
أعـــرب حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل خليفة 
ملك الباد المعظم القائد األعلى للقوات المسلحة، عن فخره بجميع 
وجهازي  الداخلية  ووزارة  الوطني  والحرس  البحرين  دفــاع  قوة  منتسبي 
جهود  من  يبذلونه  ما  شاكرًا  االستراتيجي،  واألمــن  الوطني  المخابرات 
عن  والــذود  القانون،  وتطبيق  الوطنية  وحدتنا  لحماية  ومخلصة  كبيرة 
الوفي، كما أشاد  البحرين وشعبها  التي حققتها  المكتسبات واإلنجازات 
واألجهزة  البحرين  دفــاع  قوة  بين  المشترك  والتنسيق  بالتعاون  جالته 
األمنية، معربًا عن اعتزازه بترابط وتماسك أهل البحرين جميعًا، النابع 
الوطن  نهضة  أجــل  مــن  البناء  فــي  مشتركة  المسؤولية  بــأن  وعيهم  مــن 

وأمنه.
الملكي  السمو  صاحب  بحضور  جالته،  استقبال  خــال  ذلــك  جــاء 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة رئيس مجلس الوزراء، والمشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسمو الشيخ عبداهلل بن حمد 
واللواء  المعظم،  الملك  الجالة  لصاحب  الشخصي  الممثل  آل خليفة 
الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار األمن الوطني قائد 
آل خليفة  بن عبداهلل  راشد  الشيخ  الركن  أول  والفريق  الملكي،  الحرس 
وزير الداخلية، والفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز المخابرات 
الوطني، وكبار ضباط قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية 

وجهاز المخابرات الوطني،  وذلك في قصر الصخير مساء أمس.
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المملكـة تحتفـل بيــوم ال�شبـاب البحـرينـي تقرير يــعــتــمــد  الإنـــ�ـــشـــان  ــوق  ــق ح مــجــلــ�ــس 

ال�شـامل الــدوري  ال�شتـعــرا�س  حــول  البحريـن 

الرئي�س الباك�شتاني يقلد رئي�س 

الحر�س الوطني و�شاما ع�شكريا
باكستان  رئــيــس جمهورية  عــلــوي  عـــارف  الــدكــتــور  ــَد  ــَل َق
بن عيسى  الشيخ محمد  ركن سمو  أول  الفريق  اإلسامية 
االمتياز(  )نــشــان  وســام  الوطني  الــحــرس  رئيس  خليفة  آل 
الباكستاني  الرئاسي  القصر  فــي  أقيم  رسمي  احتفال  فــي 
ــاد، لــتــكــريــم كــوكــبــة مـــن كــبــار قـــادة  ــ فـــي الــعــاصــمــة إســــام آبـ
الجيش الباكستاني بمناسبة احتفاالت جمