبير منذ الصيف الماضي.  وقالت وزارة الدفاع إن الفرقاطة الروسية أدميرال جورشكوف 
جورشكوف  وشــاركــت  والجمعة.  الخميس  يومي  أجريت  التي  التدريبات  في  شاركتا  نانجينغ  الصينية  والمدمرة 
المجهزة بأحدث جيل من صواريخ زيركون الروسية فرط الصوتية في تدريبات بحرية مشتركة الشهر الماضي مع 

الصين وجنوب أفريقيا. 

اإ�سقاط مذكرة التوقيف بحق رئي�س الوزراء الباك�ستاني ال�سابق عمران خان

ال�دور القي�ادي لأمري�كا ف�ي ال�س�رق الأو�س�ط يواجه تحدي�ات عميقة
نــجــاح  شـــّكـــل  ب(:  ف  )أ   - واشــنــطــن 
ــي الـــتـــقـــريـــب بــيــن  الـــصـــيـــن الـــمـــفـــاجـــئ فــ
ــرا والـــعـــنـــف  ــ ــيــ ــ الــــســــعــــوديــــة وإيـــــــــــــران أخــ
المتصاعد  اإلســرائــيــلــي   - الفلسطيني 
خصوصا تحّديا للدبلوماسية األمريكية 
ــُتـــبـــرت  فــــي الــــشــــرق األوســــــــط بـــعـــدمـــا اعـ
وسيطا  طويلة  لفترة  المتحدة  الواليات 

والعبا أساسيا في المنطقة. 
اعــتــبــرت الـــواليـــات الــمــتــحــدة إعـــالن 
السعودية  استئناف  مــارس   10 فــي  بكين 
ــيــــة  ــلــــومــــاســ ــا الــــدبــ ــمــ ــهــ ــاتــ وإيــــــــــــــران عــــالقــ
مــفــاوضــات  ــر  إثــ  2016 مــنــذ  الــمــقــطــوعــة 
استضافتها الصين أنها »أمر جيد« وقال 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن وقتها »أي 
الــتــوتــرات هو  أمــر قــد يساعد فــي خفض 

أمر جيد«. 
ومع ذلك، حاول مسؤولون أمريكيون 
فــي  الـــصـــيـــن  دور  أهـــمـــيـــة  مــــن  الــتــقــلــيــل 
المنطقة، قائلين إن بكين ال تزال بعيدة 
الشرق  في  األمريكيين  على  التفوق  عن 
األوسط الذي ما زال إلى حد كبير تحت 

حماية المظلة األمنية األمريكية. 
لكن هذا االختراق الدبلوماسي الذي 
حّققته الصين يمّثل تحديا حقيقيا لدور 
ــات الــمــتــحــدة كــالعــب أســـاســـي في  ــواليـ الـ
المتزايد  واشنطن  انشغال  مع  المنطقة 
ــلــــى الـــمـــدى  ــا، وعــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــزاع فــــي أوكـ ــنــ ــالــ بــ
الــطــويــل، بــإعــاقــة الــتــقــدم الــدبــلــومــاســي 
والعسكري لبكين في منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ. 
وقــــال جــيــمــس رايـــــن، مــديــر بــرنــامــج 
الشرق األوسط في معهد »فورين بوليسي 
واشــنــطــن  إن  إنـــســـتـــيـــتـــيـــوت«  ريـــســـيـــرتـــش 
يــمــكــنــهــا تحقيق  بــــأي خـــطـــوة  ســـتـــرّحـــب 
األوسط،  الشرق  في  اإلقليمي  االستقرار 

حتى لو كانت من الصين المنافسة. 
وأوضح لوكالة فرانس برس أن »إدارة 
ــه عــنــدمــا  ــح إنــ ــ ــايـــدن قـــالـــت بــشــكــل واضـ بـ
ــر بــالــشــرق األوســــــط، فــإنــهــا  ــ يــتــعــلــق األمـ
مضيفا  واالستقرار«،  األمــن  تعزيز  تدعم 
»ســيــتــراجــع الــتــدخــل األمــريــكــي عــمــومــا« 
وهي رسالة يفهمها السعوديون »بوضوح«. 
ــذا الــتــحــول فــيــمــا ال تـــزال  ــأتـــي هــ ويـ
المتحدة  الواليات  بين  معقدة  العالقات 

والسعودية وفيما تواجه واشنطن العديد 
البرنامج  مــن  تــتــراوح  التي  القضايا  مــن 
النووي اإليراني إلى الصراع الفلسطيني 

- اإلسرائيلي. 
ــلــــف الــــنــــووي  وفـــــــي مـــــا يــــخــــص الــــمــ
اإليــرانــي، فــإن الــمــفــاوضــات بــشــأن إحياء 
اتفاق 2015 الذي انسحبت منه الواليات 
المتحدة في عهد دونالد ترامب، متوقفة. 

إلـــى  الـــــعـــــودة  أن  ــنــــطــــن  واشــ ــد  ــ ــؤكـ ــ وتـ
االتفاق لم تعد »مطروحة« لو أن الواليات 
المتحدة ما زالت تعتقد أن هذا االتفاق 
إيــران من حيازة  لمنع  أفضل طريقة  هو 

أسلحة ذرية. 
الــصــراع  فــي  التصعيد  أيــضــا  وهــنــاك 
الدعوات  فرغم  اإلسرائيلي.  الفلسطيني 
المتكررة إلى التهدئة، بما في ذلك خالل 

للقدس  األمريكي  الخارجية  وزيــر  زيـــارة 
تفاقمت  يناير،  نهاية  اهلل  ورام  المحتلة 

أعمال العنف. 
ويــومــا بــعــد يــــوم، يــديــن الــمــســؤولــون 
ــون اإلجــــــــــراءات اإلســرائــيــلــيــة  ــيـ ــكـ ــريـ األمـ
االستيطاني  للتوسع  الجانب  األحــاديــة 
خــصــوصــا، فــيــمــا يــعــيــدون تــأكــيــد الــدعــم 
ــل  ــت« إلســـــرائـــــيـــــل والـــــــتـــــــزام »حــ ــ ــابــ ــ ــثــ ــ »الــ

لــديــه  يــكــن  لـــم  الـــدولـــتـــيـــن«. إال أن ذلــــك 
القديم  الحليف  حكومة  على  تأثير  أي 

بنيامين نتنياهو. 
ــام  ــنـــظـ الـ تــــعــــديــــل  مـــــشـــــروع  أن  كــــمــــا 
ــذي طــرحــه نــتــنــيــاهــو الـــذي  الــقــضــائــي الــ
يرأس حاليا حكومة هي األكثر يمينية في 
تاريخ اسرائيل، يمّثل إحراجا لواشنطن، 

وخصوصا بعد إثارته غضبا شعبيا.

إسالم أباد – )أ ف ب(: أسقط 
التوقيف  مذكرة  باكستاني  قاض 
ــيــــس الــــــــــــوزراء الـــســـابـــق  بـــحـــق رئــ
عــمــران خـــان أثـــر تــوجــهــه السبت 
إلى المحكمة بعد غيابه عن عدة 
ــاد  ــا أفـ جــلــســات اســـتـــمـــاع، وفــــق مـ
محاموه.  أطيح عمران خان )70 
عاما( في أبريل 2022 إثر مذكرة 
ويواجه  الثقة،  بحجب  برلمانية 
بينما  القانونية  القضايا  عشرات 

يسعى إلى العودة إلى السلطة.
وصدرت مذكرة توقيف بحقه 
بعد عدم مثوله أمام محكمة في 
إسالم أباد يوم 11 مارس للرد على 
اتــهــامــه بــعــدم إعـــالن كــل الــهــدايــا 
خالل  تلقاها  التي  الدبلوماسية 
ــوال  ــن كــســب أمــ ــه وعــ ــتـ فـــتـــرة واليـ
مــنــهــا عــبــر بــيــع بــعــضــهــا، وهـــو ما 
يـــنـــفـــيـــه. وقــــــال مـــحـــامـــيـــه جــوهــر 
خـــان لــوكــالــة فــرانــس بـــرس أمــس 
السبت إن »المحكمة ألغت مذكرة 
الـــتـــوقـــيـــف بـــعـــد حــــضــــور عـــمـــران 
حتى  الجلسة  تأجيل  وتــم  خـــان. 

30 مارس«.
بــــــعــــــد أيــــــــــــــام مــــــــن الــــــجــــــدل 
القانوني، قطع خان أكثر من 300 
كــيــلــومــتــر مــن الهــــور إلـــى مجمع 
المحاكم في إسالم أباد، لكنه لم 
السيارة،  من  الخروج  من  يتمكن 

فقد تجمع عدد كبير من أنصاره 
الحجارة  ورشــقــوا  المجمع  حــول 

ردوا  الذين  الشرطة  على عناصر 
لــلــدمــوع.  المسيل  الــغــاز  بــإطــالق 

لكن المحكمة قبلت حضوره وفق 
محاميه. 

قبل ذلك، قال خان في رسالة 
على  مسّجل  فيديو  مقطع  عبر 

ــا ذاهـــب إلــى  الــطــريــق الــســريــع »أنـ
أريـــد  اآلن.  ــاد  ــ أبـ ــــالم  إسـ مــحــكــمــة 
وضعوا  أنــهــم  جميًعا  أخــبــركــم  أن 
باد  إســالم  وفي  خطة العتقالي«. 
نشرت الشرطة أمس السبت نحو 
أربعة آالف عنصر تحسًبا. كذلك 
داهــمــت الــشــرطــة مــنــزلــه فــي حي 
فــخــم فـــي مــديــنــة الهـــــور بــعــدمــا 
وعلقت  المجاورة  الطرق  أغلقت 
في  المحمولة  الهواتف  خــدمــات 

المنطقة.
وأكد خان أنه عرضة لمؤامرة 
ــن خــــوض االنــتــخــابــات  لــمــنــعــه مـ
ــي أكـــتـــوبـــر.  الـــمـــقـــرر إجـــــراؤهـــــا فــ
وأضـــــاف »الـــهـــدف مـــن هــجــومــهــم 
على منزلي لم يكن تقديمي إلى 
إيــداعــي  بــل  ــاد،  أبــ محكمة إســـالم 
الــســجــن«. وفـــي وقـــت ســابــق هــذا 
الشرطة  محاوالت  أدت  األســبــوع، 
لــلــقــبــض عـــلـــى نـــجـــم الــكــريــكــيــت 
الـــســـابـــق بــعــد عــــدم مــثــولــه أمـــام 
أمنية  بدواع  المحكمة متحججًا 
الذين  أنصاره  مع  اشتباكات  إلــى 
ــارج مــقــر إقــامــتــه في  تــجــمــعــوا خــ

الهور في شرق البالد. 
وأمـــــــرت مــحــكــمــة فــــي نــهــايــة 
المطاف قوات األمن باالنسحاب، 
وتــــعــــهــــد خــــــــان بــــالــــمــــثــــول أمــــــام 

المحكمة السبت.

بالإع�دام  �س�خ�سين  الحك�م عل�ى 

ف�ي اإي�ران عل��ى خلفي�ة الهج�وم 

ع�ل��ى م�رق��د دي��ني ف�ي �س�يراز 
شخصين  على  إيــرانــيــة  محكمة  حكمت  ب(:  ف  )أ   - طــهــران 
فــي مدينة  ديني  أكتوبر على مرقد  فــي  ُشــّن  فــي هجوم  بــاإلعــدام 
بحسب  األقـــل،  على  شخصًا   13 بحياة  وأودى  الجنوبية،  شــيــراز 
»ميزان  موقع  ونقل  السبت.  أمــس  القضائية  السلطة  أفـــادت  مــا 
أونالين« عن رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس )جنوبا( 
كاظم موسوي قوله إّن الشخصين أِدينا بتهم »الفساد في األرض 

والتمّرد المسّلح والعمل ضّد األمن القومي«. 
وإمـــداد  تسليح  فــي  مباشر  بشكل  »مــتــوّرطــان  أّنــهــمــا  وأضـــاف 
ــيـــن( الــلــوجــســتــيــات وتـــوجـــيـــه الــمــنــّفــذ الــرئــيــســي لــلــهــجــوم  ــأمـ و)تـ
)المعروف  الكاظم  موسى  بن  أحمد  السيد  مرقد  على  اإلرهابي« 
الــذي أسفر عــن مقتل 13 شخصًا  أكتوبر،  فــي 26  بـــ»شــاه جـــراغ«( 

وإصابة 30 آخرين بجروح. 
القضية  آخرين في  ُحكم على ثالثة مّتهمين  أّنــه  إلى  وأشــار 
بالسجن مدة 5 و15 و25 عامًا، لكونهم أعضاء في تنظيم الدولة 
الخمسة  الــصــادرة على األشــخــاص  األحــكــام  إّن  وقــال  اإلسالمية. 
الرئيسي  المنّفذ  وتوفي  العليا.  المحكمة  أمــام  استئنافها  يمكن 
عنه  فــت  وعــرَّ اعتقاله.  أثــنــاء  بها  أصــيــب  بــجــروح  مــتــأّثــرًا  للهجوم 

وسائل اإلعالم اإليرانية على أّنه ُيدعى حامد بدخشان. 

تعزيز  ت��ع��ت��زم��ان  وط��وك��ي��و  ب��رل��ي��ن 

والدفاع  القت�سادي  الأمن  في  عالقاتهما 

طوكيو - )أ ف ب(: أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، 
مؤتمر صحفي مشترك  في  أوالف شولتس  األلماني  والمستشار 
في طوكيو أمس السبت تعزيز عالقات بلديهما في مجاالت األمن 
أقل  في  الثانية  للمرة  اليابان  يزور شولتس  والدفاع.  االقتصادي 
من عام. ويرافقه ستة وزراء ووفد من مدراء األعمال في ألمانيا، إذ 
ترغب برلين بتوسيع تبادالتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
مجموعة  قمة  اليابان  وتستضيف  الصين.  مــن  أبعد  هــو  مــا  إلــى 

السبع في مايو في هيروشيما غرب البالد. 
وشدد كيشيدا وشولتس على حاجة بلديهما إلى زيادة تنويع 
جائحة  على خلفية  اضــطــرابــات  التي شهدت  ــدادات  اإلمــ مــصــادر 
كوفيد-19، ثم الغزو الروسي ألوكرانيا. وأوضح كيشيدا أّن طوكيو 
مثل  استراتيجية  قطاعات  في  »تأثيرهما  بتعزيز  ترغبان  وبرلين 
مــــوارد الــتــعــديــن وأشــبــاه الــمــوصــالت والــبــطــاريــات، وتــبــادل أفضل 
عالقات  أّن  شولتس  وأكـــد  الــمــخــاطــر«.  مــع  للتعامل  الــمــمــارســات 
المزيد  تقديم  دون  »مستويات جديدة«، من  بلغت حاليًا  البلدين 

من التفاصيل.

اإلى  لالن�سمام  متطوع  األف   800 من  اأكثر 

الإمبرياليين لمحاربة  ال�سمالية  كوريا  جي�س 

سيول - )أ ف ب(: تطّوع أكثر من 800 ألف مواطن كوري شمالي 
لــالنــضــمــام إلـــى الــجــيــش لــمــحــاربــة »اإلمــبــريــالــيــيــن األمــريــكــيــيــن«، 
أمس  الرسمية  الشمالية  الكورية  األنباء  وكالة  أفــادت  ما  بحسب 
باليستيا عابرا  يانج صاروخا  بيونج  اختبار  أيام من  بعد  السبت، 
ــام شــهــد عــــدًدا قــيــاســًيــا مــن تــجــارب األســلــحــة  لـــلـــقـــارات.  وبــعــد عـ
والــتــهــديــدات الــنــوويــة الــمــتــزايــدة مــن بــيــونــج يــانــج عــــززت سيول 
أكــبــر تدريبات  وبـــدأت هــذا األســبــوع  وواشــنــطــن تعاونهما األمــنــي، 
عسكرية مشتركة بينهما منذ خمسة أعوام. وتنظر كوريا الشمالية 
إلى هذه التدريبات على أنها تدريبات لشّن غزو، وحذرت مراًرا من 

أنها ستتخذ إجراءات »ساحقة« رًدا عليها. 
المناورات  الشمالية  الكورية  الرسمية  األنباء  وكالة  ووصفت 
المستمرة بأنها محاولة أمريكية »إلثارة حرب نووية«، مشيرة إلى 
تجنيد مئات اآلالف من األشخاص رًدا على ذلك. ولفتت الوكالة 
رحمة  بال  »القضاء  على  مصممون  الشباب  المتطوعين  أن  إلــى 
»للدفاع  الجيش  إلــى  انضموا  لذلك  بالحرب«،  المهووسين  على 

عن البالد«. 
وأضـــافـــت يـــوم الــجــمــعــة: »تـــطـــّوع أكــثــر مــن 800 ألـــف مــســؤول 
إلى  لالنضمام  البالد  أنحاء  في جميع  الشباب  دوري  في  وطالب 
الجيش الشعبي الكوري«. وأظهرت صور نشرها المسؤول الكوري 
في  ينتظرون  شماليين  كوريين  شباًبا  سينمون  رودونــغ  الشمالي 

طوابير طويلة لتوقيع أسمائهم، فيما يبدو موقع بناء. 

�سحفَيين  اآخ���ر  ع��ن  الإف�����راج 

ف�����ي ج����ن����وب ال���������س����ودان 

اأوِقفا بعد ن�سر فيديو حول الرئي�س
في  الــســودان  اّتــحــاد صحفّيي جنوب  أعلن  )أ ف ب(:   - جوبا 
اعُتِقال في  ين كانا قد  بيان يوم الجمعة اإلفــراج عن آخر صحفيَّ
يناير بعد نشر مقطع فيديو ُيظهر الرئيس سلفا كير وهو يتبّول 

في مالبسه خالل حفل رسمي. 
ــة جــنــوب الـــســـودان  ــ وأوِقـــــف ســبــعــة صــحــفــّيــيــن مـــن هــيــئــة إذاعـ
)إس  كوربوريشن«  برودكاستنغ  سودان  »ساوث  العاّمة  التلفزيونّية 
الحين،  ذلــك  وُأطــِلــق ســراح خمسة منذ  يناير.  فــي  بــي ســي(  إس 

بينهم اثنان يوم الثالثاء. 
وكان الصحفّيون قد أوِقفوا في إطار تحقيق على أثر انتشار 
واسع لمقطع فيديو على وسائل التواصل االجتماعي في ديسمبر 
ُيــظــهــر كــيــر الــبــالــغ الــحــاديــة والــســبــعــيــن وهـــو يــتــبــّول فــي مالبسه 
خالل حفل رسمي.  وُيظهر مقطع الفيديو الذي ُنشر على موقع 
يوتيوب، الرئيس كير واضًعا قّبعته السوداء ومرتدًيا بدلة رمادّية 

فاتحة، فيما انتشرت بقعة داكنة على سرواله. 
وفي بيان ُنشر الجمعة، رّحب اّتحاد صحفّيي جنوب السودان 
بـ»اإلفراج عن غارانغ جون وجوكوب بنيامين«، مؤّكًدا أّنه سُيواصل 

نضاله »لضمان عمل الصحفّيين في بيئة حّرة وآمنة«.

} العنف المتصاعد بين الفلسطينيين واالحتالل من بين التحديات التي تواجه اإلدارة األمريكية. )أ ف ب(

القاهرة – الوكاالت: أعلن وزير الخارجية التركي 
»التحضير  القاهرة  أمــس مــن  أوغــلــو  تــشــاوش  مــولــود 
أردوجـــان  طيب  رجــب  التركي  الرئيسين  بين  للقاء« 
والــمــصــري عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي، إلنـــهـــاء عــقــد من 

القطيعة بين البلدين. 
ــر الــخــارجــيــة الــمــصــري ســامــح شكري  ــال وزيــ وقــ
مع  المحادثات  إن  أوغــلــو  مــع  صحفي  مؤتمر  خــالل 
تركيا بخصوص إمكانية إعادة العالقات الى مستوى 
أن  الــمــالئــم«. وأضـــاف  الــوقــت  »فــي  السفراء ستجري 

المحادثات كانت »صريحة ومتعمقة وشفافة«.
ســيــاســيــة  ارادة  هـــنـــاك  »بــالــتــأكــيــد  شـــكـــري  ــال  ــ وقـ
اجتمعا  عندما  البلدين  رئيسي  قبل  من  وتوجيهات 
في الدوحة... إلطالق المسار للوصول إلى التطبيع 

الكامل للعالقات بعد تطورات السنوات الماضية«.
وأشــــــار شـــكـــري فـــي تــصــريــحــاتــه إلــــى مــصــافــحــة 
كأس  خــالل  وأردوجـــان  السيسي  بين  واجتماع قصير 

العالم بقطر العام الماضي.
العالقات  استعادة  »نريد  جانبه  من  أوغلو  وقــال 

الــدبــلــومــاســيــة بــيــن الــبــلــديــن عــلــى أعــلــى مــســتــوى«. 
المستقبل  فـــي  نــخــتــلــف  أن  الــمــمــكــن  »مــــن  وأضـــــاف 
العالقات  ولكن سنبذل قصارى جهدنا لتجّنب قطع 

مجّددًا«.  
وأكد تشاوش أوغلو أنه »بعد االنتخابات« التركية، 
بــمــا فـــي ذلـــك االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي 14 مــايــو، 

»سيلتقي رئيسنا بالرئيس السيسي«.  
وكان تشاوش أوغلو قد استقبل شكري في فبراير 
في تركيا بعد الزلزال الذي ضرب تركيا في السادس 
البلد.  هــذا  فــي   48500 مقتل  إلــى  وأّدى  فــبــرايــر  مــن 
يوم  بعد  الهاتف  عبر  أردوجـــان  مع  السيسي  وتحدث 

من الزلزال. 
التبادالت  تتوقف  لــم  الــتــجــاري،  المستوى  على 
بين البلدين، بل زادت من 4.4 مليارات دوالر في عام 
بحسب   ،2020 عــام  فــي  دوالر  مليار   11.1 إلــى   2007
مركز كارنيجي لألبحاث، حتى أّنه في عام 2022 كانت 
أربعة  أول مستورد للمنتجات المصرية بقيمة  أنقرة 

مليارات دوالر. 

وزي�ر خارجي�ة تركي�ا يعل�ن من القاه�رة لقاء مرتقب�ا بين ال�سي�س�ي واأردوجان

} أوغلو أكد رغبة أنقرة في استعادة العالقات مع القاهرة. )أ ف ب(

} مناصرو خان على سطح مركبته وحولها خارج قاعة المحكمة. )أ ف ب(
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ــاالت: أعــلــن  ــوكــ انـــقـــرة – الــ
الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
اردوجــــــــــان واألمــــــــم الــمــتــحــدة 
أمــــــــــس تـــــمـــــديـــــد االتــــفــــاقــــيــــة 
الدولية بشأن تصدير الحبوب 
يوليو  في  المبرمة  األوكــرانــيــة 
الــغــذاء  ــة  أزمــ لتخفيف   2022
الــعــالــمــيــة الــنــاجــمــة عـــن غــزو 

روسيا ألوكرانيا. 
رّحـــبـــت كــيــيــف عــلــى الــفــور 
ــد قــــائــــلــــة إنــــــــه تــم  ــديــ ــمــ ــتــ ــالــ بــ
التفاوض على مدة 120 يوما. 
لــكــن الــرئــيــس الــتــركــي واألمـــم 
فترة  عــن  يعلنا  لــم  الــمــتــحــدة 
روسيا  قــالــت  فــي حين  زمــنــيــة، 
ــى تـــمـــديـــد  ــلــ ــا وافــــــقــــــت عــ ــ ــهـ ــ إنـ

االتفاقية 60 يوما فقط.  
ــان في خطاب  وقــال اردوجـ
ــادثــــات مــع  مــتــلــفــز »بـــعـــد مــــحــ
ــا تـــمـــديـــد  ــنـ ــمـ ــيــــن، ضـ ــ ــَب ــانــ ــجــ الــ
االتفاقية التي كان ُيفترض أن 

تنتهي في 19 مارس«. 
وسبق أن أعربت أنقرة عن 
التمديد  يــكــون  أن  فــي  رغبتها 
أصــرت  فيما  يــومــا،   120 لــمــدة 
روسيا على رغبتها في أن تكون 

الفترة 60 يوًما فقط. 
ستيفان  قــــال  جــهــتــه،  مـــن 
دوجـــــاريـــــك الـــمـــتـــحـــدث بــاســم 

المتحدة  لألمم  العام  األمين 
ــم تــمــديــد مـــبـــادرة  فـــي بـــيـــان »تــ
المبرمة  األســود  البحر  حبوب 
فـــي اســطــنــبــول فـــي 22 يــولــيــو 
امــتــنــانــنــا  عـــن  نــعــرب   ...2022
ــة لــلــدعــم  ــيـ لـــلـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـ

الدبلوماسي والعمالني«. 
ورّحب وزير البنى التحتية 
األوكرانية أولكسندر كوبراكوف 
بـــــــاإلعـــــــالن، مــــشــــيــــًرا إلـــــــى أن 
االتفاق ُمّدد لفترة 120 يوًما. 

»ُمـــّددت  تويتر  على  وكــتــب 
مـــبـــادرة حــبــوب الــبــحــر األســـود 
نــشــكــر   يـــــــوًمـــــــا.   120 لــــفــــتــــرة 
أنــطــونــيــو جــوتــيــريــش واألمــــم 
المتحدة والرئيس رجب طيب 
اردوجان ووزير )الدفاع التركي( 
خــلــوصــي آكــــار بـــاإلضـــافـــة إلــى 
جــمــيــع شـــركـــائـــنـــا، اللــتــزامــهــم 

باالتفاق«. 
وأضـــــاف فـــي مــنــشــور على 
ــبـــوك »يـــكـــمـــن الـــتـــحـــدي  ــيـــسـ فـ
عمليات  تسريع  فــي  الرئيسي 
تــفــتــيــش الـــســـفـــن فــــي تــركــيــا. 
ســـــيـــــســـــمـــــح ذلـــــــــــــك لــــلــــعــــالــــم 
بــالــحــصــول عــلــى الــمــزيــد من 
المنتجات الزراعية األوكرانية. 
كــمــا نـــواصـــل الــعــمــل إلضــافــة 
ميكواليف  منطقة  فــي  مــوانــئ 

الــحــبــوب وتوسيع  مــبــادرة  إلـــى 
نطاق البضائع«.  

لــــكــــن الـــمـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
وزارة الخارجية الروسية ماريا 
تصريحات  في  قالت  زاخــاروفــا 
انترفاكس  أنباء  وكالة  نقلتها 
أمس، »نرى تقارير من أطراف 
فــي +اتــفــاقــيــة الــحــبــوب+ تفيد 
ــاق لـــمـــدة 120  ــفــ بــتــمــديــد االتــ
يوما. قلنا مرارا... إن الجانب 
أطــراف  أخطر جميع  الــروســي 
االتــفــاقــيــة بــأنــه يــمــددهــا لمدة 

60 يوما«. 
وشـــــدد اردوجــــــــان عــلــى أن 
»هذه االتفاقية لها أهمية بالغة 
ــدادات الـــغـــذاء الــعــالــمــيــة«،  ــ إلمــ
مضيفا »أشكر روسيا وأوكرانيا 
الــلــتــيــن لـــم تـــدخـــرا جــهــدا من 
أشكر  كما  تمديد جديد،  أجــل 
األمين العام لألمم المتحدة«. 
وقــعــت   ،2022 يـــولـــيـــو  فــــي 
تركيا  برعاية  وروســيــا  أوكرانيا 
واألمم المتحدة مبادرة حبوب 
الــبــحــر األســــــود الـــتـــي خــّفــفــت 
الناتجة  العالمية  الغذاء  أزمة 
عـــن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا من 
ــاح بــتــصــديــر مــا  ــمـ ــسـ خـــــالل الـ
يــقــرب مــن 25 مليون طــن من 

الذرة والقمح وحبوب أخرى. 

تمدي�د  تعلن�ان  المتح�دة  والأم�م  تركي�ا 

ات�ف�اق�ي��ة ت���صدير الحب�وب الأوكرانية 

يتوقع  )أ ف ب(:   - باريس 
أن تتجّدد االحتجاجات خالل 
ــة نــــهــــايــــة األســــــبــــــوع فــي  ــلـ عـــطـ
فــرنــســا بــعــد تــمــريــر الــســلــطــة 
نظام  إصالح  قانون  التنفيذية 
في  تصويت  دون  مــن  التقاعد 
الجمعية الوطنية، ما أدى إلى 
تـــفـــاقـــم الـــغـــضـــب االجــتــمــاعــي 
اقتراحين  نـــواب  تــقــديــم  وإلـــى 
لــحــجــب الــثــقــة عـــن الــحــكــومــة 
الـــغـــارقـــة فــــي أزمــــــة ســيــاســيــة. 
يــوم الجمعة  أتــى االقــتــراحــان 
الرئيس  ــرار  قـ عــلــى  رّد  بمثابة 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
المادة  إلى  االستناد  الخميس 
49.3 من الدستور التي تسمح 
التصويت  دون  بتبّني نّص من 
الوطنية،  الجمعية  فــي  عليه 
ما لم يؤدِّ اقتراٌح بحجب الثقة 

إلى اإلطاحة بالحكومة. 
العمالية  الــنــقــابــات  ودعـــت 
إلــــى تـــظـــاهـــرات يــومــي الــســبــت 
ــى يـــوم تــاســع من  واألحـــــد، وإلــ
ــرات  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ اإلضـــــــــرابـــــــــات والـ
الخميس 23 مارس، احتجاجًا 
عـــلـــى اإلصـــــــــالح الـــــــذي يــنــص 
رفع  على  فيه  الرئيسي  البند 
ســـن الــتــقــاعــد الــقــانــونــيــة من 
ويــبــرز شبه  عــامــا.  إلـــى 64   62
إجـــمـــاع عــلــى اعـــتـــبـــار الــلــجــوء 
الدستور  من   49.3 المادة  إلى 
ــى مـــاكـــرون  نــكــســة بــالــنــســبــة إلــ
السياسي  رصــيــده  ــن  َرَهــ الـــذي 
في سبيل هذا اإلصالح جاعاًل 
ــتــــه  ــنــــه أبــــــــرز مــــشــــاريــــع واليــ مــ
الرئاسية الثانية. ورغم خشية 
عـــنـــف، تجمع  أعـــمـــال  حـــــدوث 
مـــســـاء  الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن  آالف 
الكونكورد  ساحة  فــي  الجمعة 
في باريس، مثل اليوم السابق، 
ــاج أمـــــــام الــجــمــعــيــة  ــجـ ــتـ لـــالحـ
ــه  ــزيــ ــيــ ــر اإللــ ــ ــــصـ ــة وقـ ــيــ ــنــ الــــوطــ
متظاهرون  وأشــعــل  الــرئــاســي. 
الــنــار وشــهــدت األجـــــواء تــوتــرًا 
ــلـــت الـــشـــرطـــة مــع  ــيـــن تـــدخـ حـ
لمراسلي  وفــًقــا  الــلــيــل،  حــلــول 

وكالة فرانس برس. 
المتظاهرين  مــئــات  ورمـــى 

ــات عــلــى  ــعــ ــرقــ ــفــ زجــــــاجــــــات ومــ
ــن  ــ ــذيـ ــ ــة الـ ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ ــر الــ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ عـ
الــمــســيــل  الـــغـــاز  بـــإطـــالق  ردوا 
ــــالء  لــــلــــدمــــوع، مـــحـــاولـــيـــن إخـ
الـــمـــكـــان، مـــع هـــطـــول الــمــطــر. 
وأعــلــنــت الــشــرطــة اعــتــقــال 61 
وقـــال جـــان للحشود  شــخــًصــا. 
وســـط الــتــصــفــيــق، وهـــو طالب 
الكامل:  اســمــه  عــن  يكشف  لــم 
»نــفــذنــا أيـــامـــًا مــن اإلضـــرابـــات 
نحتاج  حــالــيــًا  لكننا  الــجــيــدة، 
إلى تحّرك هجومي«. وأضاف: 
»بالنسبة إلينا، التكتل النقابي 
مات! إنها بداية أمور أخرى!«. 
ــرق وســط  فـــي لــيــون فـــي شـ
ــــالد، اقـــتـــحـــم مـــتـــظـــاهـــرون  ــبـ ــ الـ
ــوا إضـــرام  ــاولــ مــقــر بــلــديــة و»حــ
الــشــرطــة  تمكنت  لــكــن  ــار«،  ــنـ الـ

من إخماد الحريق على الفور، 
بحسب  شــخــًصــا،   36 وأوقـــفـــت 
تجمعات  وُنــظــمــت  ذكـــــرت.  مـــا 
فــي مــدن عــديــدة، مــن ليل في 
الغرب،  إلى بوردو في  الشمال، 
الشرق  في  بستراسبورغ  مــرورًا 
الوضع، بحسب  »تدهور«  حيث 
ما أكدت الشرطة. وقال فيليب 
مــيــالن لــوكــالــة فـــرانـــس بـــرس، 
ثانوية  مدرسة  في  أستاذ  وهــو 
فــي ريـــن )غــــرب( حــيــث تظاهر 
ــثــــر مــــن ألــــفــــي شــــخــــص، إن  أكــ
استخدام المادة 49.3 »بمثابة 
منذ  إلينا  يستمعوا  لم  إهانة. 
أسابيع، ما أثار غضبًا كبيرًا«. 

وستنظر الجمعية الوطنية 
الـــفـــرنـــســـيـــة االثـــنـــيـــن ابــــتــــداًء 
بالتوقيت   16:00 الــســاعــة  مــن 

بــتــوقــيــت   15:00( الـــمـــحـــلـــي 
بــاقــتــراحــي حجب  جــريــنــتــش( 
الــثــقــة عــن الــحــكــومــة، بحسب 
مـــا قـــالـــت مـــصـــادر بــرلــمــانــيــة. 
ــد االقـــتـــراحـــيـــن يــوم  وقــــــّدم أحــ
الجمعة نواب مجموعة »ليوت« 
المستقلة و»تشارك فيه أحزاب 
عدة«. وشارك نواب من ائتالف 
التوقيع  في  اليساري  »نــوبــس« 
على هــذا االقــتــراح الــذي يندد 
المقبول  غــيــر  اإلنـــكـــار  بــــــ»ذروة 
لــلــديــمــقــراطــيــة«. كــذلــك قـــّدم 
ــتـــجـــمـــع  نـــــــــواب مـــــن حـــــــزب »الـ
المتطرف  اليميني  الــوطــنــي« 
بــزعــامــة مــاريــن لــوبــن بــدورهــم 
ــر لــحــجــب الــثــقــة،  اقــتــراًحــا آخـ
مــــؤكــــديــــن أنــــهــــم ســـيـــصـــوتـــون 
اقــتــراحــات حجب  كــل  »لصالح 

الثقة المقدمة«. 
وكــرر األمــيــن الــعــام لنقابة 
لـــــــــوران  تـــــــــي(  دي  إف  )ســـــــــي 
من  تحذيره  الجمعة  بيرجيه 
تفاقم الغضب في البالد، ودعا 
»سحب  إلى  الفرنسي  الرئيس 
اإلصالح«. وإلسقاط الحكومة 
األكــــثــــريــــة  تـــــصـــــّوت  أن  يــــجــــب 
ــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ الــــمــــطــــلــــقــــة فـــــــي الـ
لحجب  اقــتــراح  على  الوطنية 
الثقة، أي 287 صوًتا. ويتطلب 
حـــــوالـــــي  يـــــــصـــــــّوت  أن  ذلــــــــــك 
نائًبا يمينًيا من حزب  ثالثين 
الــجــمــهــوريــيــن )مـــن أصـــل 61( 
ــلـــى االقــــــتــــــراح. ويـــتـــوقـــع أن  عـ
يجمع اقــتــراح »لــيــوت« أصــوات 
ــة بـــخـــالف  ــفـ ــلـ ــتـ أطــــــــــــراف مـــخـ

اقتراح »التجمع الوطني«.  

موسكو – الوكاالت: زار الرئيس 
الــــروســــي فـــالديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن أمـــس 
الــقــرم فــي الـــذكـــرى الــتــاســعــة لضم 

شبه الجزيرة األوكرانية. 
إلـــى  لـــبـــوتـــيـــن  زيـــــــارة  أول  وهـــــي 
العسكرية  العملية  بدء  منذ  القرم 
الروسية في اوكرانيا في 24 فبراير 

 .2022
ووصل بوتين إلى سيفاستوبول، 
ــول  ــ ــطـ ــ ــــي ألسـ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــاء الـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
الــبــحــر األســــــود الــــروســــي فـــي شبه 
الــقــرم، حيث حضر مراسم  جــزيــرة 
ــنـــون لــألطــفــال  تـــدشـــيـــن مــــدرســــة فـ
ميخائيل  المحلي  الحاكم  برفقة 
رازفوجاييف، وفًقا لصور بثتها قناة 

روسيا-1 التلفزيونية العامة. 
ــيــــا الــــقــــرم فــــي 18  وضـــمـــت روســ
مارس 2014 إثر استفتاء لم تعترف 

به كييف وال األسرة الدولية. 
وأكـــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس األوكــــــــرانــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي في يناير أنه 
في  بالسالح،  القرم  استعادة  يعتزم 
حين تردد موسكو أن »القرم روسية« 
رافضة أن تكون موضع تفاوض في 

محادثات سالم محتملة. 
في غضون ذلك تجّمع ناشطون 
ــام  ــ مـــــوالـــــون لـــلـــكـــرمـــلـــيـــن أمــــــس أمـ
»غير  تعتبرها موسكو  دول  سفارات 
لضّم  التاسعة  الــذكــرى  فــي  وّديــــة«، 
روسيا شبه جزيرة القرم األوكرانية، 

حسبما قالت حركة شبابية. 
وقالت حركة »مولودايا غفارديا« 
)الحرس الشاب( إن أكثر من خمسة 
آالف شخص تظاهروا أمام سفارات 
فيها  بما  وّديــة«  »غير  دولــة  عشرين 
وفرنسا  المتحدة  الــواليــات  ســفــارة 

وألمانيا وبولندا. 
وأشارت إلى أن هذه الدول »تدعم 
ــزود الــنــظــام األوكــرانــي  أوكــرانــيــا وتــ

بأسلحة فّتاكة بشكل نشط«. 
خارج  ناشط   400 نحو  وتّجمع 
ــارة األمـــريـــكـــيـــة فـــي مــوســكــو  ــفـ ــسـ الـ
»القرم  عليها  ُكتب  الفتات  وحملوا 
الواليات  و»أيتها  لألبد«  روسيا  مع 
الــمــتــحــدة، أنــــت تــزرعــيــن الـــمـــوت«، 

فرانس  وكالة  مراسل  أفــاد  حسبما 
برس. 

الشبابية  الــحــركــة  رئــيــس  ــال  وقـ
ــتـــون ديـــمـــيـــدوف لــوكــالــة فــرانــس  أنـ
بــــرس »بـــمـــســـاعـــدة هــــذه األســلــحــة، 
يمكن إطالق النار على شبه جزيرة 
يحصل  بــدأ  وقــد  المسالمة  الــقــرم 

ذلك«.   
وأضاف »نعتبر هذه الدول، التي 
في  متواطئة  فــّتــاكــة،  أسلحة  تــوّفــر 

هذه الجريمة«. 
وحصلت تظاهرة مشابهة شارك 
ــام  أمــ شـــخـــص   200 نـــحـــو  خـــاللـــهـــا 
مراسل  وفــق  البريطانية،  الــســفــارة 

لوكالة فرانس برس. 

تحلي�ل: �ص�ي جينبين�غ ي�زور رو�ص�يا ب�صفته �صانع �ص�ام

تظاهرات جديدة متوقعة في فرن�صا في خ�صم اأزمة �صيا�صية 

ب�وت�ي��ن ي��زور ال�ق��رم ف��ي ال�ذك��رى الت��ا�صعة ل�صمه�ا

} محتجون يغلقون أحد شوارع باريس. )أ ف ب(

الرئيس  نشر  ب(:  ف  )أ   - واشــنــطــن 
ــد تـــرامـــب يــوم  ــالـ األمــريــكــي الــســابــق دونـ
منصتي  عــلــى  تصريحاته  أول  الجمعة 
حساباته  تعليق  منذ  ويوتيوب  فيسبوك 
ــداث الــكــابــيــتــول.  ــ قــبــل عــامــيــن عــقــب أحـ
ــدت« إلـــى جــانــب مقطع  وكـــتـــب: »لــقــد عــ
ــه 12 ثـــانـــيـــة مــقــتــطــف مــن  فـــيـــديـــو مـــدتـ
خطاب فوزه بعد انتخابات 2016، ويقول 
ــــف لــجــعــلــكــم تــنــتــظــرون - إنــه  فـــيـــه: »آسـ
ــآالف  عــمــل مـــعـــقـــد«. وقـــوبـــلـــت كــلــمــاتــه بـ
مرة  لرؤيتك  »ســعــداء  بينها  التعليقات، 
ــرى« و»عـــودتـــك تــبــعــث عــلــى االرتـــيـــاح  ــ أخـ

سيدي الرئيس«. 
عاما   76 البالغ  الجمهوري  والزعيم 
 .2024 في  ثانية  لوالية  للترشح  يسعى 
ولم يتمكن من نشر أي محتوى لمتابعيه 
فيسبوك  على  مليونا   34 عددهم  البالغ 
واســتــبــعــد  يـــوتـــيـــوب.  عــلــى  مــلــيــون  و2.6 
ترامب من المنصتين في أعقاب أحداث 
اقتحم  2021، عندما  يناير  السادس من 
حشد من أنصاره مبنى الكابيتول سعيا 
لــمــنــع الــمــصــادقــة عــلــى فــــوز جـــو بــايــدن 

بالرئاسة. 
وعــــوقــــب لـــنـــشـــره مـــحـــتـــوى اعـــتـــبـــرت 
وأعادت  اضطرابات.  يثير  أنه  المنصتان 
منصة يوتيوب تفعيل حسابه يوم الجمعة 
بعد شهرين على إعالن فيسبوك خطوة 
مــمــاثــلــة. وعـــلـــى مــــدى أســـابـــيـــع تمسك 
بالقول  الواقع  لتلفزيون  السابق  النجم 
ُســـرقـــت منه  الــرئــاســيــة  االنــتــخــابــات  إن 
ذلـــك، وأطلقت  عــلــى  إثــبــات  تــقــديــم  دون 
على  التحريض  بتهمة  لعزله  مــحــاولــة 
أعمال الشغب. وكتب موقع يوتيوب على 
لــم تعد قناة  الــيــوم،  »اعــتــبــاًرا مــن  تويتر: 

دونالد جي. ترامب مقّيدة«. 
المخاطر  بــعــنــايــة  »قــّيــمــنــا  وأضـــــاف: 
الحقيقي،  العالم  في  للعنف  المستمرة 
الناخبين  فــرص  فــي  تـــوازن  تحقيق  مــع 
المرشحين  إلى  لالستماع بشكل متساو 
التي  الفترة  فــي  الرئيسيين  الوطنيين 

تسبق االنتخابات«. 
ــار غــضــب زعــمــاء جــمــهــوريــيــن إثــر  وثــ
طـــرد تــرامــب مــن فــيــســبــوك، بينما دعــت 
مــجــمــوعــة مـــن الــديــمــقــراطــيــيــن شــركــة 
ميتا، الشركة األم لفيسبوك، إلى تمديد 
الــحــظــر إلبـــقـــاء »مــحــتــوى رفـــض نتائج 

بعيدا  المبرر  وغير  الخطر  االنتخابات 
عن منصتها«. 

االجتماعي  الــتــواصــل  شبكة  وكــانــت 
ــادة  الــعــمــالقــة قـــد أعــلــنــت فـــي يــنــايــر إعــ
فيسبوك  عــلــى  تــرامــب  حــســابــات  تفعيل 
جديدة«.  حماية  »قــواعــد  مع  وإنستغرام 
ووجه سكوت غاست محامي ترامب رسالة 
إلى شركة ميتا، ومقرها في كاليفورنيا، 
العام  الخطاب  »شوهت  إنها  فيها  يقول 
أغلق حساب  كما  وأثبطته«.  كبير  بشكل 
يبلغ  حيث  تويتر  على  السابق  الرئيس 
ــدد مــتــابــعــيــه 87 مــلــيــونــا، فـــي أعــقــاب  عــ
عــلــى منصته  لــيــبــقــى  الـــشـــغـــب،  أعـــمـــال 
الــخــاصــة »تــــروث ســوشــيــال« مــع أقـــل من 

خمسة ماليين متابع. 
إيلون  لتويتر  الجديد  المالك  وأعاد 
ماسك تفعيل حساب ترامب في نوفمبر 
ــب تــرشــحــه  ــرامـ بــعــد أيـــــام عــلــى إعـــــالن تـ
لالنتخابات الرئاسية، لكنه لم ينشر بعد 
وأعلن  المنصة.  هــذه  على  محتوى  أي 
أنه  االتحاد األمريكي للحريات المدنية 
دعـــوى قضائية ضد   400 مــن  أكــثــر  رفـــع 
ترامب، مشيدا بقرار ميتا. وقال المدير 
التنفيذي لالتحاد أنتوني روميرو: »شئنا 
أحــد  هـــو  تـــرامـــب  الــرئــيــس  إّن  أبــيــنــا،  أم 
البلد  في  البارزة  السياسية  الشخصيات 
ــدى الــجــمــهــور اهــتــمــام كــبــيــر بــســمــاع  ــ ولـ

خطابه«. 
ــاف: »فـــي الـــواقـــع، انــتــهــى األمــر  ــ وأضـ
هجومية  تــرامــب  مــنــشــورات  أكثر  ببعض 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي إلــى 
ــاوى  ــدعـ ــي الـ ــاًل حـــاســـًمـــا فـ ــيـ أن تـــكـــون دلـ
إدارته«.  المرفوعة ضده وضد  القضائية 
غير أن مجموعات ناشطين مثل »ميديا 
ــعــــارض الــســمــاح  ــور أمـــيـــركـــا« تــ ــ ــرز فـ ــاتــ مــ
لــتــرامــب بــاســتــغــالل إلمــكــانــات االتــصــال 
الـــتـــي يـــوفـــرهـــا عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا. 
ــت مـــيـــديـــا مـــــاتـــــرز شــــركــــة مــيــتــا  ــمــ ــهــ واتــ
ــره الـــمـــســـتـــمـــرة عــلــى  ــاطـ »بـــتـــجـــاهـــل مـــخـ

السالمة العامة«. 
ــرار مــيــتــا هو  ــ وقـــالـــت فـــي بــيــان إن »قـ
لمحتوى  للترويج  لترامب  أخضر  ضــوء 
ساّم على منصاتها ويظهر أن الشركة ال 
-واسترضاء  للربح  األولوية  تعطي  تزال 
الشخصيات اليمينية المتطرفة- وليس 

للسالمة العامة«. 

ترام�ب يع�ود اإل�ى من�صتي في�ص�بوك 

وي�وت�ي��وب ب�ع��د ح�ظ��ره ع�ام�ي�ن 

يــجــري  ب(:  ف  )أ   – بــكــيــن 
جينبينغ  شــي  الصيني  الــرئــيــس 
من  مستفيدا  غدا  لروسيا  زيارته 
التقارب الذي ساهم في تحقيقه 
ــة وإيــــــــــــران، وهـــو  ــعــــوديــ بـــيـــن الــــســ
النزاع  في  تكراره  في  يأمل  إنجاز 

األوكراني.
الذي  الصيني  الرئيس  ورأى 
بــالده على  دور  تعزيز  إلــى  يسعى 
ــادت  ــيـــة، كــيــف أشــ الــســاحــة الـــدولـ
ــا  ــ ــدورهـ ــ ــدة بـ ــحــ ــتــ ــمــ الـــــــواليـــــــات الــ
كــوســيــط فـــي اســتــعــادة الــعــالقــات 

بين الرياض وطهران.
وزارة  بـــاســـم  ــاطـــق  ــنـ الـ وأّكـــــــد 
بين  ون  وانــغ  الصينية  الخارجية 
»تأدية  تعتزم  الصين  أن  الجمعة 
مــحــادثــات  تــعــزيــز  فـــي  ــنـــاء  بـ دور 

السالم«. 
»وول  ــة  ــفــ ــيــ ــحــ صــ وأفــــــــــــــــادت 
فــي وقــت سابق  ستريت جــورنــال« 
الـــمـــاضـــي أن شي  مـــن األســــبــــوع  
جــيــنــبــيــنــغ يــعــتــزم الـــتـــحـــدث إلــى 
ــي فــولــوديــمــيــر  ــ ــرانــ ــ نـــظـــيـــره األوكــ
احــتــمــال  وهـــو  قــريــبــا،  زيلينسكي 
رّحب به البيت األبيض قائال إنه 

»امر جيد جدا«.
وحـــتـــى ذلــــك الـــحـــيـــن، يــأمــل 
بـــأن يستغل شــي هــذه  الــغــربــيــون 
»صديقه  لدعوة  لموسكو  الــزيــارة 
الـــقـــديـــم« فــالديــمــيــر بــوتــيــن إلــى 

وقف الحرب. 
ــال مـــديـــر مــعــهــد الـــشـــؤون  ــ وقـ
الــــدولــــيــــة فـــــي جـــامـــعـــة الــصــيــن 
ــغ يــيــوي  ــ الــشــعــبــيــة فـــي بــكــيــن وانـ
الجميع،  رغبة  هو  الحرب  »وقــف 
الكثير  بخسارة  أوروبــا  تخاطر  إذ 

وقد ال تتمكن الواليات المتحدة 
مـــن دعـــم أوكـــرانـــيـــا لــلــفــتــرة الــتــي 
يعتقدون أنهم يستطيعون ذلك«. 
المهم  الحليف  بكين،  تقدم 
طرف  أنها  على  نفسها  لموسكو، 

محايد في الصراع في أوكرانيا. 
وتهدف زيارة شي إلى »إظهار 
الـــــذي يــمــكــن أن يــقــدمــه  ــم  ــدعـ الـ
دون  االســــتــــراتــــيــــجــــي  لـــحـــلـــيـــفـــه 
المساعدة  أبعد من  إلــى  الــذهــاب 
التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات«، 

وفق ما أوضحت الخبيرة.
ونـــشـــرت الــصــيــن وثــيــقــة من 

إلــى  تــدعــو  فــبــرايــر  فــي  12 نقطة 
الــحــوار واحــتــرام ســيــادة كــل دولــة 

منخرطة في النزاع األوكراني. 
ــوء عــلــى  ــ ــضـ ــ كـــمـــا ســـلـــطـــت الـ
مبادرة األمن العالمي التي تهدف 
ــعـــزيـــز الــــســــالم والــتــنــمــيــة  ــى »تـ ــ إلـ

المستدامين«.
لــكــن فـــي الــحــالــتــيــن، انــتــقــد 
ــون عــــــدم وجــــــــود حـــلـــول  ــيــ ــربــ ــغــ الــ

ملموسة. 
بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــى األســــــتــــــاذ 
سنغافورة  جــامــعــة  فــي  الــمــســاعــد 
الــوطــنــيــة جــا إيـــان تــشــونــغ، يبدو 

للصين هي  األخيرة  المواقف  أن 
»مــحــاولــة لــعــرض« مــبــادرة األمــن 
لسياستها  زخــم  و»خــلــق  العالمي 
على  مشاركتها  وإعــادة  الخارجية 

الصعيد الدولي«.
نهاية  فــي  أن  إلــى  أشـــار  لكنه 
مقترحاتها  »مــضــمــون  الــمــطــاف 
خالل االجتماعات مع الرئيسين 
األوكـــــــرانـــــــي والـــــــروســـــــي« هـــــو مــا 
ما  الــقــول  الــمــمــكــن  مــن  سيجعل 
جهودها  »تكثف  الصين  كانت  إذا 

بفعالية« من أجل السالم. 
التي  الوساطة  ظهرت قدرات 

تــتــمــتــع بـــهـــا بــكــيــن بــــوضــــوح فــي 
في  اإليــرانــي،   – السعودي  الملف 
منطقة لطالما اعتبرت واشنطن 

نفسها فيها وسيطا متميزا. 
ــاذة الــمــســاعــدة  ــتـ وقــالــت األسـ
ــاوث كــالــيــفــورنــيــا  ــ فــــي جـــامـــعـــة ســ
ــاق  ــفــ االتــ ـــذا  ــ هـ إن  وونـــــــغ  أودري 
القائل إن الحكومة  يخدم السرد 
إيجابيا«  تغييرا  »تجلب  الصينية 
المزعومة  »األعمال  مواجهة  في 
جانب  مــن  لالستقرار  المزعزعة 

واشنطن«. 
ومــع ذلــك، فــإن التوصل إلى 
ــا ســيــكــون  ــيــ ــرانــ ــأن أوكــ ــشـ ــاق بـ ــفــ اتــ
»أصـــعـــب بــكــثــيــر« مـــن الــتــفــاوض 
السعودي-اإليراني  االتفاق  على 
إلى  ييوي، مشيرا  وانــغ  كما حذر 
على  للصين  »الــمــحــدود«  التأثير 
روسيا والدعم األمريكي لكييف. 

لـــكـــن يــمــكــن لــبــكــيــن، حــســب 
قوله، أن تساهم في »هدنة شبيهة 
بهدنة الحرب الكورية« من شأنها 
أن  مـــن دون  لــكــن  الـــقـــتـــال  ــاء  ــهـ إنـ

تحسم مسألة سيادة األراضي.
ويشنيك  إليزابيث  واعتبرت 
تقبل  أن  المحتمل«  »غير  من  أن 
الصين ألنها ال  »وساطة  أوكرانيا 
تعتبرها محايدة أو غير متحيزة«. 
ــــدت »قــد يــكــون شــي راغبا  وأّك
ــي تــحــقــيــق نـــجـــاح دبـــلـــومـــاســـي  فــ
األفــــق«  فـــي  أرى شــيــئــا  لــكــنــنــي ال 
مــضــيــفــة »لــيــس هــنــاك أي طــرف 
آمــالــه  عــن  للتخلي  مستعد  بــعــد 
فـــي تــحــقــيــق مــكــاســب فـــي ســاحــة 

المعركة«.

} دونالد ترامب. )ا ف ب(

} الصين بصدد القيام بدور بناء بشأن محادثات السالم حول النزاع في أوكرانيا. )رويترز(
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ــتــــم الـــــوفـــــد الـــبـــحـــريـــنـــي رفـــيـــع  ــتــ اخــ
لجمهورية  الــرســمــيــة  زيـــارتـــه  الــمــســتــوى 
الهند والــتــي امــتــدت فــي الــفــتــرة مــا بين 
دلهي  مدينتي  فــي   2023 مـــارس  و17   14
الزيارة بدعم  ومومباي، حيث تم تنظيم 
ومجلس  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  مــن 

التنمية االقتصادية في البحرين.
ــن 60 مــمــثــًا  أكـــثـــر مــ ــد  ــوفــ الــ وضـــــم 
لمؤسسات القطاعين العام والخاص على 
ومجلس  والتجارة  الصناعة  وزارة  رأسها 
ــة فــــي الــبــحــريــن  ــاديــ ــتــــصــ الـــتـــنـــمـــيـــة االقــ
وهيئة  البحرين  وصناعة  تــجــارة  وغــرفــة 
وصــادرات  والمعارض  للسياحة  البحرين 
الــبــحــريــن إلــــى جــانــب عــــدد مـــن ممثلي 
وجمعيات  البحرينية  األعــمــال  قطاعات 
األعــمــال الـــبـــارزة فــي الــمــمــلــكــة. وشــهــدت 
الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين صادرات 

البحرين واتحاد الصناعة الهندية.
ــارة قـــال  ــ ــزيـ ــ ــي تــعــلــيــق لــــه عـــلـــى الـ ــ وفـ
ــر الصناعة  ــادل فــخــرو وزيـ عــبــداهلل بــن عـ
ــي الــبــحــريــن: »شــكــلــت هــذه  ــارة فـ ــجـ ــتـ والـ

على  مهمة  محطة  الــتــرويــجــيــة  الــجــولــة 
صــعــيــد تــمــهــيــد الـــمـــســـار نـــحـــو تــحــقــيــق 
بــيــن مختلف  االســتــراتــيــجــيــة  الـــشـــراكـــة 
ــى الـــتـــعـــاون  ــتـ األطــــــــراف الــحــكــومــيــة وحـ

والتجاري  االقتصادي  المستويين  على 
بــيــن الــبــلــديــن، وذلــــك مــع الــتــركــيــز على 
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة الــحــيــويــة، وهــو 
مـــا ســيــســهــم حــتــمــًا فـــي تــحــقــيــق الــتــقــدم 
المنشود نحو دعم أهداف خطة التعافي 

االقتصادي للمملكة«.
ــدان الـــرئـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وقـــــــــال خـــــالـــــد حـ
االقتصادية  التنمية  لمجلس  التنفيذي 
شريكان  والبحرين  »الهند  البحرين:  في 
التعاون  من  طويل  تاريخ  لهما  تجاريان 
بين  الــعــاقــة  نمت  االســتــراتــيــجــي، حيث 
الدبلوماسية  العاقات  بــدء  منذ  بلدينا 
في عام 1971. واليوم تستمر التجارة غير 
وهــذه  البلدين،  بين  النمو  فــي  النفطية 
الزيارات مهمة حيث نسعى للتركيز على 
تنمية االستثمار في القطاعات الرئيسية 

القتصاد المملكة«.

الوف���د البحرين���ي يختت���م بنج���اح زيارت���ه للهن���د

البحرين  جمعية  تنظم 
ــوارد  ــمـ لــلــتــدريــب وتــنــمــيــة الـ
ــوم غـــد االثــنــيــن  الــبــشــريــة يــ
أمسية في  20 مارس 2023م 
الزالق  في  السوفتيل  فندق 
تــحــت عـــنـــوان »قـــصـــة نــجــاح 
ملهمة« وذلك برعاية الشيخ 
دعيج  بــن  بــن سلمان  دعــيــج 
مجلس  رئـــيـــس  خــلــيــفــة  آل 
إدارة شركة ألمنيوم البحرين 
)ألـــبـــا( وبــمــشــاركــة أكــثــر من 
مختلف  مــن  شخصية   200
المهتمين  ومــن  القطاعات 
أجمل قصص  للتعرف على 
الـــنـــجـــاح الـــواقـــعـــيـــة لــشــركــة 
ــرة حـــقـــقـــت نـــجـــاحـــات  ــيــ ــبــ كــ
فــتــرة زمنية  مــتــمــيــزة خـــال 

قصيرة نسبًيا.
وســيــقــدم األمــســيــة علي 
التنفيذي  الرئيس  البقالي 
لــشــركــة ألــمــنــيــوم الــبــحــريــن 
ــيــــث ســـيـــتـــطـــرق  )ألـــــــبـــــــا(، حــ
النقاط  مــن  مــجــمــوعــة  إلـــى 
ألــبــا  مــــن  ودروس  الـــمـــهـــمـــة 
تشمل مفهوم القيادة وكيف 
تعمل المؤسسة لتطوير رأس 
الـــمـــال الــبــشــري، بــاإلضــافــة 
ألبا  مساهمة  مناقشة  إلـــى 
في دعم االقتصاد البحريني 

الـــدروس  هــي  ومــا  والبحرنة 
المستفادة من تجربة ألبا. 

أن  بـــــالـــــذكـــــر  الـــــجـــــديـــــر 
مـــجـــلـــة فــــوربــــس الــعــالــمــيــة 
صنفت مؤخًرا علي البقالي 
من أكثر القياديين البارزين 
االقتصادات  في  والمؤثرين 
لما حققه من خال قيادته 
ــا مــــن إنــــجــــازات  ــبـ لـــشـــركـــة ألـ

خال فترة قصيرة. 
ــرح أحـــمـــد الــزيــانــي  ــ وصـ
عضو مجلس إدارة الجمعية 
المنظمة  اللجنة  ومــســؤول 
للفعالية بأن األمسية تهدف 
إلى تعزيز مختلف البرامج 

على  المرتكزة  والفعاليات 
استراتيجيتها من استدامة 
وإبداع وخصوًصا مع  وتنوع 
التحديات  من  الكثير  بــروز 
الـــتـــي يــجــب أن تـــحـــول إلــى 
فــــــــرص لـــتـــســـهـــم فــــــي نــقــل 
الخبرات والتجارب المهنية 
وتـــكـــســـب مــخــتــلــف شـــرائـــح 
المؤسسات  فــي  الموظفين 
ــتـــي  ــا الـ ــاتــــهــ ــوع قــــطــــاعــ ــنــ ــتــ بــ
خارطة  رسم  نحو  تحفزهم 
طـــــريـــــق واضـــــــحـــــــة، ووضــــــع 
ــة مـــؤســـســـيـــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ

محددة.

ال��ب��ق��ال��ي ي�����س��ت��ع��ر���ض ف���ي اأم�����س��ي��ة 

»األب�ا« نج�اح  ق�س�ة  للتدري�ب«  »البحري�ن 

} أحمد الزياني.}  علي البقالي,

أكــــــدت فـــاطـــمـــة بـــنـــت جــعــفــر 
ــرة الـــســـيـــاحـــة أن  ــ ــ الـــصـــيـــرفـــي وزيـ
مملكة  في  العقارية  المشروعات 
ــعــــد ركـــــيـــــزة مــهــمــة  ــريــــن تــ ــبــــحــ الــ
ــز الـــتـــرويـــج الــســيــاحــي  ــائــ مــــن ركــ
من  تقدمه  بما  وذلــك  للمملكة، 
خــيــارات سكن واســتــثــمــار وإقــامــة 
أمام الجميع، بمن فيهم السياح 
والـــــــزوار، إضـــافـــة إلــــى مـــا تضمه 
برنامج  تثري  مميزة  مرافق  من 
مــزيــدًا  وتمنحه  والــزائــر  الــســائــح 

من خيارات الترفيه.
جــــاء ذلــــك لــــدى اســتــقــبــالــهــا 
في مكتبها أمين أحمد العريض 
ــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة  ــتــ الــــرئــــيــــس الــ
لقاء بحث  العقارية، في  »نسيج« 
خــالــه الــطــرفــان فـــرص الــتــعــاون 
الـــمـــشـــتـــرك وإطـــــــــاق عــــــدد مــن 

الـــمـــبـــادرات الــمــشــتــركــة مـــن أجــل 
ــركــــة فــي  تـــعـــزيـــز مـــســـاهـــمـــة الــــشــ
النهضة السياحية في البحرين.

وأكـــــــدت الـــصـــيـــرفـــي اهــتــمــام 
بشكل  والــهــيــئــة  الــســيــاحــة  وزارة 
خــــاص بــتــنــشــيــط قــطــاع ســيــاحــة 
األعمال والمؤتمرات، خاصة بعد 
التشغيل الناجح لمركز البحرين 

العالمي للمعارض.
القطاع  نمو  أن  إلــى  مشيرة 
على  شك  با  ينعكس  السياحي 
ــاري فــي  ــقــ ــعــ ازدهـــــــــار الـــقـــطـــاع الــ
الــمــشــروعــات  أن  كــمــا  الــمــمــلــكــة، 
العقارية المتميزة تجذب المزيد 

من الزوار والسياح.
من جانبه، أكد العريض على 
هامش اللقاء حرص شركة نسيج 
على استكشاف فرص جديدة مع 

على  والــبــنــاء  الحكومي  الــقــطــاع 
بفضل  مكتسبات  مــن  تحقق  مــا 
الشراكة المثمرة بين القطاعين 

العام والخاص.
وأطــــــلــــــع الـــــعـــــريـــــض وزيــــــــرة 

ــى أهــــــم مـــشـــاريـــع  ــلـ ــة عـ ــاحـ ــيـ ــسـ الـ
بمشروع  والمتمثلة  نسيج  شركة 
كــنــال فــيــو فـــي جـــزيـــرة دلــمــونــيــا، 
دلمونيا ستكون  أن جزيرة  مبينا 
ــد االقتصاد  ــارزا مــن روافـ بـ ــدا  رافـ

ــي إنــعــاش  الـــوطـــنـــي ومــســاهــمــا فـ
المملكة  فــي  الــســيــاحــي  الــقــطــاع 
البحرين  ــة  رؤيـ مــع  ينسجم  بــمــا 
واستراتيجية   2030 االقتصادية 

السياحة 2026-2022.
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ــنــــاعــــة  ــج لــــصــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ ــــت شـــــــركـــــــة الـ ــقـ ــ ــقـ ــ حـ
الــبــتــروكــيــمــاويــات أربـــاحـــا قــيــاســيــة فـــــي2022 م 
مليون   300 الــــ  حــاجــز  الــشــركــة  تخطت  حــيــث 
دوالر أمريكي كأرباح صافية بلغت 303 مايين 

دوالر أمريكي.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــال اجــــتــــمــــاع الــجــمــعــيــة 
الخميس  يوم  انعقد  الــذي  للشركة  العمومية 
16 مارس الجاري برئاسة المهندس كمال بن 
أحمد محمد، رئيس مجلس اإلدارة،  حيث قدم 
خالص الشكر إلى مقام حضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جالة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة 
الشركة القابضة للنفط والغاز، على كل أشكال 
التي  السديدة  والتوجيهات  والمساندة  الدعم 
قدموها ألعمال الشركة التشغيلية وبرامجها 
هــذه  مــثــل  تحقيق  فــي  أســهــم  مــا  المجتمعّية 
النتائج غير المسبوقة إلى جانب العديد من 
اإلنجازات األخرى التي شهدتها الشركة خال 

عام 2022م.
وأعرب المساهمون عن رضاهم وتقديرهم 
للمركز المالي المتميز الذي أصبحت تتمّتع 
به الشركة وكذلك المنجزات التي نجحت في 
بالسمعة  منوهين  الصعد  كل  على  تحقيقها 
وعالمًيا،  وإقليميا  محلًيا  للشركة  المتميزة 
الفعال  الشركة  بدور  ذاته  الوقت  مشيدين في 
في الوفاء بمسؤوليتها المجتمعية على أكمل 

وجه.
كــمــا أشــــــادت الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلــشــركــة 
التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة،  مــجــلــس  بــجــهــود 
وجــمــيــع الــعــامــلــيــن بــالــشــركــة الـــذيـــن قــدمــوا 
بكل  وعــمــلــوا  2022م،  عــام  خــال  متميزا  أداًء 
مظهرين  الــواحــد،  الفريق  بــروح  واجتهاد  جد 
الشركة،  عمليات  إلنجاح  له  حــدود  ال  التزاما 
األثــر في تحقيق اإلنجازات  ما كان له عظيم 
واألرباح القياسية التي حققتها الشركة خال 

العام نفسه.
المهندس كمال بن أحمد  وبــدوره، أوضــح 
فـــي عـــام 2022م  الــشــركــة واصـــلـــت  أن  مــحــمــد، 
مسيرة منجزاتها المتفردة وذلك بفضل تضافر 
جهود الجميع مما نتج عنه نجاح الشركة في 

تحقيق المعادلة المتمثلة في خفض اإلنفاق 
وزيادة اإلنتاج وذلك على الرغم من التحديات 
البتروكيماويات  التي شهدتها صناعة  الكبيرة 
الماضي،  العام  العالمي خال  المستوى  على 
ذاته  الوقت  تمكنت في  الشركة قد  أن  مضيفًا 
الموضوعة  اإلنتاج  أهــداف  من تخطي جميع 

لها من قبل مجلس إدارة الشركة.
وقــــد تــمــكــنــت الــشــركــة مـــن تــحــقــيــق أربــــاح 
صافية بلغت في مجموعها 303 مايين دوالر 
أعلى  وهــو  2022م،  لعام  أعمالها  عــن  أمريكي 
ربح صاف في تاريخها وذلك بفضل توجيهات 
ودعم مجلس اإلدارة الموقر، والسياسات التي 
أعمالها  أداء  في  التنفيذية  اإلدارة  انتهجتها 

بكل مهنية ومرونة واستدامة.
ــنـــدس يــاســر  ــهـ ــمـ  مــــن جــــانــــبــــه، أوضـــــــح الـ
أن  التنفيذي  الرئيس  العباسي،  عبدالرحيم 
أرقـــــام قياسية  تــســجــيــل  فـــي  الــشــركــة نــجــحــت 
بعمليات التصدير، حيث صدرت ما مجموعه 
والـــيـــوريـــا  ــا  ــيــ ــونــ األمــ مــــن  طــــن  مـــلـــيـــون   1.12
 43,814 ما مجموعه  بيع  تم  وقد  والميثانول، 
طن  و425,600  األمونيا،  مــادة  من  متريا  طنا 
متري من مادة الميثانول و657,333 من سماد 

اليوريا، حيث تم تحميل جميع هذه الصادرات 
سفينة،   55 متن  على  النهائية  وجهتها  إلــى 
إضافة إلى 871 طنا متريا من اليوريا المعبأة 
لــلــســوق المحلي في  تــزويــدهــا  تــم  أكــيــاس  فــي 

مملكة البحرين.
 وقـــد اســتــحــوذت الــهــنــد عــلــى أكــبــر حصة 
مــن إجــمــالــي صـــــادرات الــشــركــة وذلــــك بنسبة 
بلغت 35% من خال تصدير حوالي 397,352 
طنا متريا علًما بأن األســواق في الهند تمثل 
إلى جميع  بالنسبة  كبرى  استراتيجية  أهمية 
تاياند  مــن  كــل  ذلـــك  بــعــد  تليها  المنتجين، 

وتايوان بنسبة 14% و13% على التوالي.
المهنية  والــصــحــة  الــســامــة  وفـــي مــجــال 
والبيئة تمكّنت الشركة من تحقيق رقم قياسي 
دون  العمل  ســاعــات  بــعــدد  يتعلق  فيما  جــديــد 
ما  بلغت  إذ  العمل،  عــن  مقعدة  حـــوادث  وقـــوع 
يــزيــد عــلــى 38 مــلــيــون ســاعــة لــعــمــال الــشــركــة 
والــمــقــاولــيــن إذ حــافــظــت الــشــركــة وبــكــل فخر 
المقعدة  الــحــوادث  من  النظيف  سجلها  على 
عن العمل منذ شهر مايو 2002 م األمر الذي 

يعد إنجازا عالميا.
الشركة  أن  إلى  العباسي  المهندس  وأشــار 

من  تطبيقها  يــجــرى  عشرية  بخطة  ملتزمة 
للمعدات  الــــدوري  اإلحـــال  أو  التجديد  أجــل 
فــعــالــيــتــهــا،  وتــقــيــيــم  دورة صــاحــيــتــهــا  حــســب 
متابعة  تنفيذ  على  الــحــرص  تــم  أنــه  مضيًفا 
مــســتــمــرة لــمــصــانــع الــشــركــة مـــن خـــال نــظــام 
ومراقبة  التوزيعية  للرقابة  ومــتــقــدم  متطور 

الــعــمــلــيــات الــمــتــقــدمــة مـــن أجـــل تــأمــيــن عمل 
المصانع بكل أمان وكفاءة.

الجوائز  عاليًا  الشركة  إدارة  مجلس  ثمن 
المحلية والعالمية التي نالتها الشركة خال 
صعيد  على  حققته  ما  بينها  من  2022م  عــام 

المهنة.

�صدرت 1.12 مليون طن من الأمونيا واليوريا وامليثانول

دوالر ماليين   303 بواقع  تاريخها  في  �ساف  ربح  اأعلى   2022 في  تحقق  »جيبك« 

الــشــهــر الفضيل،  بــقــرب حــلــول  احــتــفــاًء 
عزمه   )NBB( الوطني  البحرين  بنك  أعلن 
إطــــاق حــمــلــة حــصــريــة لــتــمــويــل الــســيــارات، 
وذلـــك اعــتــبــاًرا مــن 16 مـــارس الــجــاري حتى 
31 مايو 2023. ومن المقرر أن يمنح البنك 
عــــمــــاءه مــــن خـــــال هـــــذه الـــحـــمـــلـــة فــرصــة 
الــحــصــول عــلــى اســـتـــرداد نــقــدي يــصــل حتى 
السيارة  تمويل  مــن  بحريني  ديــنــار   15,000
تمويل  لحلول  اعتمادهم  عند  بــه  الخاصة 
البحرين الوطني في أي  السيارات من بنك 
من معارض ووكاالت السيارات الموجودة في 

مملكة البحرين.
مع  تماشًيا  الحملة  هــذه  إطـــاق  ويــأتــي 
والمكافآت  المبادرات  بتقديم  البنك  التزام 
الــمــجــزيــة لــعــمــائــه، حــيــث ســتــمــنــح حملة 

»تمويل السيارات« بنسختها الحديثة فرصة 
نقدي  اســتــرداد  بصورة  نقدية  بجائزة  الفوز 
لــمــبــلــغ تــمــويــل الـــســـيـــارات الـــخـــاص بــالــفــائــز 
الـــمـــحـــظـــوظ. وســيــحــظــى كــــل مــســتــخــدمــي 
البحرين  بنك  مــن  الــســيــارات  تمويل  حــلــول 
الـــوطـــنـــي خــــال الــحــمــلــة بـــمـــعـــدالت فــائــدة 

تنافسية وإجراءات سريعة وميسرة.
وسيتمكن العماء كذلك من االستفادة 
إلــزامــيــة  الــتــمــويــلــي دون  الــمــنــتــج  ــذا  ــن هــ مـ
دفعة  أي  تسليم  دون  ومــن  رواتــبــهــم  تحويل 
بالممارسات  االمــتــثــال  ولتشجيع  مــقــدمــة. 
سيتم  االســتــدامــة،  وركــائــز  للبيئة  الصديقة 
العماء  على  ــة  اإلداريــ الــرســوم  مبلغ  إعــفــاء 
الــراغــبــيــن فــي شــــراء الــســيــارات الــهــايــبــرد أو 
الــكــهــربــائــيــة، وهـــو مــا يــعــكــس الـــتـــزام البنك 

البيئية  الحوكمة  مبادرات  بتفعيل  المستمر 
واالجتماعية وحوكمة الشركات.

وفــــي تــعــلــيــقــه حــــول هــــذه الــحــمــلــة، قــال 
محمد رئيس، رئيس عاقات الزبائن لألفراد 
فـــي بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي: »مـــن عــاداتــنــا 
السنوية تقديم عروض خاصة على تمويات 
وتكافئهم  الــكــرام  عماءنا  تناسب  السيارات 
على اختيارنا كشريكهم المصرفي المفضل 
للجميع  متمنيين  الــكــريــم،  الشهر  هــذا  فــي 

رمضان مباركا«.
وُيتاح تمويل السيارات من بنك البحرين 
الجديدة  الــســيــارات  وشـــراء  لتملك  الوطني 
المواطنين  مــن  لكل  وذلـــك  والمستخدمة، 
ــن تــتــجــاوز  ــذيـ الــبــحــريــنــيــيــن والــمــقــيــمــيــن الـ

أعمارهم 21 عاًما. 

فر�صة ا�صرتجاع مبلغ التمويل 

رم�سان �سهر  بمنا�سبة  ال�سيارات  تمويل  حملة  يطلق  الوطني«  »البحرين 

}  محمد رئيس.

عقدت شركة البحرين للمقاصة ورشة 
البحرين  وصناعة  تــجــارة  غرفة  ألعــضــاء 
بــحــضــور 40 مـــشـــاركـــا، حــيــث اســتــعــرضــت 
ــرز الـــمـــزايـــا والـــخـــدمـــات الــتــي  ــ الـــورشـــة أبـ
يقدمها سوق البحرين الخاص للشركات 

المساهمة المقفلة.
وتم خال الورشة تعريف المشاركين 
بمنصة سوق البحرين الخاص ومجموعة 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــوفــرهــا الــمــنــصــة، كما 
ــلـــطـــت الــــــورشــــــة الـــــضـــــوء عــــلــــى مــــزايــــا  سـ
االنـــضـــمـــام إلــــى الــمــنــصــة بـــاإلضـــافـــة إلــى 
عملية االنضمام لسوق البحرين الخاص.
ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي 
للمقاصة  الــبــحــريــن  بــشــركــة  لــلــعــمــلــيــات 
عــبــد اهلل عــابــديــن بــالــقــول: »يــهــدف ســوق 
إلـــى ضــمــان الحفظ  الـــخـــاص  الــبــحــريــن 
توفير  فــي  يسهم  مــا  وهــو  اآلمـــن لألسهم 
فاعلية  ويضمن  للمساهمين  الشفافية 

البحرين  ســـوق  ويــوفــر  الــتــســويــة.  عملية 
المقفلة  الــمــســاهــمــة  لــلــشــركــات  الــخــاص 
اإلضافية  الخدمات  من  واسعة  مجموعة 
النقدية  األربـــاح  توزيعات  تتضمن  والتي 
اجتماعات  العمومية،  الجمعيات  وإدارة 
الجمعية العمومية السنوية اإللكترونية، 
ــدة،  ــ ــزايـ ــ ــمـ ــ وأســـــهـــــم مـــــزايـــــا وخــــــدمــــــات الـ

والتصويت اإللكتروني«.

»ال��ب��ح��ري��ن ل��ل��م��ق��ا���س��ة« ت��ع��ق��د ور���س��ة

البحري��ن �س��وق  »الغ���رفة« ح��ول  الأع�س��اء 
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العام  القطاعين  بين  التعاون  تمتين  إلــى  ودعـــوا 
مستقباًل  الطيران  قطاع  استدامة  لتعزيز  والــخــاص 
وعملية، مع ضرورة  فعالة  انتهاج سياسات  من خالل 
تــوفــيــر فـــرص تــدريــب فــّعــالــة فــي ضـــوء تــنــامــي حاجة 
ــي مــجــال  ــاءات الــمــتــخــصــصــة فـ ــفـ ــكـ ــى الـ الــمــنــطــقــة إلــ
القوى  من  القادم  الجيل  جهوزية  ولضمان  الطيران، 

العاملة في هذا المجال للدخول إلى سوق العمل.
وكــانــت إمــــارة رأس الــخــيــمــة قــد احــتــضــنــت خــالل 
الفترة 14-16 مارس الجاري فعاليات النسخة العاشرة 
لــلــقــمــة الــعــربــيــة لــلــطــيــران تــحــت شــعــار »االســـتـــدامـــة 
المباشر على مفاهيم السفر والسياحة في  وتأثيرها 
بن  الشيخ سعود  رعاية  تحت  وذلــك  الحالي«،  العصر 
صقر القاسمي، عضو المجلس األعلى لالتحاد بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة رأس الخيمة. 
في  والعقول  القادة  أبــرز  عــددا من  القمة  واستقطبت 

مجال الطيران حول العالم.
وفي الكلمة االفتتاحية للقّمة، أشار عادل العلي، 
ــعـــرب لــلــطــيــران والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  رئـــيـــس قــمــة الـ
الثالث  السنوات  أن  إلى  للطيران،  العربية  لمجموعة 
الماضية كانت حافلة بالدروس المهمة وأظهرت مرونة 

قطاع الطيران في مواجهة التحديات المتشعبة التي 
شهدتها السوق. ونّوه العلي إلى أّن تعميم الممارسات 
بالغ  أمرًا  القطاع سيكون  عبر  المستدامة  والتقنيات 
األهمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، ودعا إلى 
لتقديم  المصلحة  أصحاب  جميع  بين  أشمل  تعاوٍن 
حلوٍل مستدامة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات 

السفر في جميع أنحاء العالم.
ــال الــعــلــي: »عـــلـــى الـــرغـــم من  ــر، قــ ــ مـــن جـــانـــب آخـ
االنــفــتــاح الــــذي شــهــده قــطــاع الــطــيــران بــعــد جائحة 
كورونا والسيما في عام 2022 إلى أن هناك العديد من 
تضافر  تتطلب  والتي  قائمة  تــزال  ال  التي  التحديات 
أفضل  عــن  والبحث  عليها  التغلب  أجــل  مــن  الجهود 
جوهرية  مسألة  على  التركيز  مع  المتاحة  الخيارات 

هي االستدامة«. 
بشكل  تضاعف  السفر  على  الطلب  أن  وفــي حين 
مـــازال على  الــقــطــاع  هــذا  أن  إال  الــجــائــحــة،  بعد  كبير 
مستوى العالم ال يحقق أكثر من 1% فقط من هامش 

الربح، وهو أقل بكثير من الهدف المنشود.
الشيخة  دعـــت  الــقــمــة،  خـــالل  رئيسية  كلمة  وفـــي 
موزة بنت مروان آل مكتوم، مالزم أول طيار في الجناح 

الجوي لشرطة دبي، إلى تحقيق الشمولية في قطاع 
الحالي  الــواقــع  تغيير  إمكانية  إلــى  مشيرًة  الــطــيــران، 
من خالل زيادة تمثيل المرأة في القطاع والذي يمكن 
الفرص  مــن  االســتــفــادة  مــن  الشابات  يمّكن  أن  بـــدوره 

المتنامية في القطاع. 
التنفيذي  الــرئــيــس  فــيــلــيــبــس،  راكــــي  فــيــمــا ســلــط 
على  الــضــوء  الــســيــاحــة،  لتنمية  الخيمة  رأس  لهيئة 
أهمية تكامل األعمال بين قطاعي الطيران والسياحة 
لخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز الناتج المحلي 
إلى أن تحقيق  الــزوار. الفتا  أعــداد  وزيــادة  اإلجمالي، 
اختيار  بــالــضــرورة  يستوجب  حقيقي  مــســتــدام  تأثير 
شراكاٍت تمضي بقطاع الطيران قدمًا نحو المستقبل.
إيرينا جورجيفا،  ركــّزت  الضيف،  البلد  كلمة  وفي 
ــا، عـــلـــى الــعــالقــة  ــاريـ ــغـ ــلـ ــي بـ نـــائـــب وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة فــ
الــمــتــرابــطــة بــيــن قــطــاعــي الــطــيــران والــســيــاحــة الفــتــًة 
التنمية  لتحقيق  حتمي  أمــر  بينهما  التعاون  أن  إلــى 

المستدامة لكليهما.
منطقة  مــديــر  العيساوي  خــالــد  شــدد  جهته،  مــن 
الــدولــي للنقل  االتــحــاد  فــي  والــشــرق األدنـــى  الخليج 
الجوي، على أّن تعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام 

ودعــا  األهـــداف،  هــذه  لتحقيق  )SAF( يشكل ضـــرورٌة 
الوقود  إنتاج  لحفز  سياساٍت  اعتماد  إلــى  الحكومات 
المستدام وصواًل إلى توفيره بأسعار تعادل كلفة وقود 

الطائرات التقليدي.
االستشاري  المجلس  رئيس  كــواال،  أرادانـــا  وقالت 
الطيران  وقــود  إّن  الــدولــيــة،  األحــمــر  البحر  فــي شركة 
المطروحة  الــحــلــول  مــن  واحــــدًا  إاّل  لــيــس  الــمــســتــدام 
لــخــفــض االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة فــي الــقــطــاع، ودعــت 
تقنيات  مشاريع  مثل  األمــد  حلوٍل طويلة  ابتكار  إلــى 

البطاريات وتعزيز الكفاءات التشغيلية. 
وقال ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص الشرق 
 3000 تدخل  أن  المتوقع  من  فإنه  وإفريقيا،  األوســط 
بحلول  المنطقة  فــي  التشغيل  حــيــز  جــديــدة  طــائــرة 
الـــطـــائـــرات محل  هـــذه  مـــن   %40 وســيــحــل   ،2040 عـــام 
طائرات قيد التشغيل حاليًا، ما يعزز التزام المنطقة 

باالستدامة كركيزة أساسية لتنمية القطاع.
التنفيذي  الــرئــيــس  أوبــــريــــان،  إدوارد  ــار  أشــ فــيــمــا 
المملكة  رؤيــة  بموجب  أنــه  إلــى   ،AviLease لـشركة 
لعام 2030، فإن الشركة تسهم بشكل فاعل ومسؤول في 
النمو السريع للنظام اإليكولوجي في مجال الطيران 

باتفاقيات  وااللــتــزام  االستثمار  خــالل  من  الدولة  في 
مستدامة تدعم تخفيف األثر البيئي للطيران.

ولــفــت جـــون كــيــلــي، رئــيــس شــركــة رولـــز رويـــس في 
منطقة الــشــرق األوســــط وتــركــيــا وإفــريــقــيــا، إلـــى أنــه 
الطيران  خــدمــات  على  المسافرين  طلب  تنامي  مــع 
القطاع  الكربون من عمليات  إزالة  المستدامة، يمكن 
باستخدام الوقود النظيف والتقنيات الناشئة الحديثة 

التي قد تؤدي إلى خفض االنبعاثات بنسبة %50.
من جانب آخر شهدت القمة توقيع ثالث اتفاقيات 
الخيمة  رأس  هيئة  بين  تــعــاونــا  شملت  استراتيجية 
األلمانية  آي«  تــي  »إف  ومجموعة  السياحة  لتنمية 
لتعزيز الربط الجوي بين ألمانيا واإلمــارة؛ واتفاقية 
إلنشاء  بــورتــس«  »فــي  وشركة  الخيمة  رأس  مطار  بين 
وتعمل  الخيمة؛  رأس  فــي  حديث  عــامــودي  مطار  أول 
»في بورتس« أيضًا على تأمين مستقبل النقل الجوي 
آيــرو«  »إلكترا.  مع  أخــرى  اتفاقية  خــالل  من  المتقدم 
وتشغيل  لبناء  درايـــف«  و»ســكــاي  للطيران«  و»فــالــكــون 
أول مركز موحد للنقل الجوي المتقدم على مستوى 

العالم في دبي. 

التقاعد   اإلى  تحال  الحالية  الطائرات  من  و%40   ..2040 بحلول  العالم  اأجواء  تدخل  جديدة  طائرة   3000

املنطقة اقت�صادات  يف  للنمو  كمحرك  الطريان  دور  وتعزيز  االنبعاثات  بخف�ض  االلتزام  جتديد 

رأس اخليمة – محمد الساعي

الطيران في  قادة قطاع  دعا 
والشرق األوسط  العربي  الوطن 
االلتزامات بخفض  تجديد  إلى 
ــون وتــنــفــيــذ  ــ ــربـ ــ ــكـ ــ ــات الـ ــاثــ ــعــ ــبــ انــ
ــــالــــة لــدعــم  ــَع ــات فــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
النمو المستدام لقطاع الطيران 

والسياحة.
وأكـــــــدوا خــــالل مــنــاقــشــاتــهــم 
أهمية  للطيران  العرب  قمة  في 
الـــطـــيـــران  دور  عـــلـــى  الـــتـــركـــيـــز 
ــدام كــــمــــحــــرك لــلــنــمــو،  ــتــ ــســ ــمــ الــ
وإعطاء األولوية للعمل المناخي 
فــي ســوق الــشــرق األوســـط الــذي 
يعد أحــد أســرع أســواق الطيران 

نموا في العالم.

وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــانـــعـــكـــاس 
الـــطـــفـــرة الـــحـــالـــيـــة فــــي أعـــــداد 
ــيــــران  وخــــــدمــــــات شـــــركـــــات الــــطــ
االقـــتـــصـــادي وتــأســيــس شــركــات 
التنفيذي  الرئيس  أكد  جديدة، 
أن  للطيران  العربية  لمجموعة 
إيجابيا  أمــــرا  تــبــقــى  الــمــنــافــســة 
ــا. وعـــنـــدمـــا تـــأتـــي شــركــات  ــمــ دائــ
جديدة ستخلق وظائف وعرضا، 
ويتضاعف عدد المسافرين، كما 
ما  وهـــذا  السياحة.  نسبة  تــزيــد 
يــخــلــق تــنــافــســا بــيــن الــشــركــات 
األفضل،  لتقديم  تتسابق  التي 
األمـــــر الـــــذي يـــكـــون مـــن صــالــح 
الــمــســافــر نــفــســه. وفـــي الــنــهــايــة 
ــوى هي  ــ الــشــركــة األفـــضـــل واألقــ
ــنـــمـــو. وأضــــــاف:  مــــن تــســتــمــر وتـ
»فــمــثــال نــحــن فــي الــعــربــيــة، من 
ــي الـــمـــغـــرب نــســيــر  مــحــطــتــنــا فــ
رحالت إلى كل الدول األوروبية، 
ونــخــوض مــنــافــســات شــرســة مع 
أكــبــر الــشــركــات االقــتــصــاديــة في 
نــحــقــق  الـــحـــمـــد  وهلل  الــــعــــالــــم، 
ــازات ونــمــوا الفــتــا ربــمــا لم  إنـــجـ
نكن لنحققه من دون المنافسة 

الموجودة«.
فــــي رد عــلــى  الـــعـــلـــي  ــابــــع  وتــ
ــران  ــيــ ــطــ الــ دور  ــأن  ــ ــشـ ــ بـ ســـــــــؤال 

المنافسة  فــي ظــل  االقــتــصــادي 
تــدل على  »الــدراســات  العالمية: 
والــمــتــطــلــبــات  ــارات  ــيــ ــتــ االخــ أن 
الــطــيــران، وأن  فــي عــالــم  تغيرت 
أكثر ما يركز عليه الجيل القادم 
في السفر بالطيران هما األمان 
والــســعــر الــمــنــاســب. أضـــف إلــى 
ذلك هناك جوانب ال تقل أهمية 
مثل النظافة وااللتزام بالوقت. 
ولم تعد وسائل الرفاهية مطلبا 
المسافرين  مــن  لكثير  أســاســيــا 
بــاتــت  الــــمــــطــــارات  وأن  خـــاصـــة 
المطلوبة  الــخــدمــات  كــل  تــوفــر 
والمقاهي  الــمــطــاعــم  فيها  بــمــا 
والــتــســوق. وفــي رأيــي قــد انتهت 
الرفاهية  عن  البحث  أيــام  مثال 
لذلك  السفر.  األكـــل خــالل  فــي 
ــــاص  ــخـ ــ ــن األشـ ــ ــرا مــ ــيــ ــثــ تـــــــرى كــ
اقتصادية،  طائرة  في  يسافرون 
لكنهم يسكنون في فنادق خمس 

نجوم«.
الخليج«  لـــ»أخــبــار  وبــســؤالــه 
بالقمة  كلمته  فــي  طــرحــه  عــمــا 
بــشــأن انــخــفــاض هــامــش الــربــح 
ــران بـــحـــيـــث ال  ــيــ لـــشـــركـــات الــــطــ
تحقق أكثر من 10%، علق العلي 
نــشــيــر  أن  يـــجـــب  »أوال  ــه:  ــولـ ــقـ بـ
منطقة  فـــي  ــران  ــيـ الـــطـ أن  إلــــى 

والحمد  بخير  األوســط  الشرق 
كــــان قــطــاع  هلل. ولـــكـــن عــالــمــيــا 
يحقق   ،2021 حــتــى  ــيـــران  الـــطـ
ــة الـــجـــيـــدة  ــيـ ــالـ ــمـ ــة الـ ــنـ فــــي الـــسـ
وعــلــى الــرغــم مــن الــدعــم الــذي 
يقدمه لحركة االقتصاد في كل 
ــة، فـــإن هــامــش الــربــحــيــة لم  دولــ
 2022 في   .%0.102 يتجاوز  يكن 
اعتبر  وهــذا  إلى %0.18.  وصلت 
قفزة كبيرة. ونحن هنا نتحدث 
لكن  الــــدوالرات.  تريليونات  عن 
أتوقع أن نتائج عام 2022 عالميا 
 4-3 الــطــيــران  قــطــاع  يحقق  أن 
وهـــذا  أربــــاحــــا.  دوالر  ــارات  ــيـ ــلـ مـ

نسبيا يعد أمرا جيدا«.
االستدامة يف قطاع الطيران

وبـــشـــأن مـــحـــور االســـتـــدامـــة 
ــران قـــــال:  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــاعــــة الـ ــنــ فـــــي صــ
أمــرا محوريا  باتت  »االســتــدامــة 
الـــمـــواصـــالت بشكل  قـــطـــاع  فـــي 
ــران بــشــكــل خـــاص.  ــيـ ــام والـــطـ عــ

ولو نظرنا إلى األرقــام، نجد أن 
قطاع المواصالت عالميا تسبب 
15% من االنبعاثات، منها 2% من 
قــطــاع الــطــيــران. ولــكــن لألسف 
وليس  الـ%2  على  التركيز  نــرى 

الـ%13!.
االنبعاثات  أن  نجد  إجماال 
ــهـــالك الـــوقـــود  ــتـ ــن اسـ تـــصـــدر مــ
وشركات  بشكل خاص.  النفطي 
الــنــفــط الــكــبــيــرة تــصــرف الــيــوم 
مليارات لتقليل هذه االنبعاثات، 
ــر مـــــــن الـــــــــــــدول تــــصــــرف  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ وكـ
مصافي  لتطوير  طائلة  مبالغ 
االنبعاثات.  يخفف  بما  النفط 
وكــــذلــــك األمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
ــيــــران. لـــذلـــك هــو  صـــنـــاعـــة الــــطــ
عــمــل مــشــتــرك بــيــن الــحــكــومــات 
ــات  ــركــ وشـــــركـــــات الــــطــــيــــران وشــ
ــات  ــركــ ــرات وشــ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ صـــنـــاعـــة الـ
ــركـــات وشـــركـــات  ــمـــحـ صـــنـــاعـــة الـ
الــنــفــط الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة. 

وعــلــى الــمــدى الــبــعــيــد وبــحــلــول 
2035 نتوقع تحقيق تقدم كبير. 
هــنــاك   2050 ــى  ــ إلـ ــالــــوصــــول  وبــ

وعود للوصول إلى الصفر«.
ومـــن وجــهــة نـــظـــري، هــنــاك 
جـــهـــود عــالــمــيــة جـــــادة فـــي هــذا 
الجانب، وحتى لو لم نصل إلى 
مــعــدل الــصــفــر فــإنــنــا نــكــون قد 
حققنا خطوات مهمة. فتحقيق 
80% من األهــداف أفضل من أن 

نبقى في نفس الموقع.
وفــــي رده عــلــى ســــؤال حــول 
زيــادة  إلــى  العربية  شركة  توجه 
ــعــــض الـــــــدول  الــــــرحــــــالت فـــــي بــ
في  والوجهات  األسطول  وزيــادة 
التنفيذي  الــرئــيــس  عــلــق   2023
قائال: »نحن من أوائل الشركات 
2021 جميع  فــي  أرجــعــت  الــتــي 
ــــف فــي  ــوقـ ــ األســــــطــــــول الـــــــــذي تـ
2019، بل وأضفنا عشر طائرات 
نضيف  أن  ونــتــوقــع   .2022 فـــي 

في  أخــــرى  ــرات  ــائـ طـ  10-8 بــيــن 
زيــادة  أن  الطبيعي  ومــن   .2023
عــدد  زيــــادة  يصاحبه  الــطــائــرات 
أو  القائمة  للوجهات  الــرحــالت 
تدشين وجهات جديدة. كالهما 

سيتحققان في 2023«.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــطـــويـــر 
ــاء  ــذكـ مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا والـ
االصطناعي في عالم الطيران، 
أكد العلي أن التكنولوجيا تمثل 
ركنا أساسيا في صناعة الطيران، 
ــا جـــانـــبـــان مـــتـــالزمـــان.  ــمـ بــــل هـ
ــابـــع: »فــمــثــال بــبــســاطــة، نجد  وتـ
خالل الخمسين عاما الماضية 
تـــطـــورات هــائــلــة قــد حــدثــت في 
أن  مثال  منها  الطيران،  صناعة 
االنبعاثات قد انخفضت حوالي 
كــانــت  الــــذي  الـــوقـــت  وفــــي   .%90
ــي الــجــو  ــرات فــ ــائــ ــطــ أصــــــــوات الــ
تــســبــب ضـــوضـــاء عــالــيــا لــســكــان 

الــمــســافــريــن  أو حــتــى  الـــمـــنـــازل 
أنـــفـــســـهـــم، فــــي حـــيـــن حـــالـــيـــا ال 
تــكــاد تــســمــع صـــوتـــا. أضـــف إلــى 
كميات  الطائرات،  سرعات  ذلــك 
النفط المستهلكة في كل رحلة. 
تستخدم  كــانــت  طــنــا   50 فمثال 
ســــاعــــات،   6 ــغـــرق  ــتـ تـــسـ لـــرحـــلـــة 
ــى حـــوالـــي  ــ تــقــلــصــت الــكــمــيــة إلـ
الطائرة  صناعة  أطــنــان.  عشرة 
طويلة،  ســاعــات  تستغرق  كــانــت 
واليوم بات األمر أشبه بالتعامل 
ــيــــوم بــاتــت  ــع هـــاتـــف ذكـــــي. والــ مـ
الطائرات قادرة على الهبوط إذا 
الرؤية 50 مترا فقط، في  كانت 
المطلوبة  المسافة  كانت  حين 
فــي الــســابــق 6 كــيــلــومــتــرات. كل 

ذلك بفضل التكنولوجيا.
ــربـــة  ــه تـــجـ ــمـ ــيـ ــيـ ــقـ وحــــــــــول تـ
اإلجــــــــــــــــــــــــــراءات االحــــــــتــــــــرازيــــــــة 
العالم  بها  مر  التي  واإلغالقات 

بشكل عام وقطاع الطيران بشكل 
في  كانت  المشكلة  قال:  خاص، 
الجانب.  بهذا  وجود خبرة  عدم 
قبل  كورونا  فيروس  أصابه  فمن 
فترات  اآلثار  بقيت  ربما  عامين 
الشخص،  يــتــوف  لــم  إن  طويلة 
قبل  كورونا  فيروس  أصابه  ومن 
عــادي.  بزكام  أشبه  كــان  شهرين 
فالعالم كله تأثر بها، وال يمكن 
القول إن القرارات التي اتخذت 
صحيحة على مستوى العالم أو 
خــاطــئــة ألنـــه لــم يــكــن ألحـــد أن 
يعرف النتائج. وكانت اجتهادات 
الموقف.  مــع  للتعامل  عالمية 
إجراء  كل  ومراجعة  تطوير  وتم 
بــشــكــل مـــتـــواصـــل. لـــكـــن يــمــكــن 
العالم  الحكومات في  إن  القول 
عملت ما وجــدت أنه من صالح 

الناس وحمايتهم.

ع���ادل العل���ي: »العربي���ة« تناف����س كب���رى ال�ص���ركات االقت�صادي���ة ف���ي العال���م

الط���ريان م���ن  فق���ط   %2 منه���ا  عاملي���ا  االنبعاث���ات  م���ن   %15 ع���ن  م�ص���وؤول  املوا�ص���ات  قط���اع 

الدرا�ص�ات توؤك�د تغي�ر تف�صي�ات ال�ركاب.. وق�د انته�ت اأي�ام البح�ث ع�ن الرفاهي�ة ف�ي الرح�ات

} عادل العلي يلقي كلمة االفتتاح  في القمة. }  الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران متحدثا خالل المؤتمر الصحفي.

الرئيس  رئيسها،  العرب للطيران، عقد  على هامش قمة 
التنفيذي لمجموعة العربية للطيران مؤتمرا صحفيا شارك 
العربية، تحدث خالله حول عدد  اإلعــالم  فيه ممثلو وسائل 
أن  وأكـــد  والــســيــاحــة.  السفر  بقطاع  المتعلقة  الــمــحــاور  مــن 
حين  وفـــي  الــبــعــض،  ببعضهما  مــرتــبــطــان  القطاعين  هــذيــن 
كثير  إلى  تدعو  القطاعان  هــذان  يشهدها  التي  التطورات  أن 
مــن الــتــفــاؤل، فــإنــه يــجــب اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــالزمــة للتعامل 
إليه  تــرمــي  مــا  وهـــذا  والمستقبلية.  القائمة  التحديات  مــع 
إلى  تهدف  والتي  سنويا  نعقدها  التي  للطيران  العربي  قمة 
مناقشة أبرز القضايا والمحاور المتعلقة بقطاع الطيران في 
مع  للتعامل  والحلول  السبل  وأفضل  والتحديات  المنطقة 

هذه التحديات.

 قمة العرب للطيران تدعو اإلى تعزيز ا�صتراتيجيات »اال�صتدامة« في القطاع
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يروي الموقع اإللكتروني )المرسال( 
الـــمـــديـــريـــن  أحـــــد  ارتــــكــــب  يـــــوم  ذات  أنـــــه 
ــًبـــا كـــلـــف الــشــركــة  ــيـ الــنــاشــئــيــن خـــطـــأ رهـ
فتم  دوالر؛  مــايــيــن   10 حــوالــي   )IBM(
اســـتـــدعـــاء الــمــديــر الــصــغــيــر إلــــى مكتب 
)تـــوم واطـــســـون، وهـــو الــرجــل الــثــانــي في 
الصغير  المدير  نظر  حيث  المؤسسة(، 
إلــى رئيسه وقـــال لــه: »أعــتــقــد أنــك تريد 
كــذلــك؟«،  أليس  استقالتي،  تقديم  مني 
ــال لــه:  ــ ــون، وقـ ــســ عــنــدهــا نــظــر إلـــيـــه واطــ
»بالطبع ال، ال يمكن للشركة أن تستغني 
مايين   10 للتو  أنفقنا  لقد  اآلن،  عنك 

دوالر في تدريبك«.
هــل كـــان )تــــوم واطـــســـون( مــحــًقــا في 

قراره؟ دعونا نتعرف على ذلك.
ــي مـــقـــال ســـابـــق إن الــخــطــأ  قــلــنــا فــ
البشري أمر متوقع في العمل المؤسسي، 
أخطاء  أي  تقع  أال  المعقول  مــن  فليس 
فــإن وجد  العكس  بــل على  العمل،  أثــنــاء 
وجــود  عدمية  القائد  اإلداري  الــمــســؤول 
األسباب  يتحرى  أن  عليه  فإنه  األخطاء 
أن يفرح ويهلل،  إلى ذلك، ال  التي تدعو 
ــوع األخــطــاء ربــمــا يعني أنـــه ال  فــعــدم وقـ
بضع  نستعيد  أن  ويمكننا  يــعــمــل،  أحـــد 
الذي  صبحي  محمد  الفنان  من  كلمات 
تعمل  قليا،  تخطئ  قليا  »اعمل  يقول 

كثيرا تخطئ كثيرا«، وهذا هو المنطق.
حسٌن، ولكن السؤال هنا، ماذا يمكن 
تقع من  األخــطــاء  نــتــرك  هــل  نفعل؟  أن 
غير أي ردة فعل، وال نعاقب، وإنما نعفو 

على كل خطأ؟ أم ماذا نفعل؟
نجد أنه يجب أن توجد استراتيجية 
أي  فــي  الخطأ  إلدارة  مكتوب  دســتــور  أو 
ــواء كــانــت صــغــيــرة أو كــبــيــرة،  مــؤســســة ســ
ــًحـــا  ــور واضـ ــتـ عــلــى أن يـــكـــون هــــذا الـــدسـ
المؤسسة  هذه  في  المنخرطين  لجميع 
اللحظات األولى حتى تكون األمور  منذ 
واضحة، حسٌن، ماذا يجب أن يحوي هذا 

الدستور؟ وكيف يعمل؟
نعتقد أن إدارة الخطأ تنقسم حسب 
هــــذا الـــدســـتـــور إلــــى ثــاثــة أقـــســـام، وهــي 

كالتالي:
أواًل: منع وقوع الخطأ

وقــــد يــعــتــرض الــبــعــض عــلــى أنــــه ال 
يمكن منع الخطأ، وهذا حق، وإنما نحن 
 – الــدســتــور ســنــحــاول أن نقلل  فــي هـــذا 
ولكن  الخطأ،  وقــوع  – من  اإلمكان  بقدر 

كيف يمكن ذلك؟
فهرس تصنيف أنواع الخطأ وعواقب 

وقوعها
تــقــوم اإلدارة  الــمــهــم أن  أنـــه مــن  نــجــد 
الــتــي  األخـــطـــاء  كـــل  بتصنيف  الــمــســؤولــة 
ــذه تــســمــى في  ــ ــن الــمــمــكــن أن تـــقـــع، وهـ مـ
علم اإلدارة )الخطوة االستباقية(، بمعنى 
وذلــك  وقــوعــه  قبل  الخطأ  وقـــوع  نمنع  أن 
بتعريف األفراد بأنواع األخطاء المقبولة 
التي  واألخطاء  المقبولة،  غير  واألخطاء 

يجرم عليها، واألخطاء العفوية، وهكذا.
متكامل  تحليل  الدستور  هــذا  يحوي 
لألخطاء وعواقب وقوعها، والعوامل التي 
وما  بالتفصيل،  الخطأ،  وقـــوع  إلــى  تـــؤدي 
األخطاء التي يجب أن يعاقب عليها الفرد 
حال وقوعها، ليس ذلك فحسب وإنما ما 

الــعــقــوبــة الــتــي تــقــتــضــي الـــوقـــوع فـــي مثل 
هذا الخطأ، فليس من الحكمة أن نعاقب 
الموظف الفاني بعقوبة وقف عن العمل 
آخــر فيقع في  ويــأتــي شخص  أيـــام،  ثاثة 

الخطأ نفسه ونعفو عنه.  
يشمل هذا الدستور أيًضا:

ــــإدارة في  } اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة لـ
وبــعــد  ــاء  ــنـ وأثـ يــقــع  أن  قــبــل  الــخــطــأ  إدارة 

وقوعه
مــهــام  عــلــى  الـــمـــوظـــف  يــتــعــرف  أن   {
منذ  الوظيفي  التوصيف  وأبعاد  وظيفته 

اليوم األول.
} تدريب الموظف على مهام الوظيفة 
ــان يــتــعــامــل مـــع الــجــمــهــور،  وخـــاصـــة إن كــ
أن  قبل  الخطأ  مــع  التعامل  على  تدريبه 
يتعامل مع كل هذا  وكيف  وقــع،  وإن  يقع، 
األمــور، مع تعليمه أن الخطأ جزء أصيل 
من العمل، وهذا يعني أن يكون للموظف 

األمان النفسي للتعامل مع الخطأ.
الــمــوظــف مع  يــتــعــرف  يــتــدرب وأن   {
ومتى  معه،  يتعامل  وكيف  الدستور،  هــذا 

يسأل ومتى يعمل، وهكذا.
وهذا هو دستور، لذلك يجب أن يحوي 
أن  الجميع  يعرف  وأن  األمــور،  الكثير من 
يتعامل مع هذا الدستور، وأن توجد نسخة 

منه في درج كل موظف أًيا كان مركزه.
رؤية واستراتيجية

تواجه  التي  األخــطــاء  أبــرز  من ضمن 
إغــفــالــهــا هــو عـــدم وضــع  يــجــب  اإلدارة وال 
تــوقــعــات واضــحــة ألعــضــاء الــفــريــق، وعــدم 
منهم  اإلدارة  تــتــوقــعــه  مــا  عــلــى  اطــاعــهــم 
ــح؛ فــمــن شـــأن خــطــأ كهذا  عــلــى نــحــو واضــ
كثرة  إلــى فريق عمل منهك من  يــؤدي  أن 
الــعــمــل، وخــاصــة إذا كــانــوا يــبــذلــون جــهــًدا 
أنـــهـــم حــقــقــوا  يــعــرفــوا  أن  دون  مـــن  ــا  ــاًقـ شـ
أن  المحتمل  فمن  لذلك  منهم،  ُطلب  ما 

يقعوا في كثير من األخطاء.
الــرؤيــة وغــيــاب التوقعات  عــدم وضـــوح 
واالســتــراتــيــجــيــة ســــوف يــــؤدي إلــــى تــدنــي 
الروح المعنوية، وإلى غياب أي حافز؛ فمن 
الــهــدف أن يــحــفــز الــمــوظــفــيــن على  ــأن  شـ
بذل جهد مضاعف من أجل تحقيق هذا 
الهدف. وفي حالة غياب الهدف والتوقعات 
الواضحة فلن يعمل الموظفون سوى من 
أجل الحصول على الراتب الشهري، وهذا 
في حد ذاته أحد أبرز األخطاء التي تواجه 

اإلدارة.
تقدير املوظفني

قد ال يكون مفاجئا القول إن الحصول 
الوحيد من  الــهــدف  هــو  الــمــال ليس  على 
إذ يريد الناس أن يشعروا بأهمية  العمل؛ 
ما يقومون به، وأن ما يقومون به من عمل 
أن  ُياحظ، ويجب  يبذلونه من جهد  وما 
تقدير  عــدم  فــإن  وبالتالي  عليه،  يــكــافــؤوا 
الموظفين أحد أبرز األخطاء التي تواجه 
الــمــوظــفــيــن  مــعــامــلــة  ســـتـــؤدي  إذ  اإلدارة؛ 
بــإنــجــازاتــهــم إلى  بشكل عـــادل واالعـــتـــراف 
قطع شوط طويل في تقليل معدل دوران 
وتقليل  اإلنــتــاجــيــة  وتحسين  الموظفين 

الخطأ.
والـــمـــؤســـف أن مــواجــهــة هــــذا الــخــطــأ 
وعدم السماح له بالوقوع من األساس أمر 
ميسور جًدا؛ كلمة )شكًرا( تساوي الكثير، 

وتــحــمــل مــعــانــي مــحــفــزة لــلــمــجــديــن من 
السلبيات  أن  من  الرغم  على  الموظفين، 
التي تنجم عن هذا الخطأ اإلداري وخيمة 

جًدا.
ثانًيا: اكتشاف الخطأ

على الرغم من ذلك الدستور، إال إنه 
لذلك  الخطأ،  وقــوع  منع  المستحيل  من 

كيف نكتشف وقوع الخطأ؟
لـــلـــمـــوظـــف، مــن  الــنــفــســي  1. األمـــــــان 
بــاألمــان  الــمــوظــف  أن يشعر  الــمــهــم جـــًدا 
أن  يمكنه  وقع في خطأ حتى  إن  النفسي 
يعترف بالخطأ وأن يتعامل معه بطريقة 
تتعامل مع  المؤسسة  كانت  فإن  منهجية، 
وبشعة، بحيث ال  األخطاء بطريقة سيئة 
يشعر فيها الموظف باألمان النفسي، فإنه 
بالخطأ  الموظف  يقر  أن  المستحيل  من 

حتى وإن تم إثبات أن الخطأ وقع.
2. وجود استراتيجية واضحة للتعامل 
التعامل  أن  سابًقا  أشرنا  كما  الخطأ،  مع 
ــع الــخــطــأ وإدارتــــــــه يــجــب أال تــتــم وفــق  مـ
ــارة تــعــاقــب وتــــــارة تــعــفــو عن  ــتـ األهــــــــواء، فـ
الخطأ،  نفس  الـــذي عمل  اآلخـــر  الــزمــيــل 
ــي الـــتـــعـــامـــل مــع  فـــالـــمـــســـاواة مـــطـــلـــوبـــة فــ
مع  نتعامل  أن  تعني  فــالــمــســاواة  الــخــطــأ، 

الجميع بنفس المنهجية.
مع  وقـــع،  إن  الــخــطــأ  عــن  استفسر   .3
إحسان الظن والتثبت، كمسؤول إداري قائد 
الموظفين  مــن  فــان  أن  يبلغك  وعــنــدمــا 
قـــد أخـــطـــأ فــتــثــبــت مـــنـــه، واســتــفــســر عنه 
مــع إحــســان الــظــن بــه، فــأنــت بــهــذا تشعره 
يشعر  كما  ــان،  واألمــ والتقدير  بــاالحــتــرام 
في الوقت نفسه بالخجل وأن هذا الخطأ 

ال يليق بمثله.
الكتشاف  واضحة  ومنهجية  آلية   .4
يــكــون لك  أبــــًدا أن  يــعــنــي  ــاء، وال  األخـــطـ
ــن يـــأتـــونـــك  ــيـ ــفـ ــوظـ ــمـ ــيــــس مـــــن الـ ــواســ جــ
وباألحرى يبحثون عن األخطاء الصغيرة 
التي يقع فيها زماء العمل، وإنما عندما 
ــة(  ــ نــطــبــق فـــي الــعــمــل )الــهــنــدســة اإلداريــ
وأنـــظـــمـــة )فـــــرق الـــعـــمـــل( فــــإن األخـــطـــاء 
للعيان، وخاصة  واضــحــة  تــكــون  مــا  عـــادة 
فالمنهجية  الــقــائــد،  اإلداري  لــلــمــســؤول 
تقول إنه البد من وجود مؤشرات واضحة 
وقوعه،  حــال  وتصنيفه  الخطأ  لتحديد 
األخــطــاء  مــن  تقلل  اآللــيــات  هـــذه  فمثل 

وتسهم بصورة كبيرة في إدارتها.

ثالًثا: إدارة الخطأ
التقليل  الخطأ هو  إدارة  الهدف من 
من اآلثار السلبية التي يمكن أن تقع على 
أو  المالية  الناحية  من  ســواء  المؤسسة، 
خاف  أو  والمجتمعية  الذهنية  الصورة 
ذلك، لذلك فإن إدارة الخطأ تحتاج إلى 
اإلنسان  مع  تتعامل  أن  تستطيع  عقلية 
قبل أن تتعامل مع آلة، فالموظف إنسان 
ولــيــس آلــــة، واإلنــــســــان يــقــع فـــي الــخــطــأ 
مهما كان حريًصا، وهذا أول أمر يجب أن 
وبعد  القائد،  اإلداري  المسؤول  به  يؤمن 

ذلك تأتي األمور التالية؛
الخطأ،  مع  التعامل  في  العدالة   .1
ــجـــب أن  ــات أنــــــه يـ ــظـ ــحـ ــل لـ ــبـ تـــحـــدثـــنـــا قـ
ــي الــتــعــامــل مع  تـــكـــون هـــنـــاك مــــســــاواة فـ
أن  يــجــب  أنـــه  نضيف  وهــنــا  المخطئين، 
ــراد بــطــريــقــة عـــادلـــة، إذ  ــ نــتــعــامــل مــع األفـ
الخطأ،  حيثيات  على  نتعرف  أن  يجب 
فلكل خطأ أسباب ومسببات، لذلك فإنه 
أن  القائد  اإلداري  الــمــســؤول  على  يجب 
يــتــعــامــل بــحــذر مـــع األفــــــراد، فــقــد يــكــون 
الخطأ غير مقصود، وإنما قد يكون سبب 
أدى إلى سبب، فإن من الحري بالمسؤول 
األسباب  عــن  يتحرى  أن  القائد  اإلداري 

الحقيقة التي أدت إلى حدوث الخطأ.
الخطأ،  على  المترتبة  الخسائر   .2
من المهم على اإلدارة والمسؤول اإلداري 
القائد أن يعرف وبلغة األرقــام نقول )أن 
يحسب قيمة الخطأ الذي وقع(، فبعض 
لم  وإن  حتى  بالمايين  تــقــدر  األخــطــاء 
الذهنية  فــالــصــورة  مـــاديـــة،  تــكــن أخــطــاء 
تــقــدر  األحيان–  بــعــض  –في  لــمــؤســســة 
الموظف  يشعر  لم  وإن  حتى  بالمايين 
بذلك، ووفاة ولي أمر أطفال وهو عائلهم 
الوحيد بسبب خطأ طبي ال تقدر بثمن، 
لذلك هذا أمر يجب أن يحسب باألرقام.

فــي حق  وقــع خطأ  إن  التعويض،   .3
كان  أًيــا  أو  أو زميل عمل  أو عميل  إنسان 
ويجب  فهذا حقه،  يعوض  أن  فإنه يجب 

أال تتهرب المؤسسة من المسؤولية.
4. المعالجة وليس الكراهية، إن وقع 
المخطئ،  الموظف  مــع  وجلسنا  خــطــأ، 
الخطأ  فــي  وقـــع  بالفعل  أنـــه  لــنــا  فتبين 
الــمــوجــود مسبًقا  الــدســتــور  وذلــك حسب 
العقوبة  كان يستحق  فإن  المؤسسة،  في 
فقد  أيــًضــا،  الدستور  حسب  يعاقب  فإنه 
المناسبة،  الــعــقــوبــة  خــطــأ  لــكــل  إن  قــلــنــا 
ليس أكثر وال أقل. ولكن بعد ذلك يعود 
كراهية  أي  غير  من  عمله  إلــى  الموظف 
شخصية له، أو تهميش أو أي إجراء آخر. 
الـــدرس مــن خال  أن يتعلم  وإنــمــا يجب 
وأال يترك من غير  له  األمــور  توضح كل 

أال يعرف ماذا وكيف؟
المتعلقة  األمــور  بعض  هذه  عموًما، 
وإن  المؤسسي،  العمل  في  الخطأ  بــإدارة 
نكتفي  أنه سوف  إال  كبير  الموضوع  كان 
ــيــــوم، نــعــود  ــذلـــك، وقـــبـــل أن نــتــركــكــم الــ بـ
إلـــى ســـؤال الــبــدايــة )فـــي رأيــــك، هــل كــان 
التعامل مع  تــوم واطــســون على حــق فــي 

الخطأ الذي وقع على المؤسسة؟(.
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مـــبـــدئـــه  فـــــي  الــــكــــريــــم  الــــــقــــــرآن  إن 
ومــنــتــهــاه، وِفــــي وســائــلــه وغـــايـــاتـــه، وِفـــي 
فــروعــه وأصــولــه كتاب هــدايــة، وهــو فوق 
هذا وذاك المعجزة الوحيدة الباقية من 
الصاة  )عليهم  الكرام  الرسل  معجزات 
والسام(، وهو أيًضا شرعة ومنهاج، وهو 
بأنباء من سبق من  كذلك سجٌل حافٌل 
علمية  إشــارات  وفيه  وأقوامهم،  األنبياء 
من الممكن أن يستخرج منها المسلمون 

عند التدبر أسباًبا للترقي الحضاري.
أما كون القرآن الكريم كتاب هداية، 
ــرآن إلـــى ذلـــك فـــي قــولــه  ــقـ فــقــد أشــــار الـ
تــعــالــى: )شــهــر رمــضــان الـــذي أنـــزل فيه 
الهدى  من  وبينات  للناس  هــدى  القرآن 

والفرقان..( البقرة / 185.
أيــًضــا حــول هــذا المعنى في  ــار  وأشـ
بـــدايـــة ســــورة الــبــقــرة فـــي قــولــه تــعــالــى: 
الكتاب ال ريــب فيه هدى  )ألـــم)1( ذلــك 

للمتقين)2(( سورة البقرة.
الــهــدايــتــيــن،  فــــي  ــفــــرق  الــ فـــمـــا  إًذا، 
بمعنى  تأتي  الكريم  القرآن  في  الهداية 
المعونة  بمعنى  أيــًضــا  وتــأتــي  الـــداللـــة، 
في  الخطاب  يتوجه  فحين  والتمكين، 
الـــقـــرآن إلــــى الـــنـــاس الــمــســلــمــيــن منهم 
هداية  معناها  فيكون  المسلمين،  وغير 
فــإذا قبل اإلنسان هــذه الدعوة  الــداللــة، 
بالهداية  تعالى  اهلل  أعانه  لها  وأخلص 
والمعونة  التمكين  هداية  وهي  الثانية، 
وهذه للمتقين الذين أشارت إليهم سورة 

البقرة في بدايتها.
والمعونة،  التمكين  هداية  هي  هذه 
ــوار  ــعـــارج أنــ وهــــي هـــدايـــة الــتــرقــي فـــي مـ
القرآن العظيم، وبينات الوحي المقدس 
بالتدبر  المسلم  عليها  أقبل  كلما  التي 
والتأمل زاده اهلل تعالى من أنوار البيان، 
وأجزل له في العطاء، وال يزال المسلم 

قريًبا  أو شيًئا  الكمال  معارج  في  يتدرج 
مــنــه حــتــى يــكــون مـــن الـــذيـــن رضـــي اهلل 

تعالى عنهم.
ــقــــرآن الـــكـــريـــم عن  ولـــقـــد تـــحـــدث الــ
اهلل  اخــتــص  الــتــي  المستقبلية  ــرؤى  ــ الـ
عقولهم،  لينبه  الــمــؤمــنــيــن  بــهــا  تــعــالــى 
ويستثير هممهم إلعمال العقل للبحث 
ولنتأمل  تعالى،  اهلل  آالء  في  والتقصي 
تــعــالــى: )إن فـــي خــلــق الــســمــوات  قـــولـــه 
آليــات  والنهار  الليل  واخــتــاف  واألرض 
الذين يذكرون اهلل  األلــبــاب)190(  ألولي 
ويتفكرون  جنوبهم  وعلى  وقعوًدا  قياًما 
ما  ــنـــا  ربـ واألرض  ــوات  ــمـ ــسـ الـ خــلــق  فـــي 
خلقت هذا باطًا سبحانك فقنا عذاب 

النار )191(( آل عمران.
وهـــا نــحــن نــشــيــر إلـــى بــعــض الـــرؤى 
ــتـــي يــعــدنــا بــهــا الــحــق  الــمــســتــقــبــلــيــة الـ
ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى، ويــدســهــا فـــي آيـــاتـــه، 
ولن نفصل فيها ألن المقام ليس مقام 
تفصيل، ومن هذه الرؤى يقول سبحانه: 

لتركبوها  والــحــمــيــر  والــبــغــال  )والــخــيــل 
وزينة ويخلق ما ال تعلمون( سورة النحل 
الجليلة  اآليـــة  هـــذه  فــي  الــحــديــث   .8  /
خاص بهذه المخلوقات في عصر تنزل 
التنقل  مــجــال  فــي  وبوظيفتها  الــقــرآن، 
والسفر، وهذه المخلوقات هي التي كانت 
عــلــى عــهــد الــتــنــزيــل الــمــشــهــورة كوسائل 
لهم  فذكرها  الــعــرب،  عند  وانتقال  نقل 
الباب  يغلق  لم  القرآن  لكن  إليها  وأشــار 
وَلـــم يحصر وسائل  الــوســائــل،  هــذه  دون 
ما  إلى  أشــار  بل  فيها،  واالنتقال  السفر 
يأتي به المستقبل من تطور في وسائل 
الــنــقــل بحسب تــطــور الــعــصــر، واجــتــهــاد 
العقل البشري فيما ينفع الناس، وييسر 
لــهــم ســبــل الــنــقــل واالنــتــقــال، لــقــد أشــار 
تؤدي  ابتكار وسائل  إمكانية  إلى  القرآن 
بسبب  عالية  وبكفاءة  نفسها  األغــراض 
تــقــدم الـــزمـــن، وتـــرقـــي الــعــقــل الــبــشــري، 
واكــتــشــاف قـــوى جـــديـــدة تــحــرك اآلالت 
الثقيلة، وهــذه اإلشــارة ندركها في قوله 
تــعــالــى: )ويــخــلــق مــا ال تــعــلــمــون( إشـــارة 
في  عنا  المستور  على  الــداللــة  واضــحــة 

هذه الوسائل.
العقول من  استحدثته  ما  فكل  إًذا، 
وســائــل حديثة فــي هــذه الــمــجــاالت هي 

من مكنونات هذه اآلية الجليلة!
آيــة أخــرى فيها إشــارة إلــى ما سوف 
علمية  نــبــوءات  مــن  المستقبل  يكشفه 
نــجــد ذلـــك فـــي قــولــه تــعــالــى: )ســبــحــان 
تــنــبــت  مـــمـــا  كــلــهــا  األزواج  خـــلـــق  الــــــذي 
يعلمون(  ال  ومما  أنفسهم  ومــن  األرض 

يس / 36.
تعالى  اهلل  سنن  من  سنة  والزوجية 
الـــقـــرآن إلــــى بعضها  ــار  ــ فـــي الــحــيــاة أشـ
أعظم مما  أخــفــاه  ومــا  بعضها،  وأخــفــى 
ــه، وكـــشـــف ســـتـــره لــلــنــاس. ومــن  ــرح بــ صــ

التي  البشارات  من  بل  والعهود،  الوعود 
بشر اهلل تعالى عباده بها قوله سبحانه: 
)سنريهم آياتنا في اآلفاق وِفي أنفسهم 
أنـــه الــحــق أولـــم يكف  حــتــى يتبين لــهــم 
كل شيء شهيد( فصلت  على  أنه  بربك 

.53 /
تعالى  الــذي قطعه اهلل  الــوعــد  هــذا 
عــلــى نــفــســه لــعــبــاده الــمــؤمــنــيــن الــذيــن 
وعــدهــم بــالــعــطــاء، والــمــنــح الــربــانــيــة إذا 
بالتدبر  العظيم  كتابه  على  أقبلوا  هــم 
والتأمل في أن يكشف لهم بعض كنوزه 
القرآن  أن  صحيح  آيــاتــه،  فــي  المدفونة 
لم يأت ليكون كتاب علم من علوم البشر 
الـــتـــي تــتــطــور بــتــطــور الـــزمـــن والــعــقــول 
لكن  تــعــالــى،  اهلل  آالء  فـــي  تــبــحــث  الــتــي 
الراشدة،  العقول  لها  تتنبه  إشــارات  فيه 
واإلنسان مهيئ لهذا ألنه ورث أساسيات 
العلوم من أبيه آدم )عليه السام( الذي 
علمه اهلل تعالى كل األسماء، قال تعالى: 
)وعلم آدم األسماء كلها ثم عرضهم على 
المائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤالء إن 

كنتم صادقين( البقرة /13.
اآليــة  فــي  جــاءت  التي  »كلها«  وكلمة 
تــفــيــد الــشــمــولــيــة لــكــل مـــا يــحــتــاج إلــيــه 
اإلنـــســـان فـــي حـــاضـــره ومــســتــقــبــلــه، وال 
ــام  ــي مـــن األيــ ــ ــدرك فـــي اآلتـ ــ عــجــب أن نـ
تحقق نبوءات القرآن، ولقد أشار القرآن 
الـــكـــريـــم إلــــى مــنــه وفــضــلــه عــلــى عــبــده 
عليه(  وسلم  اهلل  )صلى  ورسوله محمد 
ورحمته  عليك  اهلل  )ولــوال فضل  فقال: 
لهمت طائفة أن يضلوك وما يضلون إال 
وأنــزل  شــيء  ومــا يضرونك من  أنفسهم 
ما  وعلمك  والحكمة  الكتاب  عليك  اهلل 
وكـــــان فــضــل اهلل عليك  تــعــلــم  تــكــن  ــم  لـ

عظيًما( النساء / 113.
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فوزية رشيد

} من الواضح أن العلم وهو يتمادى في تجاربه 
استبدال  في  نقطة خطيرة  إلى  وصل  قد  العلمية 
خــلــق اهلل الــطــبــيــعــي، بــعــلــوم الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، 
الذي إن بقي في حيز االستخدام لما هو ضروري 
فا بأس، ولكن أن يتم العمل على تصنيع كل شيء 
)معمليا واصطناعيا( من الغذاء إلى الطبيعة إلى 
اإلنسان، فذلك تصنيع لـ»برمجة اصطناعية لكامل 
الطبيعية هي من خلق  أن برمجتها  الحياة!« رغم 
)التقليد  ولكأنك تضع  بأسرارها،  العالم  وهو  اهلل، 

العلمي( ليكون بديًا لـ )الخلق الطبيعي(! 
ــذا االســتــنــتــاج هـــو بــدء  ــا يــدفــعــنــا إلــــى هــ } مـ
 ECTO( أو  االصطناعية(  ــام  )األرحـ بصناعة  العمل 
ودون  الــعــالــم!  فــي  الــخــصــوبــة  نــقــص  LIFE( بــحــجــة 

إلــى أن يــكــون 70% من  االكــتــفــاء بــذلــك بــل السعي 
الحمل في العقود القادمة على المستوى العالمي 
فـــي األرحــــــام االصــطــنــاعــيــة! الـــتـــي هـــي )حـــواضـــن 
بالذكاء االصطناعي لتحل محل  صناعية مجهزة 
الــتــجــارب  الــطــبــيــعــيــة!( ويضعها أصــحــاب  األرحــــام 
)مــحــاكــاة وظائف  فــي  العلمية(  )الــثــورة  مــقــام  فــي 
الــمــرأة الــحــامــل(! ويــبــررون  الــرحــم الطبيعي لــدى 
الحمل  وصــعــوبــة  الــــوالدة  آالم  مــن  للتخلص  ذلــك 
مشاكل  لديهن  من  على  االقتصار  دون  الطبيعي؟ 
)مــوضــة  وإنــمــا جعله  الطبيعي،  الــحــمــل  فــي  مــثــا 
الصناعية  الحاضنة  دارجــة(، حيث يتم في  علمية 
السنوات  فــي  لتصبح  األنــزيــمــيــة(  الــتــدويــر  ــادة  )إعــ
الــذكــاء االصطناعي،  وبــاالنــجــراف خلف  الــقــادمــة، 
)حقيقة وظاهرة(! وللطرافة تم طرحها وتصويرها 
ــال الــعــلــمــي فــي  ــيـ ــي قـــصـــص الـــخـ مـــنـــذ عـــقـــديـــن فــ

هوليوود!
} ولعل أهم سؤال يجب طرحه في هذا العالم 
االصطناعي الذي يتم تكريسه اليوم وبكل الوسائل 

واألساليب العلمية والطبية هو:
بــشــكــل طبيعي  األم  ــم  رحـ فـــي  الــحــمــل  هـــل   -1
ــو مـــجـــرد حــمــل فـــي حــاضــنــة يــمــكــن اســتــبــدالــهــا  هـ
االصطناعية؟  األرحـــام  أو  المصانع  فــي  بحاضنة 
فيه  تدخل  اهلل،  خلقه  كما  الطبيعي  الحمل  أن  أم 
عمليات وعاقات معقدة ومشاعر متبادلة بين األم 
والجنين، ال يمكن تعويضها أو تقليدها وال مجال 
األنزيمية  التدوير  بــإعــادة  بها  التاعب  أو  لنزعها 

والحاضنة الباستيكية؟!
2- الـــســـؤال الــثــانــي: هــل هــي )نــهــايــة األمــومــة 
الطبيعية( التي عرفها اإلنسان وكل الكائنات الحّية 

منذ بدء البشرية؟! 

الطفل  فــي  التأثيرات  مــا  الــثــالــث:  الــســؤال   -3
المولود اصطناعيا؟! أم أن التطور العلمي سيصل 
صناعي  بإنسان  الطبيعي  اإلنــســان  )استبدال  إلــى 
ــفــــى(! وبــالــطــبــع ســيــتــم الــتــحــكــم  مــنــذ الـــــــوالدة وكــ
ــذه الــمــرة  فــي جــنــس الــطــفــل وصــفــاتــه الــوراثــيــة وهـ
الــعــمــل علميًا  تـــم  بــعــد أن  الــبــدايــة كــجــنــيــن!  مــنــذ 
خال  مــن  اآللـــة  اإلنــســان  صناعة  على  وإلكترونيا 
وضع الشيفرات في جسمه! وصناعة اآللة االنسان 
ذات  الــروبــوتــات  فــي صناعة  الهائلة  الــتــطــورات  مــع 
العمل  يتم  وحــيــت  المتقدم،  االصطناعي  الــذكــاء 
بشكل دؤوب على إكساب الروبوت الملمح والخواص 
الجلد  يــشــبــه  بــمــا  بتغطيته  الــكــامــلــة،  اإلنــســانــيــة 
بحيث  »االصطناعي«،  الطبيعي  والوجه  الطبيعي 

ال يمكن التفرقة بين اإلنسان الطبيعي واآللة.
4- هــــل مــــا يـــحـــدث الــــيــــوم مــــن تـــعـــد عـــلـــى كــل 
وتاعب  ووالدة  تكوين  مــن  طبيعيا،  اهلل  خلقه  مــا 
جيني وصفات وراثية، وقيم أخاقية، وتوسيع رقعة 
النوع اإلنساني، ليضم أنواعا جديدة كالمتحولين 
والمولودين اصطناعيا، والتحكم فيهم، هو األفضل 
من  متاهة  في  الدخول  أنه  أم  البشرية،  لمستقبل 
)التاعبات العلمية والطبية( التي ستقضي الحقًا 

على البشرية؟! 
 ECTO( } لو كان طموح األرحــام االصطناعية 
المشاكل  بــعــض  حــل  عــلــى  بــالــفــعــل  يقتصر   )LIFE

الطبية لدى نسبة من الناس أو النساء لتم النظر 
إليه باعتباره تطورا علميا إيجابيا، ولكن أن يكون 
الطموح ليكون الحمل في األرحام االصطناعية في 
وبنسبة   2074 أقصاها  قادمة  عقود  وخــال  العالم 
ــالـــم، فـــي تــلــك األرحـــــام  ــعـ 70% مـــن الــحــمــل فـــي الـ
الــبــاســتــيــكــيــة الــمــجــهــزة بـــذكـــاء اصــطــنــاعــي، فهو 
بشكل  الطبيعة  على  يتعدى  علمي  انفات  بمثابة 
ــام، وعــلــى الطبيعة اإلنــســانــيــة وعــلــى )األمــومــة(  عـ
المتحكم  هو  العلم  ليصبح  الطبيعي،  إطارها  في 
كــل شــــيء! وهــــذا مــنــاف للطبيعة ولــخــلــق اهلل  فــي 
وألســـراره في كل ما خلق، وضــرب من الدخول في 
العلم الشيطاني الذي يضع نفسه اليوم في منصة 

التحدي لخلق اهلل وللفطرة!
إنهم يعملون باسم العلم وتطوره للوصول إلى 
هو  ما  كل  واستبدال  والطبيعة  البشر  في  التحكم 
الطبيعية  األمومة  بما هو صناعي، وحتى  طبيعي 
أمــر من  هــذا  الصناعي!  ذكــاءهــم  تسّلم من شر  لم 
المهم إثارة جدل عالمي حوله، قبل أن تنفلت كل 

المعايير!

ثقاف��ة اإدارة الخط��اأ الب�س��ري ف��ي العم��ل الموؤ�س�س��ي )2(

بقلم: 
د. زكريا اخلنجي

ــرس  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ يـــــــعـــــــد الــ
تــطــوريــة  مــرحــلــة   metaverse 
مــتــقــدمــة فـــي عـــالـــم االقــتــصــاد 
ــي، حـــيـــث يــعــبــر عــن  ــراضــ ــتــ االفــ
رؤيــــــة مـــكـــان جـــديـــد لــلــتــفــاعــل 
ــــاص  ــــخـ ــع أشـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــراضـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االفـ
روبوتات لممارسة  أو  حقيقيين 
األعــــمــــال  إجــــــــراء  أو  األلـــــعـــــاب 
أو  ــي  ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ ــتــــواصــــل  الــ أو 
ــوق، وتـــــوقـــــعـــــت دراســــــــة  ــ ــســ ــ ــتــ ــ الــ
غارتنر  مؤسسة  أجرتها  حديثة 
 %25 نحو  يمضي  أن  لألبحاث، 
ــرنــــت  ــتــ ــن مـــســـتـــخـــدمـــي اإلنــ ــ مــ
واحــدة يوميا على األقل  ساعة 
فـــي الــعــمــل والــتــســوق والــتــعــلــم 
والـــــنـــــشـــــاطـــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــة ضــــمــــن فـــضـــاء  ــيــ ــهــ ــيــ ــرفــ ــتــ والــ
بحلول  الــرقــمــي  الــمــيــتــافــيــرس 

عام 2026.
من   %30 تـــشـــارك  أن  أيـــضـــا  الــــدراســــة  وتـــوقـــعـــت 
في  الــعــالــم  حــول  وخدماتها  بمنتجاتها  المؤسسات 
ــادر عن  فــضــاء الــمــيــتــافــيــرس، فــيــمــا أظــهــر تــقــريــر صــ
سيتي بنك )City bank( منتصف عام 2022 أن اقتصاد 
الميتافيرس )Metaverse Economy( قد يصل إلى ما 

بين )8 -13( تريليون دوالر بحلول عام 2030.
ــأن  ــــب خـــــبـــــراء الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــ ــلـ ــ ويـــعـــتـــقـــد أغـ
ــرة في  ــؤثـ الــمــيــتــافــيــرس ســيــحــدث تــغــيــرات كــبــيــرة ومـ
ــاديــــا، الــرئــيــس  الـــحـــيـــاة اإلنـــســـانـــيـــة فــمــثــا ســاتــيــا نــ
يؤكد   )Microsoft( مــايــكــروســوفــت  لشركة  التنفيذي 
نـــرى بها  الــتــي  الــطــريــقــة  لــن يغير  »الــمــيــتــافــيــرس  أن 
الــعــالــم فــقــط، ولــكــن يــغــيــر أيــضــا كــيــفــيــة مــشــاركــتــنــا 
ــات«، وقــد  ــاعـ ــمـ ــتـ ــى غـــرفـــة االجـ فـــيـــه، مـــن الــمــصــنــع إلــ
في  لاستثمار  دوالر  مــلــيــار   )70( الــشــركــة  خصصت 
زوكربيرغ  مـــارك  أعــلــن  ذاتـــه  وبالتوجه  الميتافيرس. 
الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك )Facebook( تغيير 
سيركز  أنــه  موضحا   ،)Meta( ميتا  إلــى  شركته  اســم 
الــذي  الــمــيــتــافــيــرس  عــلــى  جــهــوده ومستقبل شــركــتــه 
يعده مستقبل اإلنترنت، وخصص )10( مليارات دوالر 
لاستثمار فيه، وخصصت شركة غوغل )Google( نحو 
األسهم  صندوق  في  لاستثمار  دوالر  مليون   )39.5(

الخاصة بها لمشاريع الميتافيرس.
كــمــا تــنــامــى االهـــتـــمـــام بــالــمــيــتــافــيــرس مـــن قبل 
أطلقت  فمثا  التقنية،  وشركاتها  الــدول  من  العديد 
نوفمبر  فــي  الجنوبية  كــوريــا  عاصمة  سيئول  مدينة 
2021، خطة خمسية للتحول نحو استخدام تقنيات 
في  رئيسية  مــديــنــة  أول  ســتــكــون  وأنــهــا  الميتافيرس 
الخدمات  لتقديم  ميتافيرس  منصة  تتبنى  العالم 
 )7( على  مــوزعــة  والــوافــديــن،  للمواطنين  الحكومية 
قطاعات، هي االقتصاد والتعليم والثقافة والسياحة 
والــبــنــى  واإلدارة  الــحــضــريــة  والــتــنــمــيــة  ــاالت  واالتــــصــ
وشركاتها  الصينية  الحكومة  أظهرت  فيما  التحتية، 
العماقة اهتماما كبيرا بالميتافيرس وسارت لحجز 
االستثمار  فــي  الــتــوســع  عبر  فيه  التنافسي  موقعها 
الشركات  مــن  عــديــد  على  واالســتــحــواذ  تقنياته،  فــي 
الناشئة الناجحة، فقد بلغ حجم االستثمار الصيني 
يوان  مليارات   )10( نحو   2022 عــام  الميتافيرس  في 
صــيــنــي، وتـــجـــاوز عــــدد طــلــبــات الـــعـــامـــات الــتــجــاريــة 
الــــجــــديــــدة فــــي الـــصـــيـــن الــــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى كــلــمــة 

آالف   )7( من  أكثر  الميتافيرس 
 ،2022،2021 عامي  خــال  طلب، 
ــــف شــركــة  ــر مــــن ألـ ــثـ وســـجـــلـــت أكـ
عــــــــامــــــــات تــــــجــــــاريــــــة مـــتـــعـــلـــقـــة 
شركة  واستثمرت  بالميتافيرس. 
في  بكثافة   )Alibaba( بــابــا  عــلــي 
للميتافيرس  التجريبية  البيئة 
أكــاديــمــيــة  وأنـــشـــأت   )Sandbox(
 Alibaba( دامـــــــــــو  ــا  ــ ــابــ ــ بــ ــي  ــ ــلـ ــ عـ
لتطوير  خاصا  مختبرا   )DAMO
الــــمــــيــــتــــافــــيــــرس، مـــعـــلـــنـــة أنـــهـــا 
ــع  ــ ســتــســتــكــشــف الـــطـــبـــقـــات األربـ
المجسم،  الــبــنــاء  للميتافيرس: 
والمحاكاة الثاثية األبعاد، ودمج 
والواقعي،  االفتراضي  الواقعين 
وربــــط االفـــتـــراضـــي بــالــحــقــيــقــي، 
كــذلــك اســتــثــمــرت شــركــة تنسنت 
في  بـــقـــوة   )Tencent( الــصــيــنــيــة 
الــمــيــتــافــيــرس، وتــمــكــنــت مـــن تــســجــيــل عــــدة عــامــات 
كينغ  مثل  بها  خــاصــة  بالميتافيرس  تتعلق  تجارية 
ميتافيرس  وتيانمي   ،)King Metaverse( ميتافيرس 
)Tianmei Metaverse(، كما استثمرت في )67( شركة 
تنسنت على مجالي  استثمارات شركة  وركــزت  ألعاب، 

األلعاب والتواصل االجتماعي.
 )ByteDance( الصينية  دانـــس  بــايــت  شــركــة  أمـــا 
وهي الشركة األم لتطبيق التواصل االجتماعي تيك 
يــوان صيني،  مليارات   )9( أنفقت  فقد   )TikTok( توك 
لاستحواذ على شركة صناعة سماعات الرأس »في آر 

بيكو« )VR Pico(؛ المستخدمة في الميتافيرس.
بتقنيات  االستثمار  فــي  بــقــوة  الهند  دخــلــت  كما 
الميتافيرس السيما في الواقعين المعزز واالفتراضي، 
 )135( نحو   2020 عــام  استثماراتها  حجم  بلغ  فقد 
 2022  ،2021 سنتي  خــال  ونــمــا  هندية،  روبــيــة  مليار 
ستريز  إنــد  ريليانس  شــركــة  وتمكنت   ،)%38( بنسبة 
نظارات  تصنيع  من   )Reliance Industries( الهندية 
 ،)Jio Glass( غـــاس  جــيــو  ــم  اسـ عليها  أطــلــقــت  ذكــيــة 
وهي مصممة للمعلمين والطاب بحيث تمكنهم من 

الدخول إلى غرف تدريس افتراضية ثاثية األبعاد.
الخليجي  الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  صــعــيــد  وعــلــى 
مليار  نــحــو  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  اســتــثــمــرت 
 NEOM Tech( دوالر في شركة نيوم تيك آند ديجيتال
إطــاق  لــغــرض  نــيــوم،  فــي مدينة  الــواقــعــة   )& Digital
الميتافيرس الخاص بها. وفي مملكة البحرين دخل 
بنك البحرين والكويت )BBK( في مجال الميتافيرس 
بتاريخ  األبــعــاد  ثاثية  مصرفية  خدمة  إطــاقــه  بعد 
االفــتــراضــي  الــــذراع  11/يـــنـــايـــر/2023، حيث سيسمح 
بشكل  البنك  فرع  بزيارة  للعماء   BBK Virtualللبنك
افـــتـــراضـــي والــــوصــــول إلــــى الــمــعــلــومــات الــمــصــرفــيــة 
المختلفة من أي مكان باستخدام هواتفهم المحمولة 
 )VR( أو األجهزة اللوحية أو نظارات الواقع االفتراضي
مع  للتعامل  وتدريبهم  العماء  تأهيل  بهدف  وذلــك 
التقنيات الناشئة قبل أن تصبح الخدمات المصرفية 
العربية  اإلمــارات  دولــة  وفي  الميتافيرس،  في  ممكنة 
االفتراضي  الواقع  يضيف  أن  المتوقع  من  المتحدة 
اقتصاد  إلــى  دوالر  مليارات   )4( نحو  المعزز  والــواقــع 

الدولة بحلول عام 2030. 
} أكاديمي وخبير اقتصادي

الم�س�تدامة؟ القت�سادي�ة  التنمي�ة  يحق�ق  م�ن 

القت�ساد الرقمي اأم الفترا�سي اأم الحقيقي؟ )4(

بقلم:
د. أسعد حمود السعدون }
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Vacancies Available
QUBA CARPENTRY WORKSHOP BAHRAINI PARTNERSHIP 

COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 38888900 or madraj7@gmail.com

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17491190 or usmc@batelco.com.bh

TROPKANA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL

 suitably qualified applicants can contact

 39663112 or nadhem123@yahoo.com

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17564981 or ashokrma@gmail.com

MATHA DECOR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17877641 or mathawll@gmail.com

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PORTER

 suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com

MIKAEL ELECTRICAL WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39865798 or abufaizanac@yahoo.com

AL MASAAR FOOD STUFF EMPORT & EXPORT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39871811 or taweeljamal@gmail.com

BIG BEN SCAFFOLDING CONSTRUCTION AND EQUIPMENTS 

RENTAL 

has a vacancy for the occupation of

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)

 suitably qualified applicants can contact

 39416687 or star_star2009@hotmail.com

JAELMMD CARPENTRY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39103444 or abdullahyaseen._4@hotmail.com

ROQITT MARKETING & TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER

 suitably qualified applicants can contact

 35056609 or chishtee1@hotmail.com

AMREEN RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39336677 or ashrafrana029@gmail.com

ALFAZAA  FASHION 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33070069 or souqhom@gmail.com

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PLANT / UNIT OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me

SHIBAM TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17215380 or najam1350@gmail.com

MUHARAQ STAR PARTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33226333 or irashed258@gmail.com

ROVER GATE REPERING AND SPAR PARTS 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39865407 or rovergate@gmail.com

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN

 suitably qualified applicants can contact

 17615858 or jalalebrahim@gmail.com

WORLD SEAS SHIP CHANDLERS 

has a vacancy for the occupation of

 COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY 

CONTROL)

 suitably qualified applicants can contact

 77004681 or kjs.navy.24.365@gmail.com

NARJIS AHMED HASAN HUBAIL 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33335950 or umali7ubail@gmail.com

BARJAN BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39021162 or msmm2030@gmail.com

ASIA BEAUTY SPA SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 34186387 or fatma_totoz@hotmail.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

 SUPERVISOR

 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

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.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

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

 17111722 or aneesh@foodvestholding.com

DAWAHI MALKIYA RESTARANT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39030104 or mmmss6@hotmail.com

ALMERAH INTEGRATED SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 34332333 or alfwaz101@hotmail.com

BUHAMAD PHONE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39772984 or buhamad.511@gmail.com

ALRAHILA CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33865286 or tahir.naamdar@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

NAWAB CONTRACTING CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17340719 or stopleak@batelco.com.bh

G P S INTERNATIONAL DENTAL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33180666 or dt.rasheed@gmail.com

DELTA SECURITY SERVICES CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me

RELAX REAL ESTATE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 33110137 or qaiser.nadeem786@gmail.com

KRISHNA LAUNDRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33172676 or jkchaudhary989@gmail.com

AL ARRAYED EYE SPECIALIZED CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLERK

 suitably qualified applicants can contact

 17722828 or mem-117@hotmail.com

MEHNOR RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33111262 or alialfardan88@gmail.com

SPAUNDER REAL ESTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36768882 or mboniakum@gmail.com

TECHNOPARK BAHRAIN S. P. C.OWNED BY KAMANESH 

KOROTHKANDI MEETHAL 

has a vacancy for the occupation of

 PROGRAMMER(COMPUTER)

 suitably qualified applicants can contact

 38115494 or kamanesh@gmail.com

NEW PALACE KITCHEN RESTAURANT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 13112239 or aryasmin@shayaangroup.com

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 35070603 or magicshine775@yahoo.com

ADVANCED LIGHTING SOLUTIONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TEAM LEADER

 suitably qualified applicants can contact

 39887610 or nasser@hudalighting.com

MANHATTAN 96 GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILES MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 36671182 or azuz1989@gmail.com

CASTLE PAK FOR UTILITIES SUPPORT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 35004921 or pakcastlecontracting@gmail.com

AL HALLAQ GATE FOR CONSTRUCTION OF BUILDINGS 

COMPANY BAHRAINI PA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17555536 or info@alhallaq.com

BUSAQR TURBO GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35050503 or mod201635050503@gmail.com

SAM KINDERGARTEN 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 39902036 or hebaelgebali@yahoo.ca

AL GANNAS CONTRACTING & TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 39988578 or al.ganas2003@hotmail.com

ARSAN GENTS TAILORING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASTER CUTTER(GENTS)

 suitably qualified applicants can contact

 17535898 or hamad@arsanmen.com

ARSAN GENTS TAILORING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 17535898 or hamad@arsanmen.com

ABU GALAL REAL ESTATE CO.BAHRAINI PARTNERSHIP 

COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33446940 or mg.abogalal@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

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 ssaleh@americana-food.com

HARDEES 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.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

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17400407 or proffice@almoayyedcg.com

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

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

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or siam7373@batelco.com.bh

PISGAH CLEANING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33797932 or george2099@gmail.com

NAWAF SULTAN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33495428 or nawafsultanbh@gmail.com

RAHIM KHA YOUNUS MAINTENANCE CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 33154343 or mdpappu0410@gmail.com

PLUS HYBRID PHONES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33752554 or monoaramirbh7788@gmail.com

MUSHTAQ  INTERIOR DECORATION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36253266 or mushtaq29sp@gmail.com

A GRADE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33123800 or divineart.bh@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

IMRAN RASHID INSTALLATION OF MACHINERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39004262 or imranrashid600@gmail.com

ALAIZEQ CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36079570 or kalimbhinder7@gmail.com

CATEGNA TOURIST RESTAURANT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17710123 or yonaszewdi07@gmail.com

CATEGNA TOURIST RESTAURANT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 17710123 or yonaszewdi07@gmail.com

AL MUHAIZA MANAGEMENT CONSULTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY

 suitably qualified applicants can contact

 33060766 or mdalamgir34226995@gmail.com

AV TRADERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE

 suitably qualified applicants can contact

 33598576 or anilkrishnanag@gmail.com

JASS VIEW BUSINESS SOLUTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 34441365 or babuketha@gmail.com

SSD MANAGEMENT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 34394220 or saqib20413@gmail.com

KIKI SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39005310 or kiki159074@gmail.com

NEELAM VALLEY MARKETING SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36994882 or aroojiqbal@hotmail.com

PRIMER CARGO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33899214 or shahidali.bh.pk@gmail.com

SHAUKI CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33000206 or abosook32@hotmail.com

HATCH POINT INTERNATIONAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33522902 or eazyvisionbh@gmail.com

MOHAMED ABDUL RAHMAN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33495428 or aramanbh6@gmail.com

MUHAMMAD SAIF CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 36657757 or muhammadsaif3581@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

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17551111 or vijesh.nair@hajihassan.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

HASH N TAG MEDIA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 farooque64bh@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

 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

 CLEANER

 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

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17551111 or vijesh.nair@hajihassan.com

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

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
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BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LIGHT VEHICLE DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or adeebali@bokhowagroup.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

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or adeebali@bokhowagroup.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

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

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

 DRIVER(HEAVY TRUCK)

 suitably qualified applicants can contact

 33747598 or ahmedalsayed88@hotmail.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

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17491190 or usmc@batelco.com.bh

ALKAHAF CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17722281 or alkahaf1@hotmail.com

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 33335558 or bucheeri5@gmail.com

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or hrd1@macbh.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

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.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

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

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

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17270140 or alialtmimi@yahoo.com

FIRST CHOICE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36491411 or murtazawali100@gmail.com

RIYAS MEN SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 33477908 or riyasshair@gmail.com

ADVANCED CAR CARE CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17251444 or namalco@batelco.com.bh

KUNWAL JEWELLERY DESIGN COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39891447 or khyam0950@gmail.com

TRIDENT REFRACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BRICKLAYER (CHIMNEY BUILDING)

 suitably qualified applicants can contact

 33661664 or khulood133@gmail.com

TRIDENT REFRACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 33661664 or khulood133@gmail.com

MUHAMMAD SAIF NADEEM BUSINESS SUPPORT SERVICES 

W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 36657757 or muhammadsaif3581@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

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 

has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY

 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

AMERICAN MISSION HOSPITAL 

has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17177711 or catherine@amh.org.bh

ABDULRIDHE EBRAHIM ALI ALMUTHAWEB 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39906666 or rotanacars@hotmail.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

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 17729935 or ahmed@panoramabh.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

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17830909 or info@esmaelylenzohm.com

MERCURY CONTRACTING CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39667181 or mjmh69@hotmail.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

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 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

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 ARTIST

 suitably qualified applicants can contact

 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.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

MISTER MACHINE B.S.C C 

has a vacancy for the occupation of

 SHOVEL OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17705050 or tahaabdulla@mister-machine.com

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

GENERAL MEDICAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR(CUSTOMER SERVICES)

 suitably qualified applicants can contact

 17725990 or personnel@intercol.com

ARAD CONSTRUCTION ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 17256338 or ace.5391@gmail.com

AL- NAWAKHADHA FURITURE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17701569 or nawakhdha2058@gmail.com

EBRAHIM HABIB ALI HASAN 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33108446 or khuloodalbannaa@gmail.com

RAOUF CONTRACTING EST. 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17784497 or raouf@batelco.com.bh

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contact

 17713731 or eastarabcon@gmail.com

ALSHEKRY COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39911155 or r.hubail@hotmail.com

SAMI ABDULLA AMEEN CO. W.L.L (AMEENCO) 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)

 suitably qualified applicants can contact

 39616666 or ameenco@batelco.com.bh

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

OPTICA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36026121 or ahmed.director@optica.net

HAMAD TOWN PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39118999 or hr@htp.com.bh

AL RASHID GROUP B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (COMMERCIAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17116223 or ali.hussain@arg.com.bh

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17491190 or usmc@batelco.com.bh

BUZAYED SERVICE CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39696922 or saifujames@gmail.com

ALGHARB CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(FALAFEL)

 suitably qualified applicants can contact

 36767262 or alinaser@gmail.com

CURRY LEAF RESTAURANTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38880009 or hussainaldoy@yahoo.co.uk

UNION PRESS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36060500 or md@uniongroup.cc

MANNAI TRADING & CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 17729935 or ahmed@panoramabh.com

MAZEN ALUMRAN CONSULTING ENGINEER 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17712171 or mazen@mazenalumran.com

DANIA SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 33329000 or alradhi64@gmail.com

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PORTER

 suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com

RELAY ENGINEERING LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 39980260 or andrew.wrankmore@relay-engineerin.com

SEVEN HILLS FACILITY MANAGEMENT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39976476 or srirao@7hills-group.com

TEXAS CHICKEN 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER

 suitably qualified applicants can contact

 33629071 or human.resources@binrajab.co

ARSAN GENTS TAILORING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 17535898 or hamad@arsanmen.com

ALI ALMATROOK COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 39636663 or khalid@al-matrook.com

INTERNATIONAL MOTOR TRADING AGENCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ADVISOR(CUSTOMER TECHNICAL SERVICES)

 suitably qualified applicants can contact

 36288870 or suzy_kanoo@kekanoo.com

RENDEZVOUS 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17258900 or karima@cineco.net

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

AHMED ABDULLA BEDAIWI & SONS CO. 

has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER

 suitably qualified applicants can contact

 17671317 or aabedaiwi@hotmail.com

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

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (HEALTH CLUB)

 suitably qualified applicants can contact

 17530838 or zalajjawi@nhcbahrain.com

REGENCY HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17227777 or mohammed.sanad@ihg.com

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or altradmena.mailbahrain@altrad.com

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or jaafar@alhassanainco.com

MAJEDA FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 33916400 or ameen2266@gmail.com

ALSHAIMA SERVECES FOR CLEANING & MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39460655 or h-alfardan@live.com

DELMON LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39647413 or almuharraqiadel@gmail.com

AHMED ABDULLA ALSAYYAD BUILDING CONTRACTING EST. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39221131 or sayyadtrading@gmail.com

HASEENA AHMED ALSAYED HASHIM 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 33629916 or dreamtop@gmail.com

SPARKLE CARPET LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39875402 or ahmedasheer_64@hotmail.com

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17253177 or hr@yateemac.net

AHMED YOUSIF ALGHANAH BUILDING CONT. EST 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39020995 or saifkan@ymail.com

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER

 suitably qualified applicants can contact

 17491190 or usmc@batelco.com.bh

GULF GATE HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)

 suitably qualified applicants can contact

 33500974 or rilwan25@gmail.com

KOOKITO GENERAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39522338 or kookitocloud@gmail.com

ALATLAL FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39460276 or arazzaqali@yahoo.com

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

Vacancies Available

315العدد )16380( - السنة السابعة واألربعون - الجمعة 5 رجب 1444هـ - 27 يناير 2023م العدد )16431( - السنة الثامنة واألربعون - األحد 27 شعبان 1444هـ - 19 مارس 2023م



1616

هاتف القسم الرياضي: 17628423

البريد اإللكتروني
ali988@gmail.comaaknews9@gmail.com

خالد بن حمد ي�شهد نهائي بطولة 

الأندية الخليجية لكرة اليد

انت�ش�رات مثيرة للجي�د المر�شحة ب�آخر 

كوؤو�س المو�شم وثالثية لـ»المحمدية«

الت�ش�من بطال لك�أ�س 

اتحاد الطائرة

ص 5ص 3ص 2 في الموقع اإللكتروني

اقـــرأ
 الملحق الرياضي

العدد )16431( - السنة الثامنة واألربعون - 
األحد 27 شعبان 1444هـ - 19 مارس 2023م

بــرعــايــة وحــضــور  اإلعــامــيــة:  الــلــجــنــة   - تغطية 
آل خليفة ممثل جالة  الشيخ ناصر بن حمد  سمو 
الرئيس  الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك 
الفخري لاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، 
أقيمت منافسات بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
االتــحــاد  نظمها  الــتــي  الـــقـــدرة  لــســبــاقــات  خليفة  آل 
شركة  من  بدعم  القدرة  وسباقات  للفروسية  الملكي 
للمجوهرات  البحرين  ومركز  »بابكو«  البحرين  نفط 
وتكنو جيم باإلضافة إلى رعاية الشركات والمؤسسات 
الدولية  البحرين  قرية  في  وذلــك  الــجــاري،  للموسم 

للقدرة بمشاركة واسعة من االسطبات والفرسان.
وأقيم سباق اإلسطبات الخاصة الذي توج بلقبه 
الفارس محمد الهاشمي من اسطبل الرفاع، فيما فاز 
الفارس عاصم عبدالواحد من اسطبل الزعيم بلقب 
السباق الدولي المفتوح على كأس سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة لمسافة 120 كم.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة أن المستويات البارزة التي شهدتها مراحل 
السباقات تؤكد مضي القدرة البحرينية على الطريق 
أعلى  إلى  ارتقائها  ينتج عنه مواصلة  الصحيح مما 
االيجابية  النتائج  تحقيق  فــي  وتسهم  المستويات 
فــي الــمــشــاركــات الــخــارجــيــة وخــصــوصــا أن الــفــرســان 
المحلية،  الــبــطــوالت  فــي  الفنية  مستوياتهم  ترتفع 
ويــنــعــكــس ذلـــك عــلــى الــمــشــاركــات فـــي الـــخـــارج، وهــو 
تحقيق  عبر  الماضية  الفترة  طــوال  واضحا  كــان  ما 

سلسلة من االنجازات المتميزة للقدرة البحرينية.
وأشــــار ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة 
من  جــديــدا  فصا  كتبت  البحرينية  الــقــدرة  أن  إلــى 
بأعلى   2023-2022 الموسم  بانتهاء  النجاح  فصول 
المستويات الفنية والتنظيمية واإلدارية، حيث شهد 

الموسم نجاحا ملحوظا من حيث المشاركة الواسعة 
والوجوه الجديدة التي أفرزتها بطوالت القدرة، وهو 
أحد األهداف التي دائما نتطلع للسير عليها برؤية 
البحرينية  القدرة  لــواء  قــادرة على حمل  وجــوه شابة 

في الفترة القادمة.
ــاد ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة  وأشــ
أن  إلــى  سموه  مشيرا  للبطولة،  والداعمين  بالرعاة 
تقديمهم هذا الدعم يؤكد حرصهم على المساهمة 
القدرة ويجسد دعمهم  النجاح لسباقات  في تحقيق 

للقطاعين الشبابي والرياضي.
وبــــارك ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة 
لــلــفــرســان الـــفـــائـــزيـــن بـــالـــمـــراكـــز األولــــــى فـــي ســبــاق 
االسطبات الخاصة والسباق الدولي المفتوح، مبينا 
سموه أن الفوز ثمرة جهودهم الكبيرة في السباق في 

كافة المراحل.
متابعة السباق

وتــابــع ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة 
كافة مراحل السباق حيث حرص سموه على توجيه 
الــفــرســان وتــقــديــم كــامــل الــدعــم لهم مما ســاهــم في 
ــزا مــعــنــويــا كــبــيــرا فـــي إنــهــاء  ــافـ ــاء الـــفـــرســـان حـ إعـــطـ

المراحل بنجاح.
تتويج األبطال

بـــن حــمــد آل خليفة  ــّوج ســمــو الــشــيــخ نــاصــر  ــ وتـ
االسطبات  وسباق  المفتوح  الدولي  السباق  أبطال 

الخاصة.
المفتوح  الدولي  السباق  في  األول  المركز  وحاز 
أنهى  أن  بعد  الزعيم عاصم عبدالواحد  فريق  فارس 
السباق بزمن قدره )4 ساعات و22 دقيقة و45 ثانية(، 
ــدر فــاز  وزمــيــلــه فـــي نــفــس الــفــريــق الـــفـــارس جـــابـــر بــ
بالمركز الثاني بزمن قدره )4 ساعات و40 دقيقة و27 

ثانية(، وفارس فريق فيكتوريوس محمد عبدالحميد 
 4( قــدره  بزمن  الثالث  المركز  على  حصل  الهاشمي 

ساعات و44 دقيقة و55 ثانية(.
أما في سباق االسطبات الخاصة فتوج الفارس 
الــرفــاع  إســطــبــل  مــن  الــهــاشــمــي  عبدالحميد  محمد 
دقيقة  و44  ســاعــات   4( قــــدره  بــزمــن  األول  بــالــمــركــز 
و55 ثانية(، فيما حاز المركز الثاني محمد إبراهيم 
السبيعي من اسطبل آر أم بزمن قدره )4 ساعات و55 
مــاودي  الفارسة  الثالث  والمركز  ثانية(،  و55  دقيقة 
)4 ساعات  قدره  بزمن  اسطبل األصايل  راديليت من 

و57 دقيقة و28 ثانية(.
بطل االسطبات الخاصة: تتويج لموسم مثالي

من  الهاشمي  عبدالحميد  محمد  الــفــارس  أكــد 
أن  الخاصة  االسطبات  سباق  بطل  الــرفــاع  اسطبل 
دؤوب من  لعمل  ثمرة  األول جاء  بالمركز  الفوز  هذا 
على  المنافسة  أن  مبينا  الــمــوســم،  طـــوال  االسطبل 
الــمــركــز األول لـــم تــكــن ســهــلــة فـــي ظـــل الــمــســتــويــات 
على  القوية  والمنافسة  السباق  شهدها  التي  البارزة 

المراكز األولى.
على  بحصولي  الكبيرة  السعادة  »تغمرني  وقــال: 
بطولة  لقب  أنـــال  أن  كبير  شــرف  إنــه  األول،  الــمــركــز 
خليفة،  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  اســم  تحمل 
إنــمــا هــو تتويج  الــتــتــويــج ال يحسب لــي فــقــط  ــذا  وهـ
لموسم مثالي من االسطبل واألعضاء من الجهازين 

الفني واإلداري والفرسان«.
وتابع: »سيكون هذا اللقب حافزا لنا في مواصلة 
تحقيق األلقاب في الموسم القادم. لقد كان موسما 
ــارزة طـــوال  ــ رائـــعـــا شــهــد مــنــافــســة قــويــة ومــســتــويــات بـ
الفائزين باأللقاب،  السابقة، نبارك لكافة  البطوالت 
ونــشــيــد بــالــمــســتــوى الــتــنــظــيــمــي الـــــذي خــــرج عليه 

الموسم الحالي«.
بطل السباق املفتوح: 

سباق قوي واستحققنا األول
قـــال الـــفـــارس عــاصــم عــبــدالــواحــد بــطــل السباق 
المفتوح إن المستويات الكبيرة التي شهدها السباق 
البحرينية  الـــقـــدرة  مــكــانــة  تــؤكــد  الــمــفــتــوح  الـــدولـــي 
ثمرة  وهــو  اآلخـــر،  بعد  عاما  المتطورة  ومستوياتها 
دعم واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الذي يقدم كامل الدعم لكافة االسطبات والفرسان 

مما ساهم في تطور هذه الرياضة العريقة.
ــة بـــأن الــســبــاق سيكون  ــ وأضـــــاف: »كــنــا عــلــى درايـ
صعبا، وخصوصا أنه يأتي كآخر بطولة في الموسم، 
الموسم  خــتــام  فــي  اللقب  أن نحقق  رائـــع  شــعــور  إنــه 
ناصر بن حمد  الشيخ  اسم سمو  وفي بطولة تحمل 
آل خليفة، وال شك أن هذا الفوز جاء بتكاتف جميع 
ــدؤوب وحــرصــهــم عــلــى تحقيق  ــ الــفــريــق وعــمــلــهــم الــ

النتائج اإليجابية«.
ــع مــن كــافــة الــنــواحــي،  وتــابــع: »انــتــهــى مــوســم رائـ
أقــدم  رائــعــة،  مستويات  ورأيــنــا  قــويــة،  كانت  المنافسة 
المثالي  التنظيم  على  الملكي  االتــحــاد  إلــى  الشكر 
للموسم، وأقدم التهاني لكافة الفرسان الذي حققوا 

األلقاب في الموسم الحالي«.
مشاركة من خارج البحرين

آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  بطولة  وشهدت 
البحرين،  مملكة  خـــارج  مــن  واســعــة  مشاركة  خليفة 
ــدة دول مــثــل الــمــمــلــكــة  ــان مـــن عــ ــارك فـــرسـ ــ حــيــث شـ
األردنية  والمملكة  عمان  وسلطنة  السعودية  العربية 
والدنمارك  األمريكية  المتحدة  والواليات  الهاشمية 

وسويسرا.

تابع مراحل ال�سباق و�سط م�ساركة وا�سعة يف قرية القدرةتابع مراحل ال�سباق و�سط م�ساركة وا�سعة يف قرية القدرة

ن��شر بن حمد يتوج اأبط�ل بطولة �شموه لم�ش�فة ن��شر بن حمد يتوج اأبط�ل بطولة �شموه لم�ش�فة 120120 كم في خت�م مو�شم القدرة كم في خت�م مو�شم القدرة

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

الزعيم يح�سد لقب ال�سباق الدويل.. واإ�سطبل الرفاع بطال لالإ�سطبالت اخلا�سة

الأبــط�ل: مـن�ف�شـــة قـويـــة وختـــمـن� املو�شـــم ب�أفـ�شــل �شـــورة
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} فريقا الناشئين تحت 12 و14 سنة بنادي الرفاع للتنس

} جانب من اللقاء 

احتاد اليد يجرى حتقيقا يف الأحداث امل�ؤ�سفة 

التي �سهدتها مباراة النجمة والك�يت

»برون�« يغيب عن لقاء احل�سم

منتخبنا لل�س�اطئ يك�سب ال�سع�دية »اآ�سي�يا«

أكد رئيس االتحاد البحريني 
لكرة اليد أن االتحاد البحريني 

لـــكـــرة الـــيـــد قــــام بـــنـــاًء على 
بفتح  النجمة  نـــادى  طلب 
تحقيق عاجل في األحداث 
ــتـــي شــهــدتــهــا  الــمــؤســفــة الـ
مـــــــبـــــــاراة نــــــــــادي الـــنـــجـــمـــة 

ونادي الكويت في منافسات 
التاسعة  الخليجية  البطولة 

والثالثين لكرة اليد للوقوف على 
والــقــرارات  اإلجـــراءات  واتخاذ  أسبابها 

الالزمة بحق من يثبت ارتكابه من الالعبين 
ال  التي  التجاوزات  أو  للمخالفات  غيرهم  أو 
يجوز التهاون معها ضماًنا لنجاح البطوالت 
االلــتــقــاء  أجـــل  مــن  وجــــدت  الــتــي  الخليجية 
وتــعــزيــز روح الــتــرابــط والــتــالحــم بــيــن أبــنــاء 
الشديد  اعتذاره  إلى  العربي، مشيرًا  الخليج 
وأعضاء االتحاد عن تلك االحداث المؤسفة 

ألن مـــا حــــدث فـــي تــلــك الـــمـــبـــاراة أمـــٌر 
وبعيد  الجميع  قــبــل  مــن  مــرفــوض 
كـــل الــبــعــد عـــن الــقــيــم الــريــاضــيــة 
أساسها  على  تقام  التي  النبيلة 
ــبــــطــــوالت الــخــلــيــجــيــة،  كـــافـــة الــ
وقال: »نرفض رفضًا قاطعًا مثل 
ــذه الـــتـــصـــرفـــات، فــالــتــجــمــعــات  هــ
ــة أقــــيــــمــــت لـــتـــوطـــيـــد  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
الــــــعــــــالقــــــات وتـــــعـــــزيـــــز الـــــلـــــقـــــاءات 
بتعكير  القبول  يمكن  وال  الخليجية، 

هذه األجواء بأي حاٍل من األحوال«.
وأكد إسحاقي أن ما حدث ال يمنع من توجيه 
الــكــويــت  نـــــادي  إدارة  لــمــجــلــس  الــتــهــنــئــة  ــالـــص  خـ
الــكــويــتــي والعــبــيــه وجــمــاهــيــره لــفــوزهــم بــبــطــولــة 
الخليج لألندية ألول مرة، مهنئًا في الوقت نفسه 
وما  البطولة  بنجاح  النجمة  نـــادي  إدارة  مجلس 
قامت به إدارة النادي من جهود بارزة في استضافة 

األشقاء الخليجيين طوال أيام البطولة.

كتب:أحمد الذهبة

تـــعـــرض كــابــتــن فــريــق 
ــلــــة  األهــــــــلــــــــي لــــــكــــــرة الــــســ
بـــرونـــو(  مــحــمــد قــــربــــان ) 
ــى اإلصـــابـــة فـــي مـــبـــاراة  إلــ
فــــريــــقــــه األخـــــــيـــــــرة أمــــــام 
ســتــرة فــي الــجــولــة 22 من 
لكرة  البحرين  زيــن  دوري 
الــســلــة لــلــمــوســم الــحــالــي 
برونو  وخــرج   ،2023-2022
مــن الــمــلــعــب مــصــابــاََ بعد 
ــزول خــاطــئ عــلــى كــاحــل  نــ
الــــقــــدم، وعــــــرض الـــالعـــب 
ــوم أمــس  عــلــى الــطــبــيــب يــ
وتــــــــم الـــــتـــــأكـــــد مــــــن عــــدم 
تـــمـــزق في  أو  كــســر  ــود  ــ وجـ
ما  كــل  وبالتالي  االربــطــة، 
يــحــتــاج الـــيـــه هـــو الـــراحـــة 
إلـــى فريقه  بــقــوة  لــلــعــودة 
فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة، 
ــي إلـــى  ــ ــلـ ــ وســـيـــفـــتـــقـــد األهـ
جهود قائده الفذ في لقاء 
في  النجمة  أمـــام  الحسم 
يذكر  القادم،  األربعاء  يوم 
من  مؤجل  اللقاء  هــذا  أن 

األخير لألهلي  وهو   12 الجولة 
الــتــمــهــيــدي، ويحتاج  الــــدور  فــي 
ــى الــــفــــوز مــــن أجـــل  ــ األهــــلــــي إلــ
الــحــصــول عــلــى الــمــركــز الــثــانــي 
المربع  إلـــى  الــمــبــاشــر  والــتــأهــل 

الذهبي، بينما الخسارة ستبقيه 
فـــي الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث وبــالــتــالــي 
يــضــطــر إلــــى خــــوض مــواجــهــات 
ــام فــريــق الــبــحــريــن  الــمــلــحــق أمــ

صاحب المركز السادس.

ــكـــرة الـــقـــدم  خـــطـــا مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي لـ
الشاطئية خطوة كبيرة نحو الوصول إلى دور 
حينما  بتايالند،   2023 آسيا  لكأس  الثمانية 
تــخــطــى مــنــتــخــب الــســعــوديــة بــأربــعــة أهـــداف 
مقابل ثالثة، في المباراة التي أقيمت بينهما 
أمس السبت في مدينة بتايا، ضمن منافسات 

الجولة الثانية للمجموعة األولى.
ــا: مــحــمــد  ــنـ ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ وســـــجـــــل أهـــــــــــداف مـ
راشد جمال، محمد عاشور وسلمان  يعقوب، 

اليعقوبي.
في  لـــه  نــقــاط   3 ثــانــي  منتخبنا  وحــقــق 
الــبــطــولــة؛ لــيــتــصــدر الــمــجــمــوعــة بــرصــيــد 6 
نقاط، وبقيت له مباراة في دور المجموعات 

ستكون أمام منتخب تايالند يوم غد اإلثنين.
وفــــي الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي بــعــد الـــمـــبـــاراة قــال 
أداء  إنــه راض عن  المنتخب صــادق مرهون  مــدرب 
الــالعــبــيــن، مــشــيــًرا إلــى أن مــجــريــات الــمــبــاراة أمــام 
إذ  منها،  المتوقع  مثل  كانت  السعودي  المنتخب 
إن المنتخبين التقيا في 10 مناسبات سابقة بين 
مباريات رسمية وودية، مؤكًدا أن العبي المنتخبين 

على علم ببعضهما بعضا.
تـــمـــكـــن مــن  الـــمـــنـــتـــخـــب  وأوضــــــــح مــــرهــــون أن 
استغالل الفرص التي سنحت له وحقق فوًزا ثميًنا 
التركيز  أن  مبيًنا  الــســادســة،  النقطة  إلـــى  ووصـــل 
ــاراة مــنــتــخــب تــايــالنــد في  ــبـ ســيــنــصــب اآلن عــلــى مـ

الجولة األخيرة لدور المجموعات.

النائب  خليفة  آل  حمد  بــن  خــالــد  الشيخ  سمو  شهد 
رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس  األول 
األندية  لبطولة  النهائية  المباراة  للرياضة  العامة  الهيئة 
الخليجية لكرة اليد الـ39 والتي توج بلقبها نادي الكويت 
الــكــويــتــي بــعــد فــــوزه عــلــى الــنــجــمــة الــبــحــريــنــي 29-27 في 
النهائي الذي أقيم الجمعة 17 مارس 2023 برعاية كريمة 

من سموه على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وحــضــر الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة ســمــو الــشــيــخ ســلــمــان بن 
للرياضة  الــعــامــة  الهيئة  رئــيــس  نــائــب  خليفة  آل  محمد 
وكيل  خليفة  آل  خليفة  بن  علي  بن  عيسى  الشيخ  وسمو 
اللجنة األولمبية  الــوزراء نائب رئيس  وزارة شؤون مجلس 
للهيئة  التنفيذي  الرئيس  عسكر  صــادق  عبدالرحمن  ود. 

العامة للرياضة والسيد فارس مصطفى الكوهجي األمين 
الـــعـــام لــلــجــنــة األولــمــبــيــة وعــضــو مــجــلــس الـــشـــورى رئــيــس 
الغانم  والــســيــد خــالــد  العسومي  عـــادل  الــعــربــي  الــبــرلــمــان 
رئيس نادي الكويت الكويتي والسيد علي عيسى اسحاقي 
رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد وعدد من كبار الحضور 

والمدعوين.
آل خليفة فريق  بــن حــمــد  الــشــيــخ خــالــد  وهــنــأ ســمــو 
بفوزه  الغانم  خالد  السيد  برئاسة  الكويتي  الكويت  نــادي 
النادي، مشيدا سموه  األول في مسيرة  الخليجي  باللقب 
الفوز  ليستحق  البطولة  امــتــداد  على  الفريق  قدمه  بما 
نادي  قدمه  الــذي  المتميز  بـــاألداء  منوها سموه  بــجــدارة، 
لينهي  النهائية  الــمــبــاراة  وبــلــوغــه  الــوطــن  ممثل  النجمة 

البطولة بالمركز الثاني والميدالية الفضية، معربا سموه 
بالتوفيق  المشاركة  الخليجية  األندية  لكافة  تمنياته  عن 

والنجاح في النسخ القادمة من البطولة.
الناحية التنظيمية،  وأشاد سموه بنجاح البطولة من 
مثمنا سموه الجهود التي قام بها نادي النجمة المستضيف 
وكــافــة الــلــجــان الــعــامــلــة إلنــجــاح الــحــدث الــخــلــيــجــي، كما 
المباريات  كــافــة  فــي  حــضــرت  الــتــي  الجماهير  ســمــوه  حيا 
أن  النجاح، مؤكدا سموه  لتكون عامال رئيسيا في تحقيق 
الغاية األهم من البطوالت الخليجية هي تحقيق التقارب 
والتالحم وتعزيز الروابط بين شباب دول مجلس التعاون 
الخليجي والتحلي بالقيم النبيلة والروح الرياضية التي 

تمثل قيمة أكبر من البطوالت واأللقاب.

خالد بن حمد ي�سهد نهائي بط�لة الأندية اخلليجية لكرة اليد

الــرفــاع فــيــوز – نـــادي الــرفــاع للتنس: 
شـــكـــل نــــــــادي الـــــرفـــــاع لـــلـــتـــنـــس فــريــقــيــن 
تأتي  سنة، حيث  و14   12 تحت  للناشئين 
هذه الخطوة من قبل النادي ضمن إطار 
خططه في التركيز على قطاع الناشئين، 
أجيال جديدة من  إعــداد  في  والمساهمة 

الالعبين في لعبة التنس البحرينية.
إداري  النادي تشكيل جهاز  أعلن  كما 
خاص بالفريق برئاسة فلورين اوبرا مدير 

األكاديمية.
وقال المدير التنفيذي لنادي الرفاع 
للتنس إياد العلوي إن النادي أجرى عدة 
تعديالت على خططه االستراتيجية لكي 
العامة  ــداف  األهــ مــع  تماشيا  أكــثــر  تــكــون 
لــنــشــر الــلــعــبــة فـــي الــمــمــلــكــة، مــشــيــرا إلــى 
ــادرات تــشــكــيــل فــرق  ــبـ ــمـ ــنــــادي قــــام بـ أن الــ
الذي  السيدات  فريق  للنادي مثل  خاصة 
تــم إعــالنــه مطلع الــعــام الـــجـــاري، وفــريــق 
ــم تــشــكــيــلــه مـــؤخـــرا،  الـــنـــاشـــئـــيـــن الــــــذي تــ
إلــــــى مــنــح  يـــســـعـــى  الـــــنـــــادي  أن  مـــضـــيـــفـــا 
الالعبين المتميزين المزيد من الفرص 
مستوياتهم،  لتطوير  المستمر  للتدريب 
ــرات  ــكـ ــسـ ــعـ ــمـ ـــة إلـــــــى خـــــــوض الـ ــافــ ــ ــاإلضـ ــ بـ
الداخلية  الــوديــة  والــمــبــاريــات  الــتــدريــبــات 
والــخــارجــيــة مـــع األكـــاديـــمـــيـــات واألنـــديـــة 
المتخصصة في اللعبة بالمنطقة بهدف 
ومهاراتهم  الالعبين  موهبة  صقل  زيـــادة 

الفنية وطاقاتهم البدنية.

من جانبها، صرحت مسؤولة انشطة 
الناشئين رشا خالد التي تعد واحدة من 
بأن  الشابة  البحرينية  اإلداريــة  الكفاءات 
بالنادي  للناشئين  خــاص  فــريــق  تشكيل 
تطوير  نحو  ومتقدمة  مهمة  خطوة  يعد 
الالعبين الناشئين، مشيرة إلى أن النادي 
سيوفر لهذا الفريق ما يستطيع من سبل 

النجاح، والمحافظة على استمراريته.
وأكــــدت أن الــعــمــل ســيــكــون مــتــواصــال 
في اعداد هذا الفريق، وتطوير مستويات 
متكاملة  خطة  وضــع  تم  حيث  الالعبين، 

والمعسكرات  التدريبات،  تتضمن  للفريق 
الــتــدريــبــيــة، بــاإلضــافــة إلــى الــمــشــاركــة في 
البطوالت التي ستعطي الالعبين المزيد 

من الخبرة في التعامل مع المباريات.
بالالعبين  يــرحــب  الــنــادي  أن  وأكـــدت 
إلى  االنــضــمــام  فــي  الراغبين  المتميزين 
الفريق من أجل توسيع قاعدة الالعبين، 
اللعبة  في خدمة  يسهموا  لكي  وتأهيلهم 
مشاركتهم  من خالل  مستقبال  بالمملكة 
فـــي مختلف  الــوطــنــيــة  الــمــنــتــخــبــات  فـــي 

البطوالت.

} محمد قربان

بــمــنــاســبــة يــــوم الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة واالنــتــمــاء 
للمباحث  العامة  اإلدارة  أقــامــت  »بحريننا«،  الوطني 
تحت  الــقــدم  األولــى لــكــرة  البطولة  الجنائية  واألدلـــة 

شعار »ال للمخدرات« في نادي سترة الرياضي.
العامة  اإلدارة  عـــام  مــديــر  أكـــد  الــمــنــاســبــة،  وبــهــذه 
ــة الــجــنــائــيــة أن تــنــظــيــم مــثــل هــذه  ــ ــ لــلــمــبــاحــث واألدلـ
الشيخ  أول  الفريق  لتوجيهات  تنفيذًا  جــاء  البطولة 
الــداخــلــيــة بجعل  ــر  وزيــ آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  راشــــد 
المنظومة  ضــمــن  عــمــل  منهج  المجتمعية  الــشــراكــة 

األمنية لوزارة الداخلية، وكذلك دعم ومساندة الفريق 
طارق بن حسن الحسن رئيس األمن العام لنشر الوعي 
المجتمعي حول مكافحة آفة المخدرات وُسبل حماية 
المجتمع من أخطارها وزيادة التواصل بين التجمعات 
العامة  واإلدارة  عــام  بشكل  الداخلية  ووزارة  الشبابية 
للمباحث واألدلة الجنائية بشكل خاص، ما ُيسهم في 

نجاح منظومة العمل األمني.
الــفــرصــة للشباب  تــتــيــح  الــبــطــولــة  أن  ــى  إلـ وأشــــار 
لالستفادة الُمثلى من أوقات الفراغ وتعزيز روح العمل 

ــروح الــفــريــق، واكــتــســاب  الــجــمــاعــي، وتــنــمــيــة الــعــمــل بــ
الحوار  ثقافة  يعزز  مما  العالية،  الرياضية  األخـــالق 
والتسامح واحترام اآلخرين معربًا عن شكره وتقديره 
لكل الجهات التي ساهمت في إنجاح البطولة وخروجها 
رأسها  وعلى  الجميع  استحسان  القــت  التي  بالصورة 
والــثــقــافــة األمــنــيــة واالتــحــاد  لــإعــالم  الــعــامــة  اإلدارة 
ــادي ســتــرة الــريــاضــي. وقــد  الــريــاضــي لــألمــن الــعــام ونــ
المشاركة  الفرق  بين  قوية  منافسات  البطولة  شهدت 

وتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين.

حتت �شعار »ال للمخدرات«

املباحث والأدلة اجلنائية ُتنظم بط�لة لكرة القدم

بعد جناحه يف ت�شكيل فريق خا�ص لل�شيدات

نادي الرفاع للتن�س ي�سكل فريقين للنا�سئين تحت 12 و14 �سنة

} رشا خالد } رئيس فريق الناشئين فلورين

الليلة حفل تد�سين 

كتاب »جا�سم مندي �سفير 

التحكيم البحريني«
تــحــت رعـــايـــة الــســيــد أحـــمـــد بن 
سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، 
مــــارس 2023  الـــيـــوم األحــــد 19  يــقــام 
ــتــــاب الــتــوثــيــقــي  ــكــ ــن الــ ــيـ ــدشـ ــل تـ ــفـ حـ
ــــدي ســـفـــيـــر الــتــحــكــيــم  ــنـ ــ »جـــــاســـــم مـ
البحريني« وذلك في قاعة المناسبات 
بــنــادي الــحــد الــريــاضــي الــثــقــافــي في 
تــمــام الــســاعــة الــثــامــنــة مـــســـاء، حيث 
ــاريــــخ ومـــشـــوار  ــتـــاب تــ ــكـ يــســتــعــرض الـ
المتقاعد  الــدولــي  البحريني  الحكم 
ومسيرته  مندي  عبدالرحمن  جاسم 
ــت مــلــيــئــة  ــ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ ــيـــة الـ ــيـــمـ ــكـ ــتـــحـ الـ
ــي مــخــتــلــف  بــــاإلنــــجــــازات الـــكـــبـــيـــرة فــ
الــبــطــوالت الــتــي شـــارك فــيــهــا، والـــذي 
مملكة  تمثيل  من  خاللها  من  تمكن 
تمثيل في  الــبــحــريــن وحــكــامــهــا خــيــر 

جميع المحافل التي تواجد فيها.
الحفل  يشتمل  أن  الــمــقــرر  ومــن 
ــلــــى الــــعــــديــــد مـــــن الـــــفـــــقـــــرات، فــي  عــ
مــقــدمــهــا كــلــمــات مـــن راعـــــي الــحــفــل 
والــحــكــم الـــدولـــي الــمــتــقــاعــد جــاســم 
مندي وممثلين عن اإلعالم الرياضي 
ــيــــن  ــبــ والـــــحـــــكـــــام الـــــقـــــدامـــــى والــــالعــ
ــه سيتم  ــى أنـ الــقــدامــى، بــاإلضــافــة إلـ
خــــالل الــحــفــل تــقــديــم وتـــوزيـــع نسخ 
ونخبة  الشخصيات  لكبار  الكتاب  من 
الحكام  الرياضيين،  اإلعالميين  من 
الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن والـــــجـــــدد، الــالعــبــيــن 
الـــقـــدامـــى، الــمــعــلــقــيــن الــريــاضــيــيــن، 
لــجــنــة الــحــكــام بــاالتــحــاد الــبــحــريــنــي 
مجلس  وأعضاء  ورئيس  القدم،  لكرة 
باإلضافة  الرياضي  الحد  نــادي  إدارة 
القائم  العمل  فريق  أفــراد  تكريم  إلى 
على تنظيم حفل التدشين، يذكر بأن 
ــداده بـــإشـــراف الــزمــيــل  ــ الــكــتــاب تــم إعـ
الكاتب الرياضي القدير محمد لوري.

} غالف الكتاب.
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بقلم: د. جاسم حاجي

 DALL-E لــقــد ســمــع كــثــيــر مــنــا اســـم
يــطــفــو حـــولـــه، ولــكــن قـــد ال تــكــون مــتــأكــدا 
مــن مــاهــيــتــه. بــاخــتــصــار، إنـــه نــمــوذج ذكــاء 
لم  صــور  إنشاء  يمكنه  توليدي  اصطناعي 
فعله  عليك  ما  كل  قبل،  من  موجودة  تكن 

هو إخباره بما تريد إنشاءه.
عــنــدمــا تـــم إصـــــدار نــســخــة الــمــتــابــعــة، 
المسماة DALL-E 2، اشتهرت حقا. كانت 
جــودة  ذات  تنتجها  أن  يمكن  الــتــي  الــصــور 
إنــشــاؤهــا بشكل جــيــد، لدرجة  وتــم  عــالــيــة، 

أنك بالكاد تستطيع معرفة آلة صنعتها.
 DALL-E إليك ما تحتاج معرفته حول

وكيف يعمل.
ما هو DALL-E؟

ذكاء اصطناعي  DALL-E  هو نموذج 
توليد  يمكنه   Open AI طورته  توليدي 
ــفـــن مـــن مـــوجـــه نـــصـــي. بــعــبــارة  الـــصـــور والـ
أخرى، يمكنك كتابة جملة تصف بالضبط 
إنشاء   DALL-E لـ  ويمكن  رؤيته  تريد  ما 

تلك الصورة لك في غضون ثوان.
تم إصدار DALL-E ألول مرة في يناير 
2021 ومنذ ذلك الحين تمت ترقيته بشكل 
 DALL-E كبير في نسخته الثانية المسماة
2. كانت واحدة من عدد قليل من مولدات 
التي  المختلفة  االصــطــنــاعــي  الــذكــاء  فــن 
لقدرتها  كــبــيــرة  بشعبية  تحظى  أصــبــحــت 

على إنشاء صور وفن جميل من الصفر.
إلى كتابة  إلى أنك تحتاج فقط  نظرا 
بــعــض الــكــلــمــات الــوصــفــيــة إلنــشــاء صـــورة، 
فقد جذبت العديد من غير الفنانين الذين 
االستخدام  وسهلة  ممتعة  األداة  يــجــدون 

بشكل ال يصدق.
تنتجها DALL-E مقنعة  التي  الصور 
للغاية لدرجة أنها تخطئ بسهولة في الفن 
القدرة  إلــى جانب  اإلنــســان.  الــذي يصنعه 
الطبيعية  والمناظر  األشياء  تصوير  على 
من العالم من حولنا، يمكنها تقديم هذه 
الصور بأسلوب معين، مثل الفن الرقمي أو 

األلوان المائية أو االنطباعية.
كيف يعمل DALL-E؟

التقنيات  مـــن  قــلــيــل  غــيــر  عـــدد  هــنــاك 
دون  ولـــكـــن   .DALL-E وراء  الــمــخــتــلــفــة 
الغوص في الرياضيات المعقدة، تم تدريب 

جميع  من  الصور  ماليين  على   DALL-E
أنحاء اإلنترنت.

تأتي الصور المستخدمة للتدريب من 
مجموعات البيانات التي تحتوي على عدد 
تعليق  التي تحتوي على  الصور  هائل من 
كافية،  بيانات  مــع  تتخيل،  قــد  كما  نصي. 
تعلم  الــذكــاء االصــطــنــاعــي  لــنــمــوذج  يمكن 
وما قد  الكائن  التعرف على ماهية  كيفية 

يبدو عليه في الصورة.
لم يتم الكشف عن مجموعة البيانات 
المستخدمة لتدريب DALL-E، ومع ذلك، 
ال يزال بإمكانك معرفة ما إذا كانت صورك 
قد دربت نموذج الذكاء االصطناعي وإلغاء 

االشتراك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع DALL-E؟

لجميع   DALL-E الـــنـــاس  يــســتــخــدم 
يـــدك في  تــجــربــة  ــيـــاء. يمكنك  أنــــواع األشـ
أو  االصطناعي،  الذكاء  في  فنانا  تكون  أن 
استخدامه إلعادة مزج عمل فني شهير، أو 
أخذ عمل فني أصلي وتوسيعه باستخدام 

.DALL-E وظائف تحرير
فــي  مــــيــــزة  هـــــي   Outpainting  
DALL-E تتيح لك إنشاء أعمال أكبر من 
الصور  لــوحــات  بــإرفــاق  لــك  السماح  خــالل 
التي تم إنشاؤها حديثا بعمل فني موجود. 
تعلم كيفية استخدام الرسم الخارجي في 
يمكنك  مـــدى  أي  إلـــى  لمعرفة   2  Dall-E
بواسطة  إنشاؤها  تــم  التي  صــورك  توسيع 

الذكاء االصطناعي.
إنشاء صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء 

DALL-E االصطناعي باستخدام
هي أداة ذكاء اصطناعي يمكن الوصول 
لصنع  استخدامها  يمكنك  بسهولة  إليها 
يــكــن أي منها  ــم  ولـ ــور،  إنــشــاء صــ أو  الــفــن 
التقدم  إنه يستفيد من  قبل.  موجودا من 
ــي، بــمــا فــي ذلــك  الــمــذهــل فــي الــتــعــلــم اآللــ
معرفة  تــأتــي  االنــتــشــار.  ونـــمـــاذج   3-GPT
ذلك  في  بما  البشري،  بالعالم   DALL-E
الــفــن، مــن ماليين الــصــور التي من  تــاريــخ 
الــمــحــتــمــل أن تـــكـــون قـــد تـــم جــمــعــهــا من 

اإلنترنت.

تكنولوجياتتكنولوجيات
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غالبية الشركات اآلسيوية تتوقع زيادة االستثمار السحابي هذا العام

84% يتوقع��ون زي��ادة ا�س��تثماراتهم ف��ي التكنولوجيا ال�س��حابية 
أولويـــات االســـتثمار.. تحليـــات البيانـــات والـــذكاء االصطناعـــي

DALL-E نموذج الذكاء اال�سطناعي

مـــــن   %84 يــــــــــتــــــــــوقــــــــــع   
ــن الـــحـــالـــيـــيـــن  ــيــ ــدمــ ــتــــخــ ــســ ــمــ الــ
ــادة  ــ ــ لــــلــــخــــدمــــات الـــســـحـــابـــيـــة زيـ
التكنولوجيا  فــي  اســتــثــمــاراتــهــم 
بينما   ،2023 عــام  فــي  السحابية 
ــعــــة مــــن كــل  ــر مــــن أربــ ــثـ ــنـــوي أكـ يـ
أعمالهم  ترحيل   )%84( خمسة 
ــة فــي  ــابــ ــامــــل إلـــــــى الــــســــحــ ــكــ ــالــ بــ
فــي  ورد  ــا  ــمـ كـ ــيــــن،  عــــامــ ــون  غــــضــ
اســتــطــالع جــديــد بعنوان  تــقــريــر 
لالستراتيجية  الــتــالــي  »الــجــيــل 
والذي  آسيا«،  في  من  السحابية 
ــرى بــتــكــلــيــف مـــن شـــركـــة علي  جــ
ــا كــــــــالود، الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري  ــابــ بــ
الرقمية  والتكنولوجيا  لــلــذكــاء 

في مجموعة علي بابا.
استثمار متزايد في السحابة
بـــيـــنـــمـــا تـــنـــقـــل الــــمــــزيــــد مــن 
الـــشـــركـــات أعـــمـــالـــهـــا األســـاســـيـــة 
إلدارة  ــــت  ــرنـ ــ ــتـ ــ اإلنـ ــة  ــكـ ــبـ شـ إلـــــــى 
أعـــبـــاء الــعــمــل بــكــفــاءة فـــي عــالــم 
ما بعد الوباء، تخطط الشركات 
اآلســـــــيـــــــويـــــــة الــــــتــــــي تـــســـتـــخـــدم 
ــات الــســحــابــيــة بــالــفــعــل  ــدمـ ــخـ الـ
ــادة اســتــثــمــاراتــهــا الــســحــابــيــة  ــ زيــ

خالل العام المقبل
وستأتي الزيادة على األرجح 
وإندونيسيا   )%95( تــايــالنــد  مــن 
)94%( والفلبين )91%( ومنطقة 
هـــونـــغ كـــونـــغ اإلداريــــــــة الــخــاصــة 
في   ،)%83( وســنــغــافــورة   )%83(
حين أن نسبة أكبر من الشركات 
ــطــــالع فــي  ــتــ ــتــــي شــمــلــهــا االســ الــ
ــة  ــيـ ــوبـ ــنـ الـــــيـــــابـــــان وكـــــــوريـــــــا الـــجـ
تــشــيــر إلـــى أنــهــا ســتــحــافــظ على 
الحالية.  استثماراتها  مستويات 
ــات  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــد الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وعـــــــلـــــــى صـ
الرئيسية، من المتوقع أن يشهد 
ــاب أكـــبـــر زيــــــادة في  ــعــ قـــطـــاع األلــ
قطاع  يليه  السحابي،  االستثمار 

اإلعـــــــــالم واالتـــــــصـــــــاالت وقـــطـــاع 
وقطاع  والتكنولوجيا  اإلنــتــرنــت 

الخدمات المالية.
ــات  ــويــ ــأولــ وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــ
االستثمار، سيركز جزء أكبر من 
الشركات في آسيا على تحليالت 
الــبــيــانــات والـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
الــســحــابــيــة  والـــحـــوســـبـــة   )%53(
أن  كما   .)%46( واألتــمــتــة   )%52(
ــزم أكـــثـــر مـــن نــصــف الــشــركــات  عــ
في  االستثمار  زيــادة  على   )%52(
الحوسبة السحابية يؤكد أهمية 
في  الــســحــابــيــة  التحتية  الــبــنــيــة 

دعم نمو األعمال.
نائب  يــــوان،  سيلينا  وقــالــت 
رئيس  بابا  علي  رئيس مجموعة 
األعـــمـــال الــدولــيــة فــي عــلــي بابا 
كـــــــالود إنـــتـــيـــلـــيـــجـــنـــس: »يــكــشــف 
مهمة  رؤى  عــن  األخــيــر  الــبــحــث 
حول الشركات ومقدمي الخدمات 
أصبح  فقد  آسيا.  في  السحابية 
أساسًيا  شرًطا  السحابة  اعتماد 
عمالؤنا  ويــقــوم  األعــمــال  لنجاح 
سحابية  اســتــراتــيــجــيــة  بــاعــتــمــاد 
مــتــنــوعــة لــتــعــزيــز نــمــو األعـــمـــال 
فــي الــعــصــر الــرقــمــي. وحــيــث إن 
البنية التحتية السحابية تشكل 
ــعـــديـــد مــن  ــلـ األســـــــــاس األهـــــــــّم لـ
االبتكارات المتطورة مثل الذكاء 
االصطناعي التوليدي، فنحن ال 
الحلول  بتقديم  ملتزمين  نــزال 
كفاءتها  أثبتت  الــتــي  السحابية 
للشركات في مختلف الصناعات 
ــلـــس إلـــى  ــسـ ودعـــــــم انـــتـــقـــالـــهـــا الـ

الخدمات السحابية«.
ثلثي  أكثر من  أن  وفي حين 
الشركات التي شملها االستطالع 
السحابة  استخدموا  قــد   )%69(
مدة ثالث سنوات على األقل، تعّد 
منطقة  فــي  الــمــوجــودة  الشركات 

هـــونـــغ كـــونـــغ اإلداريــــــــة الــخــاصــة 
واليابان وسنغافورة أول من تبنت 
ذلــك، حيث إن واحــدة فقط من 
لديها   )%20( شــركــات  كــل خمس 
خبرة تقل عــن ثــالث ســنــوات في 
السحابية.  الخدمات  استخدام 
يتمتع  القطاعات،  صعيد  وعلى 
قــطــاع اإلنــتــرنــت والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــات  ــدمـ ــخـ ــاع الــتــصــنــيــع والـ ــطــ وقــ
الـــمـــالـــيـــة بـــأعـــلـــى مـــســـتـــوى مــن 

النضج السحابي.
وقـــد قــامــت عــلــي بــابــا كــالود 
ــاث الــســوق  ــحـ بــتــكــلــيــف شـــركـــة أبـ
العالمية NielsenIQ   إلجراء 
ــالع، بــــهــــدف اكـــتـــســـاب  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــة اعـــتـــمـــاد  ــالــ ــحــ ــل لــ ــ ــضـ ــ ــم أفـ ــهــ فــ
ــات الـــســـحـــابـــيـــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ االســ
الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة  الـــســـائـــدة - 

والمختلطة – في أنحاء آسيا.
التحول الكامل إلى السحابة 

بحلول عام 2024
ــا أن  ــ ــًضـ ــ يـــكـــشـــف الـــبـــحـــث أيـ
الــمــشــمــولــة  الـــشـــركـــات  مـــن   %84
ــتـــوقـــع الـــتـــحـــول  بـــاالســـتـــطـــالع تـ
ــابـــة خـــالل  الـــكـــامـــل إلـــــى الـــســـحـ
الــعــامــيــن الــمــقــبــلــيــن، مــدفــوعــة 
جــزئــًيــا بــاالحــتــيــاجــات الــجــديــدة 
الــتــي ظــهــرت خـــالل الـــوبـــاء. كما 
يتوقع أكثر من ثلث المستجيبين 
)36%( تحواًل كاماًل إلى السحابة 

خالل األشهر الستة المقبلة.
كــوفــيــد- تــداعــيــات  أدت  وقـــد 
ــرة فــي  ــيــ ــبــ ــرات كــ ــيــ ــيــ ــغــ 19إلـــــــــــى تــ
المعلومات  تكنولوجيا  استخدام 
لــــــــدى الــــــشــــــركــــــات الـــمـــشـــمـــولـــة 
ــلـــغ %54  أبـ بـــاالســـتـــطـــالع، حــيــث 

ــا عــــــن زيــــــــــــادة اســــتــــخــــدام  ــهــ ــنــ مــ
البرمجيات السحابية وأبلغ %41 
انتقالهم  عملية  فــي  تــســارع  عــن 

إلى السحابة.
استراتيجية نحو

 اعتماد سحابي أكثر تنوًعا
االستطالع،  إجــراء  وقــت  في 
 )%40( الخاصة  السحابة  كــانــت 
هي االستراتيجية األكثر شيوًعا 
العامة  السحابة  تليها  آسيا،  في 
الــــشــــركــــات  ــل  ــ ــّضـ ــ ــفـ ــ وتـ  .)%27(
اخــتــيــار الــســحــابــة الــعــامــة نــظــًرا 
ــان  إلــــى شــهــرتــهــا مـــن حــيــث األمــ
ــم الـــمـــحـــلـــي  ــ ــدعــ ــ ومــــوثــــوقــــيــــة الــ
وجــاذبــيــة األســـعـــار، حــيــث يتوقع 
الــتــي شملها  الــشــركــات  مــن   %38
في  االستثمار  زيـــادة  االستطالع 
هذه السحابة بأكثر من الخمس 

في العام المقبل.
ــويــــة  ــيــ وفـــــــي األســــــــــــواق اآلســ
تتمتع  بــاالســتــطــالع،  المشمولة 
في  نسبة  بأعلى  الجنوبية  كوريا 
 .)%43( العامة  السحابة  اعتماد 
تستخدم  التي  القطاعات  وأبـــرز 
ــابـــة الـــعـــامـــة حـــالـــًيـــا هــي  الـــســـحـ
األلعاب والقطاع العام والتجزئة 

واإلنترنت والتكنولوجيا.
نــفــســه، يشهد  الـــوقـــت  وفــــي 
اعـــتـــمـــاد الـــســـحـــابـــة الــمــخــتــلــطــة 
تــــزايــــًدا مـــســـتـــمـــًرا، حــيــث سجل 
االســـتـــطـــالع زيـــــــادة صـــافـــيـــة فــي 
بمقدار  الحالي  االعتماد  معدل 
7 نقاط مئوية مقارنة باالعتماد 
السحابية  لالستراتيجية  األولي 
على  عــالوة  المستجيبين.  لــدى 
ــــك، تــحــولــت الــنــســبــة األعــلــى  ذلـ
الــذيــن  الــمــســتــجــيــبــيــن  مـــن   %39

السحابية  استراتيجيتهم  غيروا 
إلى السحابة المختلطة.

اختيار  إلى  الشركات  وتميل 
الــســحــابــة الــمــخــتــلــطــة مـــن أجــل 
الخدمات السحابية المخصصة 

باإلضافة إلى األمان.
ــقــــول:  ــالــ وأضــــــافــــــت يـــــــــوان بــ
»يــشــيــر اعـــتـــمـــاد اســتــراتــيــجــيــات 
إلــى  آســيــا  فــي  متنوعة  سحابية 
بــنــى  عــــن  تـــبـــحـــث  ــات  ــركــ ــشــ الــ أن 
من  وآمــنــة  ومتينة  مــرنــة  تحتية 
وبصفتنا  أعــمــالــهــا.  رقمنة  أجــل 
مزوًدا رائًدا للخدمات السحابية، 
سنواصل تقديم خدمات سحابة 
هذا  لتلبية  ومبتكرة  آمنة  عامة 

الطلب«.
حول االستطالع

تــــم إجـــــــراء االســـتـــطـــالع فــي 
الفترة بين نهاية سبتمبر وأوائل 

أكتوبر 2022، حيث تم استخدام 
ــيـــة فــي  ــتـــرونـ ــكـ االســـتـــبـــانـــات اإللـ
قــــرار  صــــانــــع   1000 آراء  جـــمـــع 
السحابية  االستراتيجية  بشأن 
ــي الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة إلـــى  ــ فـ
الكبيرة التي تستخدم الخدمات 
الــســحــابــيــة حـــالـــًيـــا فـــي ثــمــانــيــة 
أســـــــــــــواق فـــــــي آســـــــيـــــــا: مـــنـــطـــقـــة 
هـــونـــغ كـــونـــغ اإلداريـــــــة الــخــاصــة 
والفلبين  وســنــغــافــورة  ومــالــيــزيــا 
وإنــدونــيــســيــا وتــايــالنــد والــيــابــان 
وكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. وقـــــد مــّثــل 
واسعة  مجموعة  المستجيبون 
الخدمات  منها  القطاعات،  من 
الــمــالــيــة، واأللــــعــــاب، واإلنــتــرنــت 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والـــتـــصـــنـــيـــع، 
والقطاع  واالتــصــاالت،  واإلعـــالم 

العام، والتجزئة.

} سيلينا يوان.

لتطبيقاتها  الجديد  تصميمها  جوجل  أطلقت 
 Googleالمستندات التي تتضمن خدمة  المكتبية 
ــداول  وجــ  Slides الــتــقــديــمــيــة  والـــشـــرائـــح   ،  Docs
الــتــخــزيــن  خــدمــة  إلـــى  ــًة  ــافـ إضـ  ،Sheets الــبــيــانــات 
السحابي )جوجل درايف( Google Drive. وأصبح 
ــيـــوم مــالحــظــة  بــإمــكــان الــمــســتــخــدمــيــن بـــــدًءا مـــن الـ
السحابية،  جــوجــل  خــدمــات  فــي  الــجــديــد  التصميم 
وذلك بعد أن كانت الشركة قد أعلنته في وقٍت سابٍق 

من الشهر الجاري.
العثور  تسهيل  إلــى  الــجــديــد  التصميم  ويــهــدف 

عبر  إظــهــارهــا  وتحسين  أهمية  الــخــيــارات  أكــثــر  على 
التعديل على تصميمها وطريقة التفاعل معها.

ــد مــن  ــديــ ــعــ ــد الــ ــديــ ــتـــضـــمـــن الـــتـــصـــمـــيـــم الــــجــ ويـ
الــتــحــســيــنــات لــتــجــربــة الـــمـــســـتـــخـــدم، مـــثـــل واجـــهـــة 
االستخدام المبسطة في الشريط العلوي للمستندات 
في  المستخدمين  لــمــســاعــدة  والــشــرائــح  والـــجـــداول 
العثور بشكٍل أسرع على الخيارات المستخدمة بشكل 
تصميم  إلــى  تحسينات  جوجل  أضــافــت  كما  متكرر. 
الخلفيات  وعلى  المستندات،  التعليقات ضمن  قسم 

والمساطر وخطوط الشبكة.

»ج������وج������ل« ت���ط���ل���ق ت�����ص��م��ي��م��ا 

ج���دي���دا ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا ال��م��ك��ت��ب��ي��ة

»م���اي���ك���رو����ص���وف���ت« ت��خ��ت��ب��ر 

م��ح��ف��ظ��ة ل��ل��ع��م��ات ال��م�����ص��ف��رة 
الرقمية  للعمالت  محفظة  اختبار  على  مايكروسوفت  شركة  تعمل 
المشفرة ُمدمجة في متصفح )إيدج( Edge ، وذلك وفًقا للقطات شاشة 
الدقيقة  بتسريباته  الشهير   @thebookisclosed الــُمــغــرد  سّربها 

المتعلقة بمنتجات مايكروسوفت.
المشفرة  العمالت  محفظة  ستتوفر  المسربة،  اللقطات  وبحسب 
من  سهاًل  استخدامها  يجعل  ما  إيــدج،  متصفح  داخــل  افتراضي  بشكٍل 
دعــم  الــصــور  وُتــظــهــر  للمتصفح.  إضــافــات  أي  تثبيت  إلـــى  الــحــاجــة  دون 
لجميع  وتسجيلها  المشفرة،  العمالت  مــن  مختلفة  ألنـــواع  المحفظة 
ُمعامالت الُمستخدم من سحب وإيداع، مع عرضها آخر أسعار العمالت 
الرقمية. كما تتضمن المحفظة تبويًبا خاًصا يعرض آخر أخبار العمالت 

المشفرة، وآخر لعرض رموز NFT التي يملكها الُمستخدم.
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جعفر عبا�س jafasid09@hotmail.com

الرجل الذي جنن الجن

المهاجر  في  المنتشرين  ديار عدنان وقحطان،  أبناء  أحد  كان 
البحر  قــرب شــاطــئ  األجــــداد، يجلس  مــواطــن  بهم  أن ضــاقــت  بعد 
البلد  اليونان، وهو يندب حظه الذي رماه في  في موطنه الجديد 
األوربي الوحيد، الذي ينتمي اقتصاديا إلى العالم الثالث، متسائال: 
هل أنا يا بحر منكا/ أصحيح ما رواه بعضهم عني وعنكا؟ هل كنا 
بالفعل ذات يوم سادة البحار والبراري، يقودنا البواسل الضواري أم 
ان المسألة كلها »إخرطي«؟ وحتى لو كان ذلك صحيحا فلماذا صار 

الحال يغني عن السؤال؟
الشاطئ  إلى  األمــواج  بها  السداد، قذفت  رأى جرة محكمة  ثم 
بداخلها  أجد  ربما  رب،  يا  كريم  أنت  ياما  اآلمــال خاطره:  فداعبت 
فسيخًا معتقًا أو مهياوه أو مخلال، أجد فيه طعم الوطن، وربما أجد 
البخيلة، وتلفت يمنة  الثمينة واألحجار غير  المعادن  تشكيلة من 
ويسرة وتأكد له خلو الشاطئ من البشر، فاطمأن قلبه وفتح الجرة 
بيد مرتعشة وقلب مترقب، وخاصة أنه وجدها ثقيلة الوزن، فتسرب 
فــإذا به  منها دخــان خفيف ثم تشكل الدخان على هيئة كائن حي 
جني يعاني من سوء التغذية والهزال. ترنح الجني قلياًل ثم شكر 
صاحبنا العربي قائاًل إنه ظل رهن االعتقال التحفظي في انتظار 
الجن  زعــيــم  اتهمه  أن  بعد  سنة   2345 طـــوال  للمحاكمة  تقديمه 
االعتقال  فترة  طــوال  وظــل  الجنية،  األمــة  لثوابت  الـــوالء  بضعف 
الجني  اختتم  ثم  الصحية  والرعاية  الجيد  الطعام  من  محرومًا 
حديثه بأن توسل إلى الرجل أن يأتيه بسندويتش فول وفالفل، وآخر 
تعاسة هذه؟  أي  المسكين خده وصاح:  شاورما. هنا لطم صاحبنا 
لقتلهاش مطرح«..  ما  تفرح  الحزينة  »جــات  المصريين  رأي  وعلى 
غيري يخرج جنيًا من القمم فيعطيه حق تمني ثالثة أشياء، كما 
الزكاة  ومــن مستحقي  كحيان  به  فــإذا  أنــا جنيًا  أحــرر  بينما  يشاء، 
والشاورما. اهلل  والفالفل  الفول  ومن فرط خيبته ال يشتهي سوى 

يفلفلك ويشورمك.. حتى الجرة خسارة فيك.
ال  لــه:  فــقــال  صاحبنا،  لــدى  بالخيبة  اإلحــســاس  الجني  لمح 
تحزن يا من أنقذني من الحبس، فعلى هزالي وبؤس حالي فإنني 
ملتزم بقواعد الجن في رد الجميل لمن يحررونهم، ولكنني غلبان 
وصالحياتي محدودة، ولن أستطيع أن ُألبي لك سوى أمنية واحدة 
ومن ثم عليك أن تفكر جيدًا لتطلب ما تشتهيه نفسك. فما كان 
من فتى يعرب إال أن انطلق إلى مطعم مجاور واشترى سندويتشين 
فول ومثلهما فالفل وثالثة شاورما، فمنحه صاحب المطعم بعض 
المخلل كـ»بونص« أي منحة بال مقابل. ولكن صاحبنا رأى أن تقديم 
المخلل للجني الهزيل قد يفتح شهيته فيطلب المزيد من الطعام، 
إال  يره هو  لم  الطعام  أو صنفا من  كافيار،  أو  وربما يطلب سوشي 
وتوجه  المخلل  إليه  وأعــاد  المطعم  فشكر صاحب  الشاشات،  على 
إلى شاطئ البحر حيث قدم السندويتشات إلى الجني الذي التهم 
الفول  يأكل  كل من  يفعل  كما  ثم تجشأ  واحــدة،  لقمة  السبعة في 
يعرض  مــا  الرئتين  فــي  الــســام  السيانيد  غــاز  بتوليد  لــه  المشهود 
مدمني الفول للسكتة الدماغية. بعد ذلك انفجرت أسارير الجني 

وقال لصاحبه: يلال لك أمنية واحدة أحققها لك.
فكر العربي وقدر ثم قال: واهلل هاي فرصة أفتك من اليونان، 
إلــى  نــيــويــورك، ولــكــن بالنظر  أعــيــش فــي مــديــنــة  وأمــنــيــتــي اآلن أن 
أن ترصف لي شارعا  أريــد منك  الطائرات، فإنني  ركــوب  خوفي من 
مــارد:  إلــى  تحول  حتى  الجني  انتفض  نيويورك.  إلــى  اليونان  من 
مني  فتطلب  لتحقق حلم حياتك  فرصة  أعطيك  يا حمار،  اسمع 
المواد  العالم ألوفــر  في  والحديد  األسمنت  أزور جميع مصانع  أن 
الالزمة لطريقك عديم الجدوى هذا؟ قاطعه العربي: أوكي مستر 
على  العرب  مساعدة  أرجــو  فقط  طلبي،  في  أنانيا  أكــون  لن  جني، 
تحرير فلسطين. صمت الجني برهة وسأله: تريد طريق نيويورك 

باتجاهين أم اتجاه واحد.
ما بني روائع املقطوعات املو�شيقية من ال�شرق والغرب

اأورك�سترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة الماي�سترو مبارك نجم 

تاأخذ الجمهور في رحلة ملهمة من على خ�سبة الم�سرح الوطني
قـــــــــّدمـــــــــت أوركـــــــــســـــــــتـــــــــرا الـــــبـــــحـــــريـــــن 
الفيلهارمونية مساء يوم الجمعة الماضي 
مسرح  خشبة  على  فمن  استثنائيًا،  حفاًل 
ــرا  ــتــ ــســ الـــبـــحـــريـــن الـــوطـــنـــي أطــــّلــــت األوركــ
بــقــيــادة الــمــايــســتــرو الــدكــتــور مــبــارك نجم 
بـــــأداء مــوســيــقــي رائــــع أخــــذ الــجــمــهــور في 
األلحان  أجمل  استحضرت  سماعّية  رحلة 
والــمــقــاطــع مــن الــشــرق والــغــرب. ومــمــا زاد 
من رونق الحفل مشاركة فنانين بحرينيين 
الــعــربــي،  ــرب، هـــم: مصطفى  صــاعــديــن وعــ
ــاري، إبــراهــيــم  نــــدى حــســن، فــيــصــل األنــــصــ

الناجم وعبدالرحمن عوض.
وجـــــــاء هــــــذا الـــحـــفـــل ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
فــعــالــيــات مــهــرجــان ربــيــع الــثــقــافــة الــســابــع 
عشر الذي يستمر حتى نهاية شهر مارس 

الجاري.

رقم  العمل  عــزف  مــع  الحفل  وانــطــلــق 
فوتشيك  يوليوس  الموسيقي  للمؤلف   68
الـــذي حــمــل عــنــوان »مــدخــل الــمــحــاربــيــن«، 
لــتــعــكــس هـــــذه الـــمـــقـــطـــوعـــة قـــــــدرة كــبــيــرة 
مـــن أوركـــســـتـــرا الــبــحــريــن الــفــيــلــهــارمــونــيــة 
فــي مــحــاكــاة األداء الــرائــع ألفــضــل وأعــقــد 
عــزٌف  ليتبعها  الكالسيكية،  المقطوعات 
والعمل  لبيتهوفن  الخامسة  للسيمفونية 
»الــــدانــــوب  ــوان  ــنـ ــعـ بـ لـــشـــتـــراوس   314 رقـــــم 

األزرق«. 
وقّدم الموسيقي مصطفى العربي عزفًا 
أّدت مغنية  بينما  األوبــوا،  آلة  منفردًا على 
أوبــرا  من  مقطوعة  حسن  نــدى  السوبرانو 
الفنان  غّنى  التينور  طبقة  وعلى  كــارمــن. 
»أو  مقطوعة  األنــصــاري  فيصل  البحريني 
سول ميو«، وتبعه الفنان البحريني إبراهيم 

الناجم بأداء رائع ألغنية »كم سنة وشهور« 
لمحمد علي عبداهلل. 

ــا الــفــنــان الــبــحــريــنــي عــبــدالــرحــمــن  أمــ
للفنان  قلبي«  »جـــروح  أغنية  فغّنى  عــوض 

البحريني القدير خالد الشيخ.
البحرين  أوركــســتــرا  أن  بــالــذكــر  جــديــر 
من  أكثر  حاليًا  تضم  التي  الفيلهارمونية، 
ثقافي  مــشــروع  هــي  وكـــورال،  100 موسيقي 
الموسيقار  يد  على  2022م  عام  في  تأسس 
ــبــــارك نـــجـــم قــائــد  الــبــحــريــنــي الـــدكـــتـــور مــ
الفرقة الموسيقية للشرطة ومؤسس معهد 

البحرين للموسيقى. 
ويحظى هذا المشروع بدعم من هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار، في إطار الرعاية 
المتواصلة للفنون ورسالتها السامية التي 

تعبر عن عراقة األمم وتطورها.

يــســتــضــيــف مـــركـــز الــشــيــخ 
خليفة  آل  بــن محمد  إبــراهــيــم 
ــبــــحــــوث، الــفــنــانــة  لــلــثــقــافــة والــ
ــوران أبــوطــالــب في  الــمــصــريــة نــ
حفل غنائي تقدم فيه مجموعة 
من األعمال الغنائية في توليفة 
تراثية معاصرة، يكون ذلك في 
إطار الموسم الثقافي »على قدر 
تــزامــنــًا  األرض«  تتسع  حلمك 
في  الثقافة  ربــيــع  فعاليات  مــع 
اإلثنين  غــد  يــوم  الــــ17  نسخته 
الساعة  عــنــد   ،2023 ــارس  مـ  20
الثامنة مساًء، في مقر المركز.

من الــمــعــروف أن نــوران أبو 
يتمّيز  مــصــريــة،  فــنــانــة  طــالــب 
صــوتــهــا بــالــعــذوبــة واإلحـــســـاس 
ـــرا  الـــعـــمـــيـــق، فـــهـــي تـــغـــّنـــي األوبـــ
ــة الـــعـــربـــيـــة، وتـــتـــمـــّيـــز  ــيــ ــنــ واألغــ
ــيـــة  ــراقـ ــا الـ ــهـ ــاراتـ ــيـ ــتـ ــاخـ ــًا بـ ــضـ أيـ
ــــذي  ــي والـ ــانـ ــسـ لــلــمــضــمــون اإلنـ

يحاكي األجيال الشابة.
ــرة  ــ ــي أســ ــ ــأت نـــــــــــوران فــ ــ ــشـ ــ نـ
فــنــّيــة تــحــتــرم الـــغـــنـــاء وتـــقـــّدره 
مغنية  هــي  والــدتــهــا  أن  السيما 
العالي  المعهد  وعــمــيــدة  أوبـــرا 
تقوم  الــقــاهــرة.  فــي  للموسيقى 
نــــوران أبـــو طــالــب بـــإعـــادة غناء 
الزمن  مــن  ذاكرتنا  فــي  بقي  مــا 
ــا أغــنــيــاتــهــا  ــهـ ــا لـ ــمـ الـــجـــمـــيـــل كـ
ــدد مـــن مــقــدمــات  ــ الــخــاصــة وعـ

مسلسالت تلفزيونية.

»هـواوي« ت�سـتـبـدل اآالف المكونات 

االأمريكية بن�سخ �سينية في اأجهزتها 
اســـتـــبـــدلـــت مـــجـــمـــوعـــة »هـــــــــــواوي« الـــصـــيـــنـــيـــة الـــعـــمـــالقـــة 
كانت تستحصل عليها  التي  آالفا من مكوناتها  للتكنولوجيا 
من الواليات المتحدة، بمكّونات صينية الصنع، وفق ما أعلن 

مؤسسها في خطاب نشرته إحدى جامعات شنغهاي. 
وكـــانـــت »هـــــــواوي«، وهــــي مــــورد رائــــد لــمــعــدات االتـــصـــاالت 
والــهــواتــف الــذكــيــة وغــيــرهــا مــن الــمــعــدات الــمــتــطــورة، هدفا 
النتقادات واشنطن بشكل متكرر في السنوات األخيرة بسبب 

مخاوف تتعلق باألمن السيبراني والتجسس.  
الشركات  تــرامــب  دونــالــد  الــســابــق  الــرئــيــس  إدارة  وحــّظــرت 
التعامل مع المجموعة في حين فرض خلفه  األمريكية من 
معدات جديدة  بيع  إضافية شملت حظر  عقوبات  بايدن  جو 

لـ»هواوي« في الواليات المتحدة.
إمــداد جديدة  قنوات  تجد  أن  الشركة  على  كان  وبالتالي، 
لتشغيل  مــكــونــات ضـــروريـــة  تعتبر  الــتــي  الــمــوصــالت  ألشــبــاه 

الهواتف الذكية واألجهزة اإللكترونية األخرى.
أكثر  استبدلت  »هـــواوي«  أن  فــاي  تشنغ  رن  وأّكــد مؤسسها 
من 13 ألف قطعة بنسخ صينية في السنوات الثالث الماضية 

وفقا لنص نشرته جامعة جياو تونغ في شنغهاي الجمعة.
ـــذي ألـــقـــاه يـــوم 24 فــبــرايــر أن  ــاف رن فـــي خــطــابــه الـ ــ وأضـ
الشركة طورت أيضا أكثر من أربعة آالف لوحة دوائر كهربائية 

لمنتجاتها. 
ــر  ــدوائـ ــات الـ ــوحـ ــن لـ ــح »حـــالـــيـــا، اســتــقــر إنــتــاجــنــا مـ وأوضــــ
الكهربائية ألننا نملك احتياطيا من مكونات منتجة محليا« 

من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. 
تزال  إنــه ال  رن  قــال  الحاضرين  أحــد  وردا على ســؤال من 
الدقيقة  اإللــكــتــرونــيــة  الــرقــائــق  فــي تصنيع  هــنــاك »صــعــوبــات 
المتقدمة في الصين، لذلك يتعين علينا إيجاد طرق أخرى 

لّلحاق )بالواليات المتحدة( على هذا الصعيد«. 
وأشار إلى أن »هواوي« أنفقت 23.8 مليار دوالر على البحث 
في  أكــثــر  الــشــركــة ستستثمر  وأن   2022 الــعــام  فــي  والــتــطــويــر 

السنوات المقبلة بفضل زيادة في األرباح.

يوسف  مجموعة  أعــلــنــت 
خليل المؤيد وأوالده، الموزع 
الــوحــيــد والــوكــيــل الــحــصــري 
فــي مملكة  نــيــســان  لــســيــارات 
العروض  من  باقة  البحرين، 
بمناسبة  والفريدة  الحصرية 

شهر رمضان الفضيل.
ــعــــروض أحـــدث  تــشــمــل الــ
ــا  ــثــــرهــ ــيــــســــان وأكــ طــــــــــــرازات نــ
وماكسيما  صني  مثل  شعبية 
وكيكس وإكس-تريل الجديدة 
وباثفايندر  وإكــس-تــيــرا  كليا 

وباترول.
وتــتــضــمــن مــجــمــوعــة من 
المزايا المجانية، وهي: باقة 
المميزة  المجانية  الــخــدمــة 
مدة 5 سنوات وضمان الوكيل 
ــيـــن  ــأمـ ــتـ والـ ســـــنـــــوات   5 مــــــدة 
ــة ضــد  ــايــ ــمــ ــل وحــ ــيـ ــجـ ــسـ ــتـ والـ

الصدأ وتظليل الزجاج.
ــة  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وتـــــــغـــــــطـــــــي مـ
وتلبي  الموديالت  من  واسعة 
والميزانيات  األذواق  مختلف 
الــمــخــتــلــفــة لــجــمــيــع مــحــبــي 

السيارات.
وقــــــال أحـــمـــد الــديــلــمــي، 
ــر الـــــــعـــــــام لـــنـــيـــســـان  ــ ــديــ ــ ــمــ ــ الــ
أن  نيسان  »تتمنى  البحرين: 

يـــكـــون شــهــر رمـــضـــان الــكــريــم 
ــلـــى  شـــــهـــــر خـــــيـــــر وبــــــــركــــــــة عـ
البحرين وعلى عشاق نيسان 
فـــي الــمــمــلــكــة، ونـــؤكـــد دائـــمـــًا 

لعمالئنا  الــبــال  ــة  راحـ تــوفــيــر 
ــهـــر  ــرار خــــــــالل الـــشـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
ــل رمـــضـــان،  الـــكـــريـــم. وفـــــي كــ
نـــســـعـــى إلــــــى تـــقـــديـــم مـــزيـــج 

ــيـــن تــوفــيــر  ــالـــي يـــجـــمـــع بـ ــثـ مـ
الـــمـــال وضـــمـــان الــقــيــمــة في 
عروضنا. وهو ما قمنا به هذا 
الــعــام أيــضــًا. وهـــذه الــعــروض 

تــعــبــر عـــن خـــالـــص امــتــنــانــنــا 
نيسان  عشاق  لكل  وتقديرنا 
فــــي الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى والئـــهـــم 
ــم لــنــيــســان،  ــ ــدائـ ــ ودعـــمـــهـــم الـ

باالستجابة  فــخــورون  ونــحــن 
للعمالء  واإليجابية  الرائعة 
ــزة  ــيـ ــمـ ــمـ ــا الـ ــ ــنـ ــ ــروضـ ــ ــاه عـ ــ ــجـ ــ تـ

وإعجابهم بها«.

عرو�ـض ا�سـتثنائية مـن ني�سـان البحريـن فـي �سـهر الخير

ــوة مــــن األمــــانــــة الــعــامــة  بــــدعــ
ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لـــمـــجـــلـــس الـ
شـــــاركـــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الــبــحــريــنــيــة 
ــي الــمــعــرض  لــلــمــلــكــيــة الــفــكــريــة فـ
لالختراعات  عشر  الثالث  الــدولــي 
في الشرق األوســط، والــذي نظمه 
الــــنــــادي الــعــلــمــي بــــدولــــة الــكــويــت 

الشقيقة. 
ــــرض مــنــصــة  ــعـ ــ ــمـ ــ ــبــــر الـ ــتــ ــعــ ويــ
يـــــعـــــرض خــــاللــــهــــا الـــمـــخـــتـــرعـــون 

يمثل  كما  إبداعاتهم،  أبرز  الشباب 
فـــرصـــة لــلــقــاء بــيــن الــمــســتــثــمــريــن 
والــمــخــتــرعــيــن، وتــنــظــيــم عـــدد من 
الفعاليات والمسابقات المصاحبة. 
وبـــــــرعـــــــايـــــــة مــــــــن الـــجـــمـــعـــيـــة 
البحرينية للملكية الفكرية، شارك 
البحرين  مملكة  من  المعرض  في 
ــن مــحــمــد عـــبـــدالـــعـــال الـــذي  ــل مـ كـ
حــصــل عــلــى الــمــيــدالــيــة الــفــضــيــة 
يعمل  الماء  لخزان  مبرد  الختراع 

بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة. كــمــا شــاركــت 
آمــــنــــة الــــمــــوالنــــي الــــتــــي حـــصـــدت 
الــمــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة الخــتــراعــهــا 
حذاء مخصصا للمكفوفين يحمل 
مـــجـــســـات خـــاصـــة تـــســـاعـــدهـــم فــي 

السير.
وقــــــــــدم الــــمــــهــــنــــدس مــصــعــب 
الــــفــــضــــالــــة مـــــديـــــر عــــــــام بــــــــــراءات 
ــة الـــعـــامـــة  ــ ــانــ ــ ـــي األمــ االخــــــتــــــراع فــ
المعرض  خــالل  الــتــعــاون  لمجلس 

درعا تكريمية للجمعية البحرينية 
رئيسة  تسلمته  الفكرية  للملكية 

مجلس اإلدارة أسماء النجدي.
كــمــا عـــقـــدت الــجــمــعــيــة خــالل 
من  عـــددا  الفعالية  فــي  مشاركتها 
والزيارات،  واالجتماعات  اللقاءات 
ــارة لــمــركــز صــبــاح األحــمــد  منها زيــ
تدريب  ومــركــز  ــداع،  ــ واالبـ للموهبة 
لمجلس  التابع  الفكرية  الملكية 
ــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة،  الــتــعــاون لــ

الجمعية  أعــضــاء  استقبلت  حيث 
المهندسة جميلة الميموني رئيس 

قسم المراجعة والتدقيق.
ــدت الـــجـــمـــعـــيـــة كـــذلـــك  ــ ــقــ ــ وعــ
إدارة  مجلس  أعضاء  مع  اجتماعا 
بمشاركة  الكويتي  العلمي  الــنــادي 
رئــيــســهــا طــــالل الـــخـــرافـــي ومــمــثــل 
الدول المشاركة وعدد من السفراء 

والمسؤولين. 
ــقــــدت  إلــــــــــى جــــــانــــــب ذلــــــــــك عــ

ــا مــــع رئــيــس  ــاعـ ــمـ ــتـ الـــجـــمـــعـــيـــة اجـ
علي  للمخترعين  الدولية  االتحاد 
رضا راستي جار الذي أكد استعداد 
شتى  فــي  الجمعية  لدعم  االتــحــاد 
ــوانــــب الــمــتــعــلــقــة بــالــمــلــكــيــة  ــجــ الــ
ــراع. وتــم  ــ ــتـ ــ الــفــكــريــة وبـــــــراءة االخـ

االتفاق على التعاون المشترك.
ــة كـــذلـــك  ــيـ ــعـ ــمـ والــــتــــقــــت الـــجـ
للملكية  العالمية  المنظمة  ممثل 

الفكرية )الوايبو(.
ــات  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وتـــــــــم خـــــــــالل االجـ

ــادل الـــخـــبـــرات ومـــنـــاقـــشـــة عـــدد  ــبــ تــ
بالملكية  المتعلقة  القضايا  مــن 
وبحث  االختراع،  وبــراءات  الفكرية 
هذه  فــي  للتعاون  التنسيق  فــرص 
كما  الخليج.  دول  بين  الــمــجــاالت 
اســتــعــرضــت الــجــمــعــيــة أنــشــطــتــهــا 
تنهض  التي  والفعاليات  وأهدافها 
بــهــا فــي الــمــمــلــكــة. وشــمــل بــرنــامــج 
مع  تلفزيونيا  لقاء  كذلك  الــزيــارة 

تلفزيون الكويت.  

الفنانـة الم�سريـة نـوران اأبوطالـب تحيـي 

حفلهـا الغنائـي فـي مركـز ال�سـيخ اإبراهيـم 

»امللكية الفكرية« ت�شارك يف املعر�ض الدويل لالخرتاعات يف ال�شرق الأو�شط

تكريم مخترعين بحرينيين طورا مبرد ماء بالطاقة ال�سم�سية وحذاء خا�سا للمكفوفين

} محمد عبدالعال يحمل الميدالية الفضية.} »الملكية الفكرية« والمخترعون البحرينيون مع مدير عام براءات االختراع في األمانة العامة لمجلس التعاون.

} آمنة الموالني تحصد الميدالية البرونزية.
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الإك����رام����ي����ات ت��ح��ا���ص��ر 

الأمريكيين في كل مكان ولم 

تـعد تقـتـ�صر على المطاعم 
أنك مذنب«، يجيب  تشعر  فعلت  »مهما  بعبارة 
ــو يــحــمــل في  ــًا وهــ ــات شــوتــانــد الــبــالــغ 41 عـــامـ مــ
عصير  وكـــوب  سلطة  علبة  واشــنــطــن  مدينة  وســط 
إلى  بالنسبة  فواكه، عن ســؤال أصبح شبه وجــودي 
تشّكل  إكــرامــيــة؟  أعــطــي  أن  عــلــّي  هــل  األمريكيين: 
ــًا فـــي مــطــاعــم الـــواليـــات  اإلكـــرامـــيـــة تــقــلــيــدًا راســـخـ
ما  قيمتها  ــراوح  وتــ الجميع،  لــه  يمتثل  المتحدة 
بين 15 و20 في المئة من إجمالي فاتورة الحساب، 
»البقشيش«  عليه  يّدر  ما  على  تاليًا  النادل  ويعّول 
ــر مـــن مـــدخـــولـــه، لــكــّن  ــبـ ــذي يــشــّكــل الـــجـــزء األكـ ــ الـ
أن  عليهم  كــان  إذا  ما  يتساءلون  بــدأوا  األمريكيين 
أخـــرى، كشراء  الــقــاعــدة على حـــاالت  هــذه  يطبقوا 
التبضع من محل  أو عند  باقة زهور  أو  سندويتش 

السمانة. 
في رأي مات شوتاند، ليست اإلكرامية ضرورية 
»فائقي  الموظفون  كان  إذا  إاّل  المطاعم،  سوى في 
يكون  أن  فــي  راغــبــًا  الشخص  كــان  إذا  أو  الــلــطــف«، 

»كريمًا جدًا«. 
ترك  فــإذا  الواقع.  ِمن حّل مثالّي في  ما  ولكن 
إكــرامــيــة، قــد يــشــعــر »بــالــذنــب أو االنـــزعـــاج قــلــيــًا« 
لكونه أنفق أكثر مما يلزم. وإذا لم يفعل، قد يشعر 

»بالذنب« أيضًا، ولكن تجاه الموظفين. 
هذه  أمــام  حيرته  عن  تعبيرًا  شورتاند  يتنهد 

المعضلة الجديدة نسبيًا. 
فنطاق اإلكرامية آخذ في التوسع، وبات يشمل 

ما لم يكن ينطبق عليه هذا التقليد. 
واصــبــحــت اإلكــرامــيــة بمثابة عــبء إضــافــي لم 
إذ لم يكن  التبضع،  يكن في الحسبان على فاتورة 

من الشائع سابقًا إعطاء »بقشيش« في المتاجر. 
ــال أن  ــمـ ــتـ ــى احـ ــ ــدد مــــن الـــخـــبـــراء إلـ ــ ــه عـ ــّبـ ــنـ ويـ
ُيفضي ذلــك إلــى مــا ســّمــوه »إجــهــاد اإلكــرامــيــة«، إذ 
أن األمريكيين الذين بات مطلوبًا منهم دفع »تيب« 
أين  اليوم  بعد  يعرفوا  لن  األماكن،  من  الكثير  في 
يجب أن يعطوا »بقشيشًا« وال قيمة اإلكرامية التي 

ينبغي أن يعطوها. 
نظام  شــأن  فــي  نقاشًا  تستتبع  الظاهرة  وهــذه 
المكافآت الذي بات عرضًة لمزيد من االنتقادات. 

ــاك  ــم ــص مـــــايــيــن الأ�

اإلـــى  اأدت  ــافــقــة  ــن ال

ان�صداد نهر في اأ�صتراليا 
إلى  المتحللة  النافقة  األســمــاك  مايين  أدت 
انـــســـداد جـــزء كــبــيــر مـــن أحـــد األنـــهـــار فـــي منطقة 
حّر  لموجة  تعرضت  أستراليا  شــرق  بجنوب  نائية 
شـــديـــدة، عــلــى مــا افــــادت الــســلــطــات الــمــحــلــيــة يــوم 
ويلز  ســاوث  نيو  واليــة  وأوضــحــت حكومة  الجمعة. 
أن »مايين األسماك نفقت في نهر دارلينغ بالقرب 
من قرية مينيندي، وهو ثالث نفوق واسع النطاق 
وأظـــهـــرت مقاطع   .2018 عـــام  مــنــذ  الــمــنــطــقــة  فـــي 
فــيــديــو ُنــشــرت عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
قــــــوارب وســــط مــجــمــوعــات كــثــيــفــة مـــن األســـمـــاك 
العائمة التي حجبت رؤية سطح النهر. وقال غرايم 
مكراب المقيم في مينيندي لوكالة فرانس برس إن 
المشهد »مروع«، مشيرًا إلى أّن »ثمة أسماكًا نافقة 
على مرمى البصر«، وأعرب عن تخوفه من عواقب 
أن  إلــى  المحلية  الحكومة  وأشـــارت  وخيمة.  بيئية 
عدد أسماك الرنجة والكارب في النهر ارتفع بشكل 
عــادت  المياه  لكن  األخــيــرة،  الفيضانات  بعد  كبير 

وانحسرت. 
وأوضــحــت فــي بــيــان أن »نــفــوق هـــذه األســمــاك 
الماء  في  األكسجين  مستوى  انخفاض  إلــى  عائد 
)نقص األكسجة(، بفعل انحسار مياه الفيضانات«، 
مــضــيــفــة أن مــوجــة الــحــر تــــؤدي إلــــى تــفــاقــم هــذه 

الظاهرة. 

} الملك تشارلز وقرينته.

} رجل يرتدي مابس فولكلورية قبل مهرجان نوروز.

} تعبيرية.

قبل نحو 100 عام أطلق فنان الكاريكاتير األمريكي 
الشهير بوب مينور نبوءة في رسم كاريكاتوري.

كــانــت نــبــوءتــه ان الــــدول الــغــربــيــة حــكــمــت الــعــالــم 
والعنف،  بالقهر  وحكمت  والساح  المال  تملك  ألنها 
وينطبق هذا على االمبريالية األمريكية واإلمبريالية 
دوال  ألن  وذلـــك  البريطانية،  واإلمبريالية  الفرنسية 

مثل الصين والهند والدول اإلفريقية فقيرة وال تملك 
المال والساح لكنها غنية بشعوبها وحضارتها. وقال 
انه سوف يأتي يوم تتغير فيه موازين القوى في العالم.
الفنان األمريكي نشر هذا الرسم الكارتوني في عام 
1925. اليوم وبعد مرور 98 عاما تستيقظ شعوب العالم 

وتنهض وتتغير بالفعل موازين القوى في العالم.

نـبــــوءة فـــنـــان �أمــريــكـــي قــبـــل 100 عــــام

يـــوم ويـ�صتيـقـظــون �صـيـاأتــــي 

كــــشــــف تـــحـــقـــيـــق بـــرلـــمـــانـــي 
الــســابــق  ــيـــس  ــرئـ الـ أن  ــكـــي  أمـــريـ
ــــب وعـــائـــلـــتـــه لــم  ــرامـ ــ دونـــــالـــــد تـ
يصرحوا عن هدايا تزيد قيمتها 
دوالر  ألــف   250 على  اإلجمالية 
أجنبية  حــكــومــات  مـــن  تــلــقــوهــا 
أثناء وجوده في البيت األبيض، 
ــــك مــــضــــارب غــولــف  بـــمـــا فــــي ذلـ
ــن الــــيــــابــــان وصــــــورة  ــ مـــذهـــبـــة مـ
هدية  اللؤلؤ  عــرق  من  إليفانكا 

من الرئيس الفلسطيني. 
وأمــــــــاط الــتــحــقــيــق الــلــثــام 

بــعــض مــن نــحــو 100 هدية  عــن 
لوحة  بينها  من  ترامب،  تلقاها 
أهدتها  ترامب  لدونالد  ضخمة 
له السلفادور ولم ُيعثر لها على 
وثائق حصل عليها  وتشير  أثــر. 
الــنــواب الــديــمــقــراطــيــون الــذيــن 
هــذه  أن  إلـــى  التحقيق  يــقــودون 
الــلــوحــة ربــمــا ُنــقــلــت إلـــى المقر 
الفاخر للملياردير في فلوريدا.

اإلدارة  تــــعــــثــــر  لــــــــم  كـــــمـــــا 
المسؤولة عن هذه الهدايا على 
وهي  الذهبية  الغولف  مــضــارب 

هدية من رئيس الوزراء الياباني 
ــزو آبـــــــــي. وقـــــــــال مــــســــؤول  ــنــ ــيــ شــ
الــتــحــقــيــق الـــبـــرلـــمـــانـــي جــيــمــي 
ــه مـــلـــتـــزم بــتــحــديــد  ــ ــيـــن إنـ ــكـ راسـ
مشيرا  المفقودة،  الهدايا  مكان 
التصريح عن هذه  عــدم  أن  إلــى 
األشياء مخالف للقانون. وتضم 
قــائــمــة الــهــدايــا الــطــويــلــة أيــًضــا 
ــورة إليــفــانــكــا تــرامــب مشكلة  صـ
من عرق اللؤلؤ، أهداها الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس عام 

2017 البنة الرئيس.

تــحقيق  دولر..  األـــف   250 بـقـيـمــة 

ترامـب عنهـا  ي�صـرح  لـم  هدايـا  يك�صـف 

} ترامب وعائلته.

يـــذهـــب مـــايـــيـــن اإليـــرانـــيـــيـــن فــــي إجـــــازة 
وبداية  »نـــوروز«  بعيد  عائاتهم  مع  لاحتفال 
هذا  االحتفاالت  أّن  إال  جــديــدة،  فارسية  سنة 

العام تتزامن مع بداية شهر رمضان. 
يــحــتــفــل اإليــــرانــــيــــون الـــثـــاثـــاء فـــي تــمــام 
بتوقيت   21:24( ثــانــيــة  و26   00,54 الــســاعــة 
جرينتش اإلثنين( ببدء عام 1402 في التقويم 
ــة الــفــلــكــيــة الــدقــيــقــة  ــاعـ ــسـ ــي الـ ــي، فــ ــارســ ــفــ الــ

لاعتدال الربيعي. 
الجديد  بــالــعــام  يحتفل  الــمــجــمــوع،  وفـــي 
أكثر من 300 مليون شخص في 12 بلدا، من 
وأيضا  وكازاخستان،  وأفغانستان  إيــران  بينها 

األكراد في تركيا والعراق. 
الــمــهــرجــان منذ  بــهــذا  ــران، يحتفل  إيــ فــي 
النشاطات في  وتتوقف  قرابة ثاثة آالف عام 

الباد مدة أسبوعين تقريبا. 

ــن ســكــانــهــا الــذيــن  ــران فــتــفــرغ مـ ــهـ ـــا طـ أمـ
يغادرون إلى األرياف. 

وقــالــت اللــيــه، وهـــي طــالــبــة تــغــادر طــهــران 
غرب  شمال  في  تبريز  مدينتها  إلــى  متوجهة 
ننسى  أن  ــاول  نـــحـ ــا،  ــومـ يـ  15 ــــال  »خـ الـــبـــاد: 
تمضية  خــال  مــن  اليومية  الحياة  صعوبات 
بعناية  مــعــّدة  وقــت ممتع حــول وجــبــات طعام 

وتقديم هدايا للعائلة واألصدقاء«. 
ورغم اعتباره عيدا وثنيا، لم تكن احتفاالت 
الجمهورية اإلسامية  نوروز موضع جدل في 

التي أقيمت عام 1979. 
وقال محسن ألويري وهو رجل دين شيعي 
ومؤرخ ديني: »ليس هناك أي شك في أن نوروز 
ــودا قــبــل اإلســــام.  ــوجـ هـــو عــيــد وطــنــي كـــان مـ
لكنه ال يتعارض مع أي من تعاليم اإلسام«. 
بالمحافظة  اهــتــمــامــا  يــولــي  »نــــوروز  وأضــــاف: 

على الطبيعة ويدعو إلى إزالة الخافات بين 
الناس واحترام المسنين وزيارة األقارب... هذه 
قيم يوصي بها اإلسام ويحرص على االلتزام 

بها«. 
المسلمين، أي غالبية  لكن سيتعين على 
البالغ عددهم 85 مليونا، التوفيق  اإليرانيين 
بــيــن هـــذه الــتــقــالــيــد هـــذا الــعــام وشــعــائــر شهر 
أو 23  فــي 22  يــبــدأ  أن  ُيــتــوقــع  الــــذي  رمــضــان 
مارس ويدعون خاله إلى االمتناع عن تناول 

الطعام والماء من الفجر حتى الغروب. 
وستطرح المعضلة مع اختتام االحتفاالت، 
بعد 12 يوما من العام الجديد في يوم »سزده 
بدر« أو »يوم الطبيعة« حين يمضي اإليرانيون 
وقــتــهــم فــي الــمــســاحــات الــخــضــراء، يــتــنــّزهــون 

ويتناولون الطعام.

ــدة  ــديـ ــجـ ــة الـ ــيـ ــصـ ــار�ـ ــفـ ــن الـــ�ـــصـــنـــة الـ ــيـ تــــزامــــن بـ

ــر رمــــ�ــــصــــان فـــــي اإيـــــــــران ــ ــه ــ ــص ــ »نـــــــــــــوروز« و�

أمــــس األول  الــمــكــســيــكــيــة  الــســلــطــات  أعــلــنــت 
نساء مفقودات، جثثا  على خمس  العثور  الجمعة 
مــتــفــحــمــة فـــي وســــط الــمــكــســيــك، فـــي واحـــــدة من 
الباد. وكانت  النساء في  العنف ضد  أسوأ حوادث 
بين 19 و48 عاما، قد  أعمارهن  تتراوح  ست نساء، 
ُفقدن في 7 مارس في سيايا في غواناخواتو، وهي 
فيها قطاعات  تتعايش  المكسيك  في وسط  واليــة 
الجريمة  عصابات  عنف  مــع  والسياحة  الصناعة 

المنظمة. 
ــبــــا  وأعــــلــــن الــــمــــدعــــي الــــعــــام كـــــارلـــــوس زامــــاريــ
العثور على جثث خمس نساء  أنه تم  للصحفيين 
مــنــهــّن مــحــتــرقــة. وقــــال »لــقــد تــمــكــنــا مـــن تحديد 
الست  الشابات  بين  من  لخمس  الوراثية  السمات 

المفقودات«. 
وأشار إلى توقيف ستة أشخاص أقروا بانتمائهم 

ــة تــامــولــيــبــاس في  إلـــى عــصــابــة إجــرامــيــة فــي واليــ
شمال شرق الباد. 

الشرعيين  األطـــبـــاء  إن  الــعــام  الــمــدعــي  ــال  وقــ
يواصلون البحث عن »أدلة«، فيما يحاول التحقيق 

تحديد دوافع الجريمة. 
تضم غوانا خواتو العديد من مصانع السيارات 
مثل مازدا وتويوتا وهوندا وجنرال موتورز. وُصنفت 
األكثر   )2020 عام  نسمة  مايين   6,1( غواناخواتو 
إذ   ،2022 عـــام  ـــ32  الــ المكسيك  واليــــات  بــيــن  عــنــفــًا 

سجلت 3260 جريمة قتل. 
بين عصابتين  معركة  ساحة  هي  الوالية  هــذه 
إجراميتين، »سانتا روزا دي ليما« و»كارتل خاليسكو 
نويفا خينيراسيون« )»خاليسكو الجيل الجديد«(، 
وسرقة  بالمخدرات  االتجار  على  تتنازعان  اللتين 

الوقود. 

ــاء  ــص ــ� ــث خـــمـــ�ـــس ن ــثـ ــى جـ ــلـ الـــعـــثـــور عـ

ــي الــمــكــ�ــصــيــك ــ ــة ف ــم ــح ــف ــت مـــفـــقـــودات م

ــز  ــارل ــص ــ� ــك ت ــلـ ــمـ ــر: الـ ــ ــاري ــ ــق ــ ت

ــدا ــدي ــا ج ــقــب ــه ل ــتـ �ــصــيــمــنــح زوجـ

كاميا  أن  تأكيد  تم  أنــه  »يبدو  بريطانية:  إعــام  وسائل  ذكــرت 
ستعرف باسم الملكة عند التتويج، بدال من زوجة الملك«. 

على  التتويج  إلــى  تــنــص الــدعــوة  مــيــرور«  لصحيفة »ذا  ووفــقــا 
والملكة  الثاني  تشارلز  الملك  بتتويج جالتيهما  »لاحتفال  أنه: 
كاميا. في كنيسة دير القديس بطرس، وستمنستر. يوم السادس 

من مايو 2023«. 
يذكر أن الفرق بين الملكة وزوجة الملك هو أن الملكة تصعد 
العرش من خال الخافة مثل الملكة الرحلة إليزابيث الثانية، أما 

الملكة القرينة فهي زوجة الملك. 
بلقب  كاميا  عن  التعريف  أنه سيتم  السابق  في  يعتقد  وكــان 

األميرة الزوجة، بعد أن يتم تتويج زوجها ملكا. 
يــذكــر أنــه بعد تــولــي تــشــارلــز الــعــرش كــانــت هــنــاك الــعــديــد من 
التغييرات على األلقاب الملكية، بما في ذلك أن يصبح ويليام أمير 

ويلز، واألمير إدوارد الذي حصل على لقب دوق إدنبرة. 
وأرتــشــي،  هاري، ليلبيت  طفلي األمير  إلــى  ــارة  اإلشــ تــقــرر  كما 

باسم األميرة واألمير ألن جدهما تشارلز، أصبح اآلن ملكا. 
من  »مخففة«  نسخة  الــقــادم  التتويج  يكون  أن  المتوقع  ومــن 
الخطبة الملكية، حيث يستمر الحفل أكثر من ساعة بقليل وقائمة 

المدعوين تقلصت من 8000 إلى 2000.
وســتــكــون هــنــاك أيــضــا تــحــديــثــات لــقــواعــد الــلــبــاس، الــتــي من 
أردية  من  عادية، بدال  بــدالت  بارتداء  لألقران  تسمح  أن  المحتمل 
حيوان  وفـــرو  الــقــرمــزي  المخمل  مــن  مصنوعة  فــاخــرة  احتفالية 

القاقم.

} األسماك النافقة تغطي مجرى النهر.
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خالد بن حمد ي�شهد نهائي بطولة 

الأندية الخليجية لكرة اليد

انت�ش�رات مثيرة للجي�د المر�شحة ب�آخر 

كوؤو�س المو�شم وثالثية لـ»المحمدية«

الت�ش�من بطال لك�أ�س 

اتحاد الطائرة

ص 5ص 3ص 2 في الموقع اإللكتروني

اقـــرأ
 الملحق الرياضي

العدد )16431( - السنة الثامنة واألربعون - 
األحد 27 شعبان 1444هـ - 19 مارس 2023م

بــرعــايــة وحــضــور  اإلعــامــيــة:  الــلــجــنــة   - تغطية 
آل خليفة ممثل جالة  الشيخ ناصر بن حمد  سمو 
الرئيس  الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك 
الفخري لاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، 
أقيمت منافسات بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
االتــحــاد  نظمها  الــتــي  الـــقـــدرة  لــســبــاقــات  خليفة  آل 
شركة  من  بدعم  القدرة  وسباقات  للفروسية  الملكي 
للمجوهرات  البحرين  ومركز  »بابكو«  البحرين  نفط 
وتكنو جيم باإلضافة إلى رعاية الشركات والمؤسسات 
الدولية  البحرين  قرية  في  وذلــك  الــجــاري،  للموسم 

للقدرة بمشاركة واسعة من االسطبات والفرسان.
وأقيم سباق اإلسطبات الخاصة الذي توج بلقبه 
الفارس محمد الهاشمي من اسطبل الرفاع، فيما فاز 
الفارس عاصم عبدالواحد من اسطبل الزعيم بلقب 
السباق الدولي المفتوح على كأس سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة لمسافة 120 كم.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة أن المستويات البارزة التي شهدتها مراحل 
السباقات تؤكد مضي القدرة البحرينية على الطريق 
أعلى  إلى  ارتقائها  ينتج عنه مواصلة  الصحيح مما 
االيجابية  النتائج  تحقيق  فــي  وتسهم  المستويات 
فــي الــمــشــاركــات الــخــارجــيــة وخــصــوصــا أن الــفــرســان 
المحلية،  الــبــطــوالت  فــي  الفنية  مستوياتهم  ترتفع 
ويــنــعــكــس ذلـــك عــلــى الــمــشــاركــات فـــي الـــخـــارج، وهــو 
تحقيق  عبر  الماضية  الفترة  طــوال  واضحا  كــان  ما 

سلسلة من االنجازات المتميزة للقدرة البحرينية.
وأشــــار ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة 
من  جــديــدا  فصا  كتبت  البحرينية  الــقــدرة  أن  إلــى 
بأعلى   2023-2022 الموسم  بانتهاء  النجاح  فصول 
المستويات الفنية والتنظيمية واإلدارية، حيث شهد 

الموسم نجاحا ملحوظا من حيث المشاركة الواسعة 
والوجوه الجديدة التي أفرزتها بطوالت القدرة، وهو 
أحد األهداف التي دائما نتطلع للسير عليها برؤية 
البحرينية  القدرة  لــواء  قــادرة على حمل  وجــوه شابة 

في الفترة القادمة.
ــاد ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة  وأشــ
أن  إلــى  سموه  مشيرا  للبطولة،  والداعمين  بالرعاة 
تقديمهم هذا الدعم يؤكد حرصهم على المساهمة 
القدرة ويجسد دعمهم  النجاح لسباقات  في تحقيق 

للقطاعين الشبابي والرياضي.
وبــــارك ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة 
لــلــفــرســان الـــفـــائـــزيـــن بـــالـــمـــراكـــز األولــــــى فـــي ســبــاق 
االسطبات الخاصة والسباق الدولي المفتوح، مبينا 
سموه أن الفوز ثمرة جهودهم الكبيرة في السباق في 

كافة المراحل.
متابعة السباق

وتــابــع ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة 
كافة مراحل السباق حيث حرص سموه على توجيه 
الــفــرســان وتــقــديــم كــامــل الــدعــم لهم مما ســاهــم في 
ــزا مــعــنــويــا كــبــيــرا فـــي إنــهــاء  ــافـ ــاء الـــفـــرســـان حـ إعـــطـ

المراحل بنجاح.
تتويج األبطال

بـــن حــمــد آل خليفة  ــّوج ســمــو الــشــيــخ نــاصــر  ــ وتـ
االسطبات  وسباق  المفتوح  الدولي  السباق  أبطال 

الخاصة.
المفتوح  الدولي  السباق  في  األول  المركز  وحاز 
أنهى  أن  بعد  الزعيم عاصم عبدالواحد  فريق  فارس 
السباق بزمن قدره )4 ساعات و22 دقيقة و45 ثانية(، 
ــدر فــاز  وزمــيــلــه فـــي نــفــس الــفــريــق الـــفـــارس جـــابـــر بــ
بالمركز الثاني بزمن قدره )4 ساعات و40 دقيقة و27 

ثانية(، وفارس فريق فيكتوريوس محمد عبدالحميد 
 4( قــدره  بزمن  الثالث  المركز  على  حصل  الهاشمي 

ساعات و44 دقيقة و55 ثانية(.
أما في سباق االسطبات الخاصة فتوج الفارس 
الــرفــاع  إســطــبــل  مــن  الــهــاشــمــي  عبدالحميد  محمد 
دقيقة  و44  ســاعــات   4( قــــدره  بــزمــن  األول  بــالــمــركــز 
و55 ثانية(، فيما حاز المركز الثاني محمد إبراهيم 
السبيعي من اسطبل آر أم بزمن قدره )4 ساعات و55 
مــاودي  الفارسة  الثالث  والمركز  ثانية(،  و55  دقيقة 
)4 ساعات  قدره  بزمن  اسطبل األصايل  راديليت من 

و57 دقيقة و28 ثانية(.
بطل االسطبات الخاصة: تتويج لموسم مثالي

من  الهاشمي  عبدالحميد  محمد  الــفــارس  أكــد 
أن  الخاصة  االسطبات  سباق  بطل  الــرفــاع  اسطبل 
دؤوب من  لعمل  ثمرة  األول جاء  بالمركز  الفوز  هذا 
على  المنافسة  أن  مبينا  الــمــوســم،  طـــوال  االسطبل 
الــمــركــز األول لـــم تــكــن ســهــلــة فـــي ظـــل الــمــســتــويــات 
على  القوية  والمنافسة  السباق  شهدها  التي  البارزة 

المراكز األولى.
على  بحصولي  الكبيرة  السعادة  »تغمرني  وقــال: 
بطولة  لقب  أنـــال  أن  كبير  شــرف  إنــه  األول،  الــمــركــز 
خليفة،  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  اســم  تحمل 
إنــمــا هــو تتويج  الــتــتــويــج ال يحسب لــي فــقــط  ــذا  وهـ
لموسم مثالي من االسطبل واألعضاء من الجهازين 

الفني واإلداري والفرسان«.
وتابع: »سيكون هذا اللقب حافزا لنا في مواصلة 
تحقيق األلقاب في الموسم القادم. لقد كان موسما 
ــارزة طـــوال  ــ رائـــعـــا شــهــد مــنــافــســة قــويــة ومــســتــويــات بـ
الفائزين باأللقاب،  السابقة، نبارك لكافة  البطوالت 
ونــشــيــد بــالــمــســتــوى الــتــنــظــيــمــي الـــــذي خــــرج عليه 

الموسم الحالي«.
بطل السباق املفتوح: 

سباق قوي واستحققنا األول
قـــال الـــفـــارس عــاصــم عــبــدالــواحــد بــطــل السباق 
المفتوح إن المستويات الكبيرة التي شهدها السباق 
البحرينية  الـــقـــدرة  مــكــانــة  تــؤكــد  الــمــفــتــوح  الـــدولـــي 
ثمرة  وهــو  اآلخـــر،  بعد  عاما  المتطورة  ومستوياتها 
دعم واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الذي يقدم كامل الدعم لكافة االسطبات والفرسان 

مما ساهم في تطور هذه الرياضة العريقة.
ــة بـــأن الــســبــاق سيكون  ــ وأضـــــاف: »كــنــا عــلــى درايـ
صعبا، وخصوصا أنه يأتي كآخر بطولة في الموسم، 
الموسم  خــتــام  فــي  اللقب  أن نحقق  رائـــع  شــعــور  إنــه 
ناصر بن حمد  الشيخ  اسم سمو  وفي بطولة تحمل 
آل خليفة، وال شك أن هذا الفوز جاء بتكاتف جميع 
ــدؤوب وحــرصــهــم عــلــى تحقيق  ــ الــفــريــق وعــمــلــهــم الــ

النتائج اإليجابية«.
ــع مــن كــافــة الــنــواحــي،  وتــابــع: »انــتــهــى مــوســم رائـ
أقــدم  رائــعــة،  مستويات  ورأيــنــا  قــويــة،  كانت  المنافسة 
المثالي  التنظيم  على  الملكي  االتــحــاد  إلــى  الشكر 
للموسم، وأقدم التهاني لكافة الفرسان الذي حققوا 

األلقاب في الموسم الحالي«.
مشاركة من خارج البحرين

آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  بطولة  وشهدت 
البحرين،  مملكة  خـــارج  مــن  واســعــة  مشاركة  خليفة 
ــدة دول مــثــل الــمــمــلــكــة  ــان مـــن عــ ــارك فـــرسـ ــ حــيــث شـ
األردنية  والمملكة  عمان  وسلطنة  السعودية  العربية 
والدنمارك  األمريكية  المتحدة  والواليات  الهاشمية 

وسويسرا.

تابع مراحل ال�سباق و�سط م�ساركة وا�سعة يف قرية القدرةتابع مراحل ال�سباق و�سط م�ساركة وا�سعة يف قرية القدرة

ن��شر بن حمد يتوج اأبط�ل بطولة �شموه لم�ش�فة ن��شر بن حمد يتوج اأبط�ل بطولة �شموه لم�ش�فة 120120 كم في خت�م مو�شم القدرة كم في خت�م مو�شم القدرة

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

الزعيم يح�سد لقب ال�سباق الدويل.. واإ�سطبل الرفاع بطال لالإ�سطبالت اخلا�سة

الأبــط�ل: مـن�ف�شـــة قـويـــة وختـــمـن� املو�شـــم ب�أفـ�شــل �شـــورة
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} فريقا الناشئين تحت 12 و14 سنة بنادي الرفاع للتنس

} جانب من اللقاء 

احتاد اليد يجرى حتقيقا يف الأحداث امل�ؤ�سفة 

التي �سهدتها مباراة النجمة والك�يت

»برون�« يغيب عن لقاء احل�سم

منتخبنا لل�س�اطئ يك�سب ال�سع�دية »اآ�سي�يا«

أكد رئيس االتحاد البحريني 
لكرة اليد أن االتحاد البحريني 

لـــكـــرة الـــيـــد قــــام بـــنـــاًء على 
بفتح  النجمة  نـــادى  طلب 
تحقيق عاجل في األحداث 
ــتـــي شــهــدتــهــا  الــمــؤســفــة الـ
مـــــــبـــــــاراة نــــــــــادي الـــنـــجـــمـــة 

ونادي الكويت في منافسات 
التاسعة  الخليجية  البطولة 

والثالثين لكرة اليد للوقوف على 
والــقــرارات  اإلجـــراءات  واتخاذ  أسبابها 

الالزمة بحق من يثبت ارتكابه من الالعبين 
ال  التي  التجاوزات  أو  للمخالفات  غيرهم  أو 
يجوز التهاون معها ضماًنا لنجاح البطوالت 
االلــتــقــاء  أجـــل  مــن  وجــــدت  الــتــي  الخليجية 
وتــعــزيــز روح الــتــرابــط والــتــالحــم بــيــن أبــنــاء 
الشديد  اعتذاره  إلى  العربي، مشيرًا  الخليج 
وأعضاء االتحاد عن تلك االحداث المؤسفة 

ألن مـــا حــــدث فـــي تــلــك الـــمـــبـــاراة أمـــٌر 
وبعيد  الجميع  قــبــل  مــن  مــرفــوض 
كـــل الــبــعــد عـــن الــقــيــم الــريــاضــيــة 
أساسها  على  تقام  التي  النبيلة 
ــبــــطــــوالت الــخــلــيــجــيــة،  كـــافـــة الــ
وقال: »نرفض رفضًا قاطعًا مثل 
ــذه الـــتـــصـــرفـــات، فــالــتــجــمــعــات  هــ
ــة أقــــيــــمــــت لـــتـــوطـــيـــد  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
الــــــعــــــالقــــــات وتـــــعـــــزيـــــز الـــــلـــــقـــــاءات 
بتعكير  القبول  يمكن  وال  الخليجية، 

هذه األجواء بأي حاٍل من األحوال«.
وأكد إسحاقي أن ما حدث ال يمنع من توجيه 
الــكــويــت  نـــــادي  إدارة  لــمــجــلــس  الــتــهــنــئــة  ــالـــص  خـ
الــكــويــتــي والعــبــيــه وجــمــاهــيــره لــفــوزهــم بــبــطــولــة 
الخليج لألندية ألول مرة، مهنئًا في الوقت نفسه 
وما  البطولة  بنجاح  النجمة  نـــادي  إدارة  مجلس 
قامت به إدارة النادي من جهود بارزة في استضافة 

األشقاء الخليجيين طوال أيام البطولة.

كتب:أحمد الذهبة

تـــعـــرض كــابــتــن فــريــق 
ــلــــة  األهــــــــلــــــــي لــــــكــــــرة الــــســ
بـــرونـــو(  مــحــمــد قــــربــــان ) 
ــى اإلصـــابـــة فـــي مـــبـــاراة  إلــ
فــــريــــقــــه األخـــــــيـــــــرة أمــــــام 
ســتــرة فــي الــجــولــة 22 من 
لكرة  البحرين  زيــن  دوري 
الــســلــة لــلــمــوســم الــحــالــي 
برونو  وخــرج   ،2023-2022
مــن الــمــلــعــب مــصــابــاََ بعد 
ــزول خــاطــئ عــلــى كــاحــل  نــ
الــــقــــدم، وعــــــرض الـــالعـــب 
ــوم أمــس  عــلــى الــطــبــيــب يــ
وتــــــــم الـــــتـــــأكـــــد مــــــن عــــدم 
تـــمـــزق في  أو  كــســر  ــود  ــ وجـ
ما  كــل  وبالتالي  االربــطــة، 
يــحــتــاج الـــيـــه هـــو الـــراحـــة 
إلـــى فريقه  بــقــوة  لــلــعــودة 
فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة، 
ــي إلـــى  ــ ــلـ ــ وســـيـــفـــتـــقـــد األهـ
جهود قائده الفذ في لقاء 
في  النجمة  أمـــام  الحسم 
يذكر  القادم،  األربعاء  يوم 
من  مؤجل  اللقاء  هــذا  أن 

األخير لألهلي  وهو   12 الجولة 
الــتــمــهــيــدي، ويحتاج  الــــدور  فــي 
ــى الــــفــــوز مــــن أجـــل  ــ األهــــلــــي إلــ
الــحــصــول عــلــى الــمــركــز الــثــانــي 
المربع  إلـــى  الــمــبــاشــر  والــتــأهــل 

الذهبي، بينما الخسارة ستبقيه 
فـــي الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث وبــالــتــالــي 
يــضــطــر إلــــى خــــوض مــواجــهــات 
ــام فــريــق الــبــحــريــن  الــمــلــحــق أمــ

صاحب المركز السادس.

ــكـــرة الـــقـــدم  خـــطـــا مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي لـ
الشاطئية خطوة كبيرة نحو الوصول إلى دور 
حينما  بتايالند،   2023 آسيا  لكأس  الثمانية 
تــخــطــى مــنــتــخــب الــســعــوديــة بــأربــعــة أهـــداف 
مقابل ثالثة، في المباراة التي أقيمت بينهما 
أمس السبت في مدينة بتايا، ضمن منافسات 

الجولة الثانية للمجموعة األولى.
ــا: مــحــمــد  ــنـ ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ وســـــجـــــل أهـــــــــــداف مـ
راشد جمال، محمد عاشور وسلمان  يعقوب، 

اليعقوبي.
في  لـــه  نــقــاط   3 ثــانــي  منتخبنا  وحــقــق 
الــبــطــولــة؛ لــيــتــصــدر الــمــجــمــوعــة بــرصــيــد 6 
نقاط، وبقيت له مباراة في دور المجموعات 

ستكون أمام منتخب تايالند يوم غد اإلثنين.
وفــــي الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي بــعــد الـــمـــبـــاراة قــال 
أداء  إنــه راض عن  المنتخب صــادق مرهون  مــدرب 
الــالعــبــيــن، مــشــيــًرا إلــى أن مــجــريــات الــمــبــاراة أمــام 
إذ  منها،  المتوقع  مثل  كانت  السعودي  المنتخب 
إن المنتخبين التقيا في 10 مناسبات سابقة بين 
مباريات رسمية وودية، مؤكًدا أن العبي المنتخبين 

على علم ببعضهما بعضا.
تـــمـــكـــن مــن  الـــمـــنـــتـــخـــب  وأوضــــــــح مــــرهــــون أن 
استغالل الفرص التي سنحت له وحقق فوًزا ثميًنا 
التركيز  أن  مبيًنا  الــســادســة،  النقطة  إلـــى  ووصـــل 
ــاراة مــنــتــخــب تــايــالنــد في  ــبـ ســيــنــصــب اآلن عــلــى مـ

الجولة األخيرة لدور المجموعات.

النائب  خليفة  آل  حمد  بــن  خــالــد  الشيخ  سمو  شهد 
رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس  األول 
األندية  لبطولة  النهائية  المباراة  للرياضة  العامة  الهيئة 
الخليجية لكرة اليد الـ39 والتي توج بلقبها نادي الكويت 
الــكــويــتــي بــعــد فــــوزه عــلــى الــنــجــمــة الــبــحــريــنــي 29-27 في 
النهائي الذي أقيم الجمعة 17 مارس 2023 برعاية كريمة 

من سموه على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وحــضــر الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة ســمــو الــشــيــخ ســلــمــان بن 
للرياضة  الــعــامــة  الهيئة  رئــيــس  نــائــب  خليفة  آل  محمد 
وكيل  خليفة  آل  خليفة  بن  علي  بن  عيسى  الشيخ  وسمو 
اللجنة األولمبية  الــوزراء نائب رئيس  وزارة شؤون مجلس 
للهيئة  التنفيذي  الرئيس  عسكر  صــادق  عبدالرحمن  ود. 

العامة للرياضة والسيد فارس مصطفى الكوهجي األمين 
الـــعـــام لــلــجــنــة األولــمــبــيــة وعــضــو مــجــلــس الـــشـــورى رئــيــس 
الغانم  والــســيــد خــالــد  العسومي  عـــادل  الــعــربــي  الــبــرلــمــان 
رئيس نادي الكويت الكويتي والسيد علي عيسى اسحاقي 
رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد وعدد من كبار الحضور 

والمدعوين.
آل خليفة فريق  بــن حــمــد  الــشــيــخ خــالــد  وهــنــأ ســمــو 
بفوزه  الغانم  خالد  السيد  برئاسة  الكويتي  الكويت  نــادي 
النادي، مشيدا سموه  األول في مسيرة  الخليجي  باللقب 
الفوز  ليستحق  البطولة  امــتــداد  على  الفريق  قدمه  بما 
نادي  قدمه  الــذي  المتميز  بـــاألداء  منوها سموه  بــجــدارة، 
لينهي  النهائية  الــمــبــاراة  وبــلــوغــه  الــوطــن  ممثل  النجمة 

البطولة بالمركز الثاني والميدالية الفضية، معربا سموه 
بالتوفيق  المشاركة  الخليجية  األندية  لكافة  تمنياته  عن 

والنجاح في النسخ القادمة من البطولة.
الناحية التنظيمية،  وأشاد سموه بنجاح البطولة من 
مثمنا سموه الجهود التي قام بها نادي النجمة المستضيف 
وكــافــة الــلــجــان الــعــامــلــة إلنــجــاح الــحــدث الــخــلــيــجــي، كما 
المباريات  كــافــة  فــي  حــضــرت  الــتــي  الجماهير  ســمــوه  حيا 
أن  النجاح، مؤكدا سموه  لتكون عامال رئيسيا في تحقيق 
الغاية األهم من البطوالت الخليجية هي تحقيق التقارب 
والتالحم وتعزيز الروابط بين شباب دول مجلس التعاون 
الخليجي والتحلي بالقيم النبيلة والروح الرياضية التي 

تمثل قيمة أكبر من البطوالت واأللقاب.

خالد بن حمد ي�سهد نهائي بط�لة الأندية اخلليجية لكرة اليد

الــرفــاع فــيــوز – نـــادي الــرفــاع للتنس: 
شـــكـــل نــــــــادي الـــــرفـــــاع لـــلـــتـــنـــس فــريــقــيــن 
تأتي  سنة، حيث  و14   12 تحت  للناشئين 
هذه الخطوة من قبل النادي ضمن إطار 
خططه في التركيز على قطاع الناشئين، 
أجيال جديدة من  إعــداد  في  والمساهمة 

الالعبين في لعبة التنس البحرينية.
إداري  النادي تشكيل جهاز  أعلن  كما 
خاص بالفريق برئاسة فلورين اوبرا مدير 

األكاديمية.
وقال المدير التنفيذي لنادي الرفاع 
للتنس إياد العلوي إن النادي أجرى عدة 
تعديالت على خططه االستراتيجية لكي 
العامة  ــداف  األهــ مــع  تماشيا  أكــثــر  تــكــون 
لــنــشــر الــلــعــبــة فـــي الــمــمــلــكــة، مــشــيــرا إلــى 
ــادرات تــشــكــيــل فــرق  ــبـ ــمـ ــنــــادي قــــام بـ أن الــ
الذي  السيدات  فريق  للنادي مثل  خاصة 
تــم إعــالنــه مطلع الــعــام الـــجـــاري، وفــريــق 
ــم تــشــكــيــلــه مـــؤخـــرا،  الـــنـــاشـــئـــيـــن الــــــذي تــ
إلــــــى مــنــح  يـــســـعـــى  الـــــنـــــادي  أن  مـــضـــيـــفـــا 
الالعبين المتميزين المزيد من الفرص 
مستوياتهم،  لتطوير  المستمر  للتدريب 
ــرات  ــكـ ــسـ ــعـ ــمـ ـــة إلـــــــى خـــــــوض الـ ــافــ ــ ــاإلضـ ــ بـ
الداخلية  الــوديــة  والــمــبــاريــات  الــتــدريــبــات 
والــخــارجــيــة مـــع األكـــاديـــمـــيـــات واألنـــديـــة 
المتخصصة في اللعبة بالمنطقة بهدف 
ومهاراتهم  الالعبين  موهبة  صقل  زيـــادة 

الفنية وطاقاتهم البدنية.

من جانبها، صرحت مسؤولة انشطة 
الناشئين رشا خالد التي تعد واحدة من 
بأن  الشابة  البحرينية  اإلداريــة  الكفاءات 
بالنادي  للناشئين  خــاص  فــريــق  تشكيل 
تطوير  نحو  ومتقدمة  مهمة  خطوة  يعد 
الالعبين الناشئين، مشيرة إلى أن النادي 
سيوفر لهذا الفريق ما يستطيع من سبل 

النجاح، والمحافظة على استمراريته.
وأكــــدت أن الــعــمــل ســيــكــون مــتــواصــال 
في اعداد هذا الفريق، وتطوير مستويات 
متكاملة  خطة  وضــع  تم  حيث  الالعبين، 

والمعسكرات  التدريبات،  تتضمن  للفريق 
الــتــدريــبــيــة، بــاإلضــافــة إلــى الــمــشــاركــة في 
البطوالت التي ستعطي الالعبين المزيد 

من الخبرة في التعامل مع المباريات.
بالالعبين  يــرحــب  الــنــادي  أن  وأكـــدت 
إلى  االنــضــمــام  فــي  الراغبين  المتميزين 
الفريق من أجل توسيع قاعدة الالعبين، 
اللعبة  في خدمة  يسهموا  لكي  وتأهيلهم 
مشاركتهم  من خالل  مستقبال  بالمملكة 
فـــي مختلف  الــوطــنــيــة  الــمــنــتــخــبــات  فـــي 

البطوالت.

} محمد قربان

بــمــنــاســبــة يــــوم الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة واالنــتــمــاء 
للمباحث  العامة  اإلدارة  أقــامــت  »بحريننا«،  الوطني 
تحت  الــقــدم  األولــى لــكــرة  البطولة  الجنائية  واألدلـــة 

شعار »ال للمخدرات« في نادي سترة الرياضي.
العامة  اإلدارة  عـــام  مــديــر  أكـــد  الــمــنــاســبــة،  وبــهــذه 
ــة الــجــنــائــيــة أن تــنــظــيــم مــثــل هــذه  ــ ــ لــلــمــبــاحــث واألدلـ
الشيخ  أول  الفريق  لتوجيهات  تنفيذًا  جــاء  البطولة 
الــداخــلــيــة بجعل  ــر  وزيــ آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  راشــــد 
المنظومة  ضــمــن  عــمــل  منهج  المجتمعية  الــشــراكــة 

األمنية لوزارة الداخلية، وكذلك دعم ومساندة الفريق 
طارق بن حسن الحسن رئيس األمن العام لنشر الوعي 
المجتمعي حول مكافحة آفة المخدرات وُسبل حماية 
المجتمع من أخطارها وزيادة التواصل بين التجمعات 
العامة  واإلدارة  عــام  بشكل  الداخلية  ووزارة  الشبابية 
للمباحث واألدلة الجنائية بشكل خاص، ما ُيسهم في 

نجاح منظومة العمل األمني.
الــفــرصــة للشباب  تــتــيــح  الــبــطــولــة  أن  ــى  إلـ وأشــــار 
لالستفادة الُمثلى من أوقات الفراغ وتعزيز روح العمل 

ــروح الــفــريــق، واكــتــســاب  الــجــمــاعــي، وتــنــمــيــة الــعــمــل بــ
الحوار  ثقافة  يعزز  مما  العالية،  الرياضية  األخـــالق 
والتسامح واحترام اآلخرين معربًا عن شكره وتقديره 
لكل الجهات التي ساهمت في إنجاح البطولة وخروجها 
رأسها  وعلى  الجميع  استحسان  القــت  التي  بالصورة 
والــثــقــافــة األمــنــيــة واالتــحــاد  لــإعــالم  الــعــامــة  اإلدارة 
ــادي ســتــرة الــريــاضــي. وقــد  الــريــاضــي لــألمــن الــعــام ونــ
المشاركة  الفرق  بين  قوية  منافسات  البطولة  شهدت 

وتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين.

حتت �شعار »ال للمخدرات«

املباحث والأدلة اجلنائية ُتنظم بط�لة لكرة القدم

بعد جناحه يف ت�شكيل فريق خا�ص لل�شيدات

نادي الرفاع للتن�س ي�سكل فريقين للنا�سئين تحت 12 و14 �سنة

} رشا خالد } رئيس فريق الناشئين فلورين

الليلة حفل تد�سين 

كتاب »جا�سم مندي �سفير 

التحكيم البحريني«
تــحــت رعـــايـــة الــســيــد أحـــمـــد بن 
سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، 
مــــارس 2023  الـــيـــوم األحــــد 19  يــقــام 
ــتــــاب الــتــوثــيــقــي  ــكــ ــن الــ ــيـ ــدشـ ــل تـ ــفـ حـ
ــــدي ســـفـــيـــر الــتــحــكــيــم  ــنـ ــ »جـــــاســـــم مـ
البحريني« وذلك في قاعة المناسبات 
بــنــادي الــحــد الــريــاضــي الــثــقــافــي في 
تــمــام الــســاعــة الــثــامــنــة مـــســـاء، حيث 
ــاريــــخ ومـــشـــوار  ــتـــاب تــ ــكـ يــســتــعــرض الـ
المتقاعد  الــدولــي  البحريني  الحكم 
ومسيرته  مندي  عبدالرحمن  جاسم 
ــت مــلــيــئــة  ــ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ ــيـــة الـ ــيـــمـ ــكـ ــتـــحـ الـ
ــي مــخــتــلــف  بــــاإلنــــجــــازات الـــكـــبـــيـــرة فــ
الــبــطــوالت الــتــي شـــارك فــيــهــا، والـــذي 
مملكة  تمثيل  من  خاللها  من  تمكن 
تمثيل في  الــبــحــريــن وحــكــامــهــا خــيــر 

جميع المحافل التي تواجد فيها.
الحفل  يشتمل  أن  الــمــقــرر  ومــن 
ــلــــى الــــعــــديــــد مـــــن الـــــفـــــقـــــرات، فــي  عــ
مــقــدمــهــا كــلــمــات مـــن راعـــــي الــحــفــل 
والــحــكــم الـــدولـــي الــمــتــقــاعــد جــاســم 
مندي وممثلين عن اإلعالم الرياضي 
ــيــــن  ــبــ والـــــحـــــكـــــام الـــــقـــــدامـــــى والــــالعــ
ــه سيتم  ــى أنـ الــقــدامــى، بــاإلضــافــة إلـ
خــــالل الــحــفــل تــقــديــم وتـــوزيـــع نسخ 
ونخبة  الشخصيات  لكبار  الكتاب  من 
الحكام  الرياضيين،  اإلعالميين  من 
الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن والـــــجـــــدد، الــالعــبــيــن 
الـــقـــدامـــى، الــمــعــلــقــيــن الــريــاضــيــيــن، 
لــجــنــة الــحــكــام بــاالتــحــاد الــبــحــريــنــي 
مجلس  وأعضاء  ورئيس  القدم،  لكرة 
باإلضافة  الرياضي  الحد  نــادي  إدارة 
القائم  العمل  فريق  أفــراد  تكريم  إلى 
على تنظيم حفل التدشين، يذكر بأن 
ــداده بـــإشـــراف الــزمــيــل  ــ الــكــتــاب تــم إعـ
الكاتب الرياضي القدير محمد لوري.

} غالف الكتاب.
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اأجنال عبداهلل وخليفة بن حمد توجوا الفائزين يف ال�سباق اخلتامياأجنال عبداهلل وخليفة بن حمد توجوا الفائزين يف ال�سباق اخلتامي

بحضور  الخيل:  وسباق  للفروسية  راشــد  نــادي   - الصخير 
سمو الشيخ عيسى بن عبداهلل بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ 
سلمان بن عبداهلل بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن 
الشيخ سلمان بن خليفة بن  خليفة بن حمد آل خليفة وسمو 
حمد آل خليفة، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوم 
الــذي  الــســبــاقــات 2023-2022  لــمــوســم  الــخــتــامــي  الــســبــاق  أمـــس 
أقيم على كأس سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة الممثل 
الشخصي لجاللة الملك المعظم وكأس سمو الشيخ خليفة بن 
حمد آل خليفة وكأس سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة 
ــأس الــشــركــة الــعــربــيــة لــبــنــاء وإصــــالح الــســفــن »أســــري« وكــأس  وكـ
مؤسسة األيام للنشر وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة 

الرفة بالصخير.
كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهات 
وسباق  الفروسية  رياضة  محبي  من  وجمهور  للسباق  الراعية 

الخيل.
وشهد السباق الختامي انتصارات مثيرة للجياد المرشحة 
جياد  توجت  حيث  االنــتــصــارات،  بتحقيق  تفوقها  فرضت  التي 
 3 بتحقيق  الــمــوســم  هــذا  وتفوقها  تألقها  المحمدية  اسطبل 
رويـــال سيمتار«،   – كــاســب   – »مــدلــل  الجياد  فــوز  انــتــصــارات عبر 
الــمــالك بــرصــيــد 42 فــــوزًا في  لــتــعــزز صــــدارة اإلســطــبــل لقائمة 
الموسم، فيما تقاسمت عدة اسطبالت االنتصارات بآخر كؤوس 
الموسم والتي ظفرت بها »الصقالوي 1807« و»مغيره« إلسطبل 
ملك  تشانس«  و»سبيد  آر،  كي  إم  ملك  و»الومينيتد«  النايفات، 
والخامس  والرابع  والثالث  األول  األشواط  الجبوري في  حبيب 

والسابع.
وكانت أبرز مفاجآت السباق الختامي فوز الحصان »أطلسي« 
بقيادة المتألق عبداهلل فيصل الذي قلب التوقعات وخطف أول 

انتصاراته في الشوط الثالث.
وجاءت نتائج أشواط السباق على النحو اآلتي:

الـــشـــوط األول أقــيــم عــلــى كـــأس ســمــو الــشــيــخ ســلــطــان بن 
»الـــواهـــو«  الــعــربــيــة األصــيــلــة  الــبــحــريــن  لــخــيــل  حــمــد آل خليفة 
إلسطبل   »1807 »الصقالوي  الــجــواد  وحقق  متر،   1200 مسافة 
فيصل  عــبــداهلل  والــفــارس  البوعينين  يــوســف  والمضمر  الــرفــاع 
المركز األول، تاله الجواد »كحيالن ولد أم زرير 1838« إلسطبل 
في  مكي  حسين  والفارس  طاهر  يوسف  والمضمر  فيكتوريوس 
المركز الثاني، ثم الجواد الحمداني 1810« إلسطبل قيكتوريوس 
والمضمر يوسف طاهر والفارس سالم العجمي ثالثًا، ثم الجواد 
والــمــضــمــر عــبــداهلل كويتي  الــوســمــيــة  »مــصــنــان 1810« إلســطــبــل 

والفارس إبراهيم نادر رابعًا. 
الشوط الثاني أقيم على كأس سمو الشيخ عبداهلل بن حمد 
آل خليفة للفئة األولى من جياد الدرجة األولى »إنتاج محلي« 
المحمدية  إلسطبل  »مدلل«  الجواد  وحقق  متر،   1200 مسافة 
تاله  األول،  المركز  كـــاالن  نيل  والــفــارس  نــاس  فـــوزي  والمضمر 
الن سميث  والمضمر  فيكتوريوس  »ستايليش« إلسطبل  الجواد 
والفارس إدنسون رودرغز في المركز الثاني، ثم الجواد »خزامة« 
ــن عــيــســى آل خليفة  بـ بـــن عـــبـــداهلل  مــلــك ســمــو الــشــيــخ حــمــد 
والمضمر حيدر إبراهيم والفارس إبراهيم نادر ثالثًا، ثم الجواد 
»قمري« إلسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس سفيان 

سعدي رابعًا.
»إنــتــاج محلي«  الــتــوازن  أقــيــم لجياد ســبــاق  الثالث  الــشــوط 
مــســافــة 1800 مــتــر، وحــقــق الــجــواد »أطــلــســي« مــلــك ســيــد جــواد 
المركز  عدنان جعفر  والفارس  جــواد  والمضمر محمود  مــرزوق 
األول، تاله الجواد »مشاوير« ملك سمو الشيخ محمد بن عبداهلل 
بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر إبراهيم والفارس عبداهلل 
إس  إنجل« ملك  »برلينت  الجواد  ثم  الثاني،  المركز  في  فيصل 
الصفار  والفارس حسن  والمضمر عبدالرضا عباس  ريسنغ  دي 
والمضمر  ريسنغ  إي  آند  إم  »بلوز كوين« ملك  الجواد  ثالثًا، ثم 

الن سميث والفارس حسين أصغر رابعًا.
الشوط الرابع أقيم على كأس سمو الشيخ خليفة بن حمد 
آل خليفة لجياد سباق التوازن »إنتاج محلي« مسافة 2400 متر، 
عبداهلل  والمضمر  الــنــايــفــات  إلسطبل  »مــغــيــره«  الــجــواد  وحــقــق 
ــارس ســالــم الــعــجــمــي الــمــركــز األول، تـــاله الــجــواد  ــفـ كــويــتــي والـ
»جدله« ملك ريان وكيان ريسنغ والمضمر باسم مهدي والفارس 
»لــحــوق« ملك  الــجــواد  ثم  الثاني،  المركز  في  يــارس  مارتشالس 
عــبــداهلل  والـــفـــارس  البوعينين  يــوســف  والــمــضــمــر  ريــســنــغ  راشـــد 
والمضمر  البستكي  إلسطبل  »أصاله«  الجواد  ثم  ثالثًا،  فيصل 

صالح الدين البستكي والفارس كارلوس إنريكي رابعًا.
ــام للنشر  الــشــوط الــخــامــس أقــيــم عــلــى كـــأس مــؤســســة األيــ
لجياد سباق التوازن »مستورد« مسافة 2200 متر، وحقق الجواد 
»الــومــيــنــيــتــد« مــلــك إم كــي آر ريــســنــغ والــمــضــمــر حــيــدر إبــراهــيــم 
تايم  »فـــورث  الــجــواد  تــاله  األول،  المركز  نــادر  إبراهيم  والــفــارس 
والفارس  المالح  عبدالجليل  والمضمر  المالح  إلسطبل  الكــي« 
عــبــداهلل فيصل فــي الــمــركــز الــثــانــي، ثــم الــجــواد »ســوبــر شيف« 
إلســطــبــل أونــيــكــس والــمــضــمــر جــابــر رمــضــان والـــفـــارس ستيفن 
القعود  عبداهلل  ملك  بــوي«  »باتيفورد  الجواد  ثم  ثالثًا،  الدجــج 

والمضمر عبداهلل كويتي والفارس دايسكي فوكوموتو رابعًا. 
بن  الشيخ سلطان  كــأس سمو  على  أقيم  الــســادس  الــشــوط 
»مــســتــورد«  والــثــالــثــة  الــرابــعــة  الــدرجــات  لجياد  خليفة  آل  حمد 
إلسطبل  »كــاســب«  الــجــواد  وحــقــق  مستقيم،  متر   1000 مسافة 
المركز  كــاالن  نيل  والــفــارس  مجيد  علي  والمضمر  المحمدية 
األول، تاله الجواد »ديكان واريور« إلسطبل المحمدية والمضمر 
رياض أحمد والفارس ليام كينيري في المركز الثاني، ثم الجواد 
»رونا هوليك« ملك رضا منفردي والمضمر فوزي ناس والفارس 
المحمدية  »دوكونو« إلسطبل  الجواد  ثم  ثالثًا،  ستيفان الدجج 

والمضمر عباس الموالي والفارس علي حسين رابعًا.
الشوط السابع أقيم على كأس مؤسسة األيام للنشر لجياد 
وحقق  مــتــر مستقيم،   1200 مــســافــة  »مــســتــورد«  الـــتـــوازن  ســبــاق 
والمضمر  الجبوري  حبيب  حسن  ملك  تشانس«  »سبيد  الجواد 
أسامة هاشم والفارس عبداهلل فيصل المركز األول، تاله الجواد 
»عسل« إلسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس سفيان 
سعدي في المركز الثاني، ثم الجواد »األبرار« إلسطبل الصيرفي 
والمضمر أسامة هاشم والفارس أندرو إيليوت ثالثًا، ثم الجواد 
»سهارا سبير« إلسطبل الرماح والمضمر عبداهلل كويتي والفارس 

سالم العجمي رابعًا.

الشوط الثامن واألخير أقيم على كأس الشركة العربية لبناء 
»مستورد« مسافة  التوازن  »أســري« لجياد سباق  السفن  وإصــالح 
1600 متر، وحقق الجواد »رويال سيميتار« إلسطبل المحمدية 
تاله  األول،  المركز  كـــاالن  نيل  والــفــارس  نــاس  فـــوزي  والمضمر 
كويتي  عبداهلل  والمضمر  الرماح  إلسطبل  ســوت«  »فولو  الجواد 
»مدمن«  الــجــواد  ثــم  الثاني،  المركز  فــي  مكي  حسين  والــفــارس 
والــفــارس  الــخــاطــري  خــالــد  والمضمر  ريسنغ  آر  بــي  أتــش  ملك 
إبراهيم نادر ثالثًا، ثم الجواد »كينكس« ملك عيسى الصديقي 

والمضمر فوزي ناس والفارس مارتشالس يارس رابعًا.

تتويج الفائزين
وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام سمو الشيخ 
عيسى بن عبداهلل بن حمد آل خليفة بتقديم كأس سمو الشيخ 
عبداهلل بن حمد آل خليفة إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن 
محمد بن سلمان آل خليفة، فيما قدم سمو الشيخ محمد بن 
خليفة بن حمد آل خليفة كأس سمو الشيخ خليفة بن حمد آل 
خليفة إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، فيما 
قام سمو الشيخ سلمان بن عبداهلل بن حمد آل خليفة بتقديم 
كأس سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة للشوط األول إلى 
سمو  كــأس  سموه  قــدم  كما  البوعينين،  يوسف  الفائز  المضمر 
إلــى سمو  السادس  للشوط  آل خليفة  بن حمد  الشيخ سلطان 

الشيخ علي بن محمد بن سلمان آل خليفة.
فيما قدم نجيب يعقوب الحمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
الــفــائــز حيدر  المضمر  إلــى  ــام  األيـ مؤسسة  كــأس  للنشر  ــام  األيـ
إبراهيم، كما قدم عيسى الشايجي رئيس تحرير صحيفة األيام 
كأس الشوط السابع الى خالد الهرمس، فيما قدم مازن محمد 
مطر العضو المنتدب لشركة أسري كأس أسري إلى سمو الشيخ 

سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة.
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} جانب من لقاء سابق جمع الفريقين

تــشــــــاهــدون الــيــــومتــشــــــاهــدون الــيــــوم

الدوري اإلسباني

الدوري األلماني

الدوري اإليطالي

الدوري الفرنسي

الدوري اإلنجليزي

كأس اإلتحاد اإلنجليزي

الوقتالوقتالمبارياتالمباريات

�آر�سنال - كري�ستال باال�س

�سيفيلد يونايتد - بالكبيرن روفرز

بر�يتون - غريم�سبي تاون

مان�س�ستر يونايتد - فولهام
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14:30
17:00
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ريال بيتي�س - ريال مايوركا

�أو�سا�سونا - فياريال

ريال �سو�سييد�د - �إلت�سي

خيتافي - �إ�سبيلية

بر�سلونة - ريال مدريد

يونيون برلين - �آينتر�خت فر�نكفورت

باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ

ماينز 05 - فر�يبورج

�سامبدوريا - هيال�س فيرونا

فيورنتينا - ليت�سي

تورينو - نابولي

الت�سيو - روما

�نتر ميالن- يوفنتو�س

�جاك�سيو - موناكو

مونبلييه - كليرمون فوت 63

ترو� - �ستاد بري�ست 29

�ستر��سبورج - �أوك�سير

ني�س - لوريان

باري�س �سان جيرمان - رين

�ستاد ريم�س - مار�سيليا

على  مــدريــد  ــال  وريـ برشلونة  بين  الــســبــاق  يصل 
صدارة الدوري اإلسباني لكرة القدم إلى محطة مهمة 
ومــثــيــرة عــنــدمــا يلتقي الــفــريــقــان الــيــوم عــلــى اســتــاد 
»كامب نو« ببرشلونة، في ختام مباريات الجولة الـ26 

من المسابقة .
 65 برصيد  المسابقة  جــدول  برشلونة  ويتصدر 
نقطة من 25 مباراة، وبفارق 9 نقاط أمام ريال مدريد، 
الغد  مــبــاراة  في  ريــال مدريد  الفوز على  أن  يعني  ما 
استعادة  من  وكبيرة  برشلونة خطوة جديدة  سيقرب 
العاصمة  قطبا  عليه  سيطر  الــذي  المحلي،  اللقب 
اإلسبانية؛ ريال وأتلتيكو مدريد، في المواسم الثالثة 

الماضية.
الــدوري  برشلونة مبكرا من مسابقة  ومع خــروج 
األوروبــي، أصبح تركيز الفريق على بطولتي الدوري 
والكأس في إسبانيا، ولكن الفريق يحتاج إلى اجتياز 
عقبة ريال مدريد في كل من البطولتين لالقتراب من 

منصة التتويج.
الرابعة  المباراة  لتكون  اليوم  الفريقان  ويلتقي 
الحالي؛  الموسم  الفريقين في  بين  من 5 مواجهات 
حيث فاز ريال مدريد على برشلونة 3-1 في مباراتهما 
الماضي،  أكتوبر  الموسم خالل  بالدوري هذا  األولى 
ثم فاز برشلونة على ريال مدريد 3-1 في نهائي كأس 

السوبر اإلسباني في منتصف يناير الماضي.

وقــبــل أســبــوعــيــن فــقــط، الــتــقــى الــفــريــقــان على 
النهائي  الـــدور نصف  ذهـــاب  فــي  مــدريــد  ريـــال  ملعب 
له  لتصبح   0-1 برشلونة  وفــاز  إسبانيا،  ملك  لكأس 
أبريل  األفضلية قبل مباراة اإلياب على ملعبه في 5 

المقبل.
األوروبــيــة،  البطولة  مــن  المبكر  خــروجــه  وبــرغــم 
الدوري اإلسباني هذا  برشلونة في  تشير إحصائيات 
الموسم إلى تفوق واضح يجعله مرشحا بقوة الجتياز 

عقبة ريال مدريد واالقتراب من منصة التتويج.
المسابقة  في  الفريق  مباراة خاضها   25 وخــالل 
حتى اآلن، حقق برشلونة الفوز في 21 مباراة وخسر 
واهتزت  أيضا،  مباراتين  في  وتــعــادل  فقط  مباراتين 
اهتزت  8 مرات فقط مقابل 19 هدفا  الفريق  شباك 
برشلونة  على  يتفوق  الــذي  مــدريــد،  ريــال  بها شباك 
 50 سجل  حيث  الهجومية  الناحية  في  هزيل  بفارق 

هدفا مقابل 47 هدفا لبرشلونة .
عالية  بمعنويات  المباراة  مدريد  ريــال  ويخوض 
بعد فوزه على ليفربول اإلنجليزي 1-0 في إياب دور 
الـ16 لدوري أبطال أوروبا وتأهله لدور الثمانية بالفوز 

6-2 في مجموع المباراتين.
ويتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز على برشلونة 
من  المنافسة  في  آماله  لينعش  الـــدوري  في  مجددا 

خالل تقليص الفارق إلى 6 نقاط.

االنتصارات  سكة  إلى  بقوة  دورتموند  بوروسيا  عاد 
الــصــدارة،  إلــى  مؤقتًا  ليقفز   1-6 كولن  ضيفه  واكتسح 
فيما صعق نادي بوخوم ضيفه اليبزيغ وأسقطه بهدف 
والعشرين  الخامسة  المرحلة  منافسات  ضمن  نظيف، 

من الدوري األلماني في كرة القدم أمس.
ومـــن بــيــن ســداســيــة دورتــمــونــد ثــنــائــيــتــان لنجميه 
 32( رويــس  وماركو  و69(   17( هالر  سيباستيان  العاجي 
 )15( رافايل غيريرو  البرتغالي  إلى جانب هدفي  و70(، 
والهولندي دونييل مالين )36(، فيما أحرز دافي سيلكه 

هدف كولن الوحيد )42(.
وبهذا االنتصار، ارتقى دورتموند إلى صدارة ترتيب 
عن  واحــدة  نقطة  بفارق  نقطة،   53 مع  الـ«بوندسليغا« 
وحامل  تواليًا  مــرات  عشر  ألمانيا  بطل  ميونيخ  بايرن 
اللقب الذي يحّل اليوم األحد ضيفًا على باير ليفركوزن 

التاسع )34 نقطة(.
أمــا كــولــن، فبقي فــي الــمــركــز الــثــالــث عشر مــع 27 
نقطة بعد خسارته الثانية تواليًا، وفشل بتحقيق الفوز 

للمباراة الخامسة على التوالي.
عن   15 الدقيقة  فــي  التسجيل  دورتــمــونــد  وافــتــتــح 
طريق غيريرو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، 
قبل أن يضيف هالر المتألق الهدف الثاني بعد دقيقتين 

إثر عرضية من غيريرو نفسه.
وفي الدقيقة الثانية والثالثين، كان غيريرو حاضرًا 
من جديد لنمريرة حاسمة إلى زميله رويس الذي أحرز 

الهدف الثالث، قبل أن يضيف دونييل الرابع )36(.
وقبل ثالث دقائق من نهاية الوقت األصلي للشوط 
األول، قّلص سيلكه النتيجة لكولن بتسديدة من داخل 

منطقة الجزاء )42(.
وفي الشوط الثاني، كان كل من هالر ورويس على 
الخامس  الهدف  العاجي  أحــرز  إذ  الثنائية،  مع  موعد 

لفريقه بعد متابعة داخل منطقة الجزاء )69(.
وأنهى رويس مهرجان السداسية بهدف في الدقيقة 

70، ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للنادي األلماني.
ويــلــعــب دورتـــمـــونـــد الـــمـــبـــاراة الــمــقــبــلــة ضـــد بــايــرن 
التوقف الدولي،  أبريل بعد فترة  ميونيخ في األول من 

لحسم الصراع على الصدارة.
رباعي  معركة  فــي  اليبزيغ  مساعي  بــوخــوم  وفــرمــل 

ــان  ــرهـ ــهـــدف نــظــيــف ســـّجـــلـــه الـــصـــربـــي إيـ الـــمـــقـــدمـــة، بـ
ماسوفيتش في الشوط الثاني.

تمّكن  السلبي،  بالتعادل  األول  الشوط  انتهاء  ومع 
بــوخــوم مــن تسجيل هــدف الــفــوز بعد ثــالث دقــائــق من 
في  عالية  الــكــرة  تنّقلت  الــثــانــي، عندما  الــشــوط  بــدايــة 
منطقة الجزاء عقب ركلة ركنية، اقتنصها ماسوفيتش 

برأسه وحّولها في الشباك )48(.
اليبزيغ  وســط  لالعب  متأخرة  فرصة  وأتيحت 
الــتــعــادل،  إلدراك  تــشــوبــوشــالي  دومينيك  الــمــجــري 
وارتـــدت  األيــســر  بالقائم  اصطدمت  تسديدته  لكن 
إلــى أحــضــان حـــارس مــرمــى بــوخــوم مــانــويــل رايــمــان 

.)2+ 90(
وبــهــذا الــفــوز الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي لــبــوخــوم، بــات 
النادي في المركز الرابع عشر مع 25 نقطة وبفارق أربع 

نقاط عن منطقة ملحق الهبوط.
أما اليبزيغ، فبقي في المركز الرابع مع 45 نقطة، 
تعادل  أو  فــوز  حــال  فــي  الــمــركــز  هــذا  أن يخسر  ويمكن 

أونيون برلين أو فرايبورغ في مباراتيهما األحد.
ــزاء فــي األنــفــاس  مــن جــهــة أخــــرى، منحت ركــلــة جـ
األخيرة نادي شالكه تعاداًل أمام مضيفه أوغسبورغ 1-1.
التهديف  إلــى  سّباقين  األرض  أصــحــاب  كــان  فقد 
في الدقيقة 51 من المباراة عن طريق آرني ماير، وبدا 

أوغسبورغ في طريقه إلى تحقيق فوز مهم.
لكن بطاقة حمراء للبوسني إرمدين ديميروفيتش 
هجوم  أمــام  الباب  فتحت  الثاني،  الشوط  منتصف  في 
بركلة  التعادل  إدراك  من  تمّكن  الــذي  لشالكه  ضاغط 

جزاء نّفدها ماريوس باتلر )3+90(.

ثالثية هاالند تقود مان�س�سرت 

�سيتي اىل ن�سف النهائي

واصل النروجي إرلينغ هاالند تألقه وقاد مانشستر سيتي الى 
نصف نهائي كأس إنكلترا لكرة القدم، بتسجيله ثالثية في الفوز 
6-0 على ضيفه بيرنلي من دوري المستوى االول »تشامبيونشيب« 
الــمــبــاراة فــي أعــقــاب تسجيله خماسية في  أمـــس. ودخـــل هــاالنــد 
نهائي  ثمن  ايــاب  فــي  االلماني  اليبزيغ  على   0-7 الكاسح  الــفــوز 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثالثاء.
ورفع النروجي الذي وصل الى سيتي مطلع الموسم رصيده 
يتصدر  وهــو  الــمــوســم  هــذا  المسابقات  فــي جميع  هــدًفــا   42 الــى 

ترتيب هدافي الدوري الممتاز )28( ودوري االبطال )10(.
إذ  الموسم،  هــذا  جبهات  ثــالث  على  ينافس  سيتي  يــزال  وال 
وينتظره  ــدوري  الــ فــي  أرســنــال  عــن  نــقــاط  بــفــارق خمس  يتخلف 
اختبار شاق أمام بايرن ميونينخ االلماني في ربع نهائي المسابقة 
القارية التي ال يزال يلهث خلف لقبها للمرة االولى في تاريخه.

البلجيكي  مدربه  بقيادة  االتــحــاد  ملعب  الــى  بيرنلي  ووصــل 
الذي  سيتي  وأسطورة  السابق  الدولي  المدافع  كومباني،  فنسان 
حقق معه لقب الدوري أربع مرات، بينها اثنتان بإشراف االسباني 

بيب غوارديوال مدرب بطل إنكلترا الحالي.
فيما   ،)59  ،35  ،32( بثالثية  لفريقه  الــتــقــدم  هــاالنــد  ومــنــح 
والشاب  و73(   62( ثنائية  ألفاريس  خوليان  االرجنتيني  أضــاف 

البديل كول بالمر هدًفا )68(.
بدأت  التي  التشكيلة  على  تغييرات  غــوارديــوال سبعة  وأجــرى 
فــقــط على  الــهــجــوم مبقًيا  ضــد اليــبــزيــغ، بينها ثــالثــة فــي خــط 
هاالند والبلجيكي كيفن دي بروين، فيما دفع بالجزائري رياض 
سيلفا  بــرنــاردو  البرتغالي  من  بــدال  فــودن  وفيل  وألفاريس  محرز 

وااللماني إلكاي غوندوغان وجاك غريليش.
وسجل هاالند الهدف االول بعد أن وصلته الكرة وظهره خلف 
المدافعين مررها برأسه الى ألفاريس الذي أعادها اليه بينية في 
المنطقة في  برجله من مشارف  النروجي  زاحفة، غمزها  العمق 

الشباك )32(.
وضاعف هاالند الذي بات ثالث العب يسجل خمسة أهداف 
دقيقتين  بعد  التقدم  ــا،  أوروبـ أبطال  دوري  في  واحــدة  مــبــاراة  في 
اليسرى من فودن على  عندما وصلته عرضية زاحفة من الجهة 

باب المرمى )35(.
الجهة  عن  لفودن  تسديدة  إلبعاد  الحارس  عن  القائم  ونــاب 
ليكمل  الشباك  في  تابعها  النروجي  أمــام  الكرة  لتتهيأ  اليسرى 

الهاتريك السادسة له هذا الموسم.
مرر  أن  بعد  مميزة  جماعية  لعبة  بعد  الــرابــع  سيتي  وأحـــرز 
المنطقة  داخــل  اليمنى  الجهة  على  بروين  دي  الــى  الكرة  محرز 
ومنه عرضية الى ألفاريس أمام المرمى )62(. وسجل بالمر ابن 
الـ20 عاًما، بديل هاالند، الخامس بعد أن أبعد الحارس عرضية 

من فودن، لتصل الى االنكليزي أمام المرمى )68(.
واختتم االرجنتيني المهرجان التهديفي بعد تمريرة من دي 
بروين من وسط الملعب انطلق بها الى داخل المنطقة وتخلص 

من المدافع وسددها بيسراه صاروخية في سقف المرمى )73(.

بر�سلونة وريال مدريد يف »كال�سيكو« مثري

دورمتوند ي�ستعر�ض ويت�سّدر الدوري االأملاين موؤقتًا

تعثر توتنهام في صراعه على المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا 
بعد أن سقط بهدف في الوقت بدل من الضائع بفخ التعادل مع مضيفه 
الــمــرحــلــة الثامنة  الــتــرتــيــب  3-3، ضــمــن مــنــافــســات  ســاوثــمــبــتــون مــتــذيــل 

والعشرين من الدوري االنكليزي لكرة القدم أمس.
هــاري   ،)1+45( بــــورو  بــيــدرو  االســبــانــي  بـــأهـــداف  تــقــدم 1-3  أن  وبــعــد 
آدمز  لتشي  وآخــر   ،)74( بيريتشيتش  إيفان  الكرواتي  والبديل   )65( كاين 
ألصحاب االرض )46(، قّلص ثيو والكوت النتيجة في الدقيقة 77 قبل أن 
يسجل جيمس وورد براوز هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 

الضائع من ركلة جزاء.
مانشستر  حــســاب  على  الــثــالــث  للمركز  االرتــقــاء  فــي  توتنهام  وفــشــل 
المركز  في  مباراة   28 نقطة من   49 رصيده  في  وبــات  مؤقًتا،  ولو  يونايتد 
الرابع مقابل 50 من 26 مباراة ليونايتد الغائب عن المنافسات نهاية هذا 

االسبوع النشغاله اليوم بربع نهائي الكأس.
وعاد توتنهام لمسلسل إهدار النقاط بعد فوزه على نوتنغهام فوريست 
الماضية ضد  قبل  ما  المرحلة  في  أغقاب سقوطه  في  الماضي  االسبوع 
ميالن  أمــام  االبطال  دوري  نهائي  ثمن  من  خروجه  أعقبه  ولفرهامبتون، 

االيطالي.
وفي حين يتجه توتنهام الى إنهاء موسم خامس عشر توالًيا من دون 
ألقاب، فإن الجبهة الوحيدة التي يقاتل عليها هي سباق المراكز المؤهلة 

الى البطولة القارية األم.
عندما  االول  الــهــدف  البرتغالي  سبورتينغ  مــن  الــمــعــار  بـــوّرو  وســجــل 

وصــلــتــه كـــرة جميلة مــن الــكــوري الــجــنــوبــي هــيــونــع-مــيــن ســـون الـــى داخــل 
المنطقة على الجهة اليمنى سددها صاروخية في سقف المرمى.

وعادل ساوثمبتون بعد أن وصلت كرة بينية جميلة الى والكوت داخل 
باب  على  آدمــز  الــى  زاحفة  عرضية  مررها  اليمنى  الجهة  على  المنطقة 

المرمى تابعها في الشباك.
وأعاد كاين التقدم لفريق المدرب االيطالي أنتونيو كونتي برأسية إثر 

عرضية عن الجهة اليمنى من كولوسيفسكي.
سجل  أن  بعد  للضيوف  الــثــالث  الــنــقــاط  منح  بيريتشيتش  أن  وبـــدا 

الثالث بتسديدة يسارية جميلة من مشارف المنطقة الى يسار الحارس.
لكن »القديسين« ردوا بهدف بعد أن وصلت عرضية الى رأس البديل 
الفرنسي سيكو مارا مررها برأسه الى والكوت غير المراقب أمام المرمى 

تابعها في الشباك.
وحّطم ساوثمبتون قلوب  جماهير الضيوف بعد أن تحصل على ركلة 
مايتالند-مايلز  آيــنــس  لصالح  خطأ  الحكم  احتساب  إثــر  جدلية  جـــزاء 
على البديل السنغالي بابي سار الذي كان يشتت الكرة، ترجمها وود براوز 

بنجاح )3+90(.

تشلسي يتعثر مجدًدا
النقاط  إلهــــدار  الــعــاشــر  الــمــركــز  فــي  المتخبط  تشلسي  جـــاره  وعـــاد 

بتعادله 2-2 مع ايفرتون بعد تلقيه هدفًا في الدقيقة 89.
وتقدم تشلسي عبر البرتغالي جواو فيليكس الذي أحرز هدفه االول 
على ملعب ستامفورد بريدج بتسديدة يسارية زاحفة من مشارف المنطقة 

الى يسار الحارس )52(.
قبل   )69( المرمى  أمــام  برأسية من  دوكــوريــه  عــبــدوالي  المالي  عــادل 
أن يعيد االلماني كاي هافيرتس التقدم للبلوز من ركلة جزاء )76(. لكن 
الكلمة االخيرة كانت للبديل إليس سيمز الذي نجح في التخلص من دفاع 

تشلسي وسدد كرة من الجهة اليمنى من داخل المنطقة )89(.

توتنهام وت�سل�سي ي�سقطان بفخ تعادل متاأخر

آسيا  بكأس  الــقــدم  لكرة  أوزبكستان  منتخب  تــوج 
للشباب تحت 20 عاًما للمرة االولى في تاريخه بفوزه 
عــلــى الـــعـــراق 1-0 أمــــس، عــلــى اســـتـــاد بــونــيــودكــور في 
عاصمته طشقند امام أكثر من 40 ألف متفرج، وسجل 
رحمن نوليف هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في 
الدقيقة 71، وفشل العراق في الثأر من أوزبكستان التي 

أسقطته 1-0 في دور المجموعات وحل وصيًفا لها.
آخرها  باللقب خمس مرات،  المتوج  العراق  وكان 
في العام 2000، يخوض النهائي السابع له في البطولة 
الــتــرجــيــح 5-4 بعد  بـــركـــالت  الــيــابــان  أقــصــى  أن  بــعــد 

تعادلهما 1-1 في الوقت األصلي و2-2 في اإلضافي.
أما أوزبكستان المضيفة فخاضت النهائي الثاني 
أن  بعد  االمــــارات،  أمـــام  الـــذي خسرته   2008 عــام  بعد 
بعد   )1-3( الترجيح  بــركــالت  الجنوبية  كــوريــا  أقصت 

نهاية الوقتين االصلي واالضافي بالتعادل السلبي.

بدأ المنتخب االوزبكي المباراة ضاغطًا ومهاجًما 
العراق  وأرغـــم  انــصــاره،  مــن  بــمــؤازرة صاخبة  متسلًحا 
على التراجع والمحافظة على تماسكه الدفاعي امام 
المحاوالت االوزبكية الخطرة التي تمكن من احتوائها 
ــارًزا لــلــحــارس  ــ فــي الــشــوط االول الــــذي شــهــد تــألــًقــا بـ

العراقي حسين حسن.
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي واصــــل الــمــنــتــخــب االوزبـــكـــي 
المرمى  الــى  لــلــوصــول  ومــحــاوالتــه  الهجومية  نزعته 

العراقي وقوبل ببسالة الحارس حسن.
ــدر عبد  وعــلــى عــكــس مــجــريــات هـــذا الـــشـــوط، أهــ
العراقي  المنتخب  لتقدم  ثمينة  فرصة  ايــوب  الــقــادر 
عندما انفرد مع الحارس االوزبكي وجها لوجه وارسل 
كرته ضعيفة الى احضانه )63(، في الدقيقة 71 تقدم 
المنتخب االوزبكي من ركلة جزاء نفذها رحمن نوليف 

بنجاح.

اأوزبك�ستان تتوج بكاأ�ض اآ�سيا لل�سباب تحت 20 �سنة
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الت�ضامن بطال لكاأ�س احتاد الطائرةالت�ضامن بطال لكاأ�س احتاد الطائرة

كتب: علي ميرزا 

بميداليات  التضامن  فريق  الحلواجي العبي  فراس  الطائرة  الكرة  العام التحاد  األمين  توج 
ميداليات  عالي  فريق  كما سلم العبي  المسابقة،  كأس  علي  قائده حسين  وسلم  األول،  المركز 

المركز الثاني بحضور عبد الرضا عاشوري رئيس لجنة المسابقات في االتحاد.
وكان التضامن قد حسم نتيجة نهائي كأس االتحاد للكرة الطائرة لصالحه بعد تفوقه مساء 
األمس على فريق عالي بثالثة أشواط مقابل شوط 21-25، 25-23، 25-18، 25-23 في اللقاء الذي 

أداره تحكيميا الدوليان منير مكي ومحمد عباس، وأقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
تخللها  المقابلة  استغرقتها  التي  األربعة  األشــواط  مــدار  على  متكافئا  أداء  الفريقان  وقــدم 
أخطاء الضرب الهجومي وإضاعة اإلرسال، وصبت األفضلية النسبية في صالح التضامن على 

مستوى الهجوم وتشكيل حائط الصد.
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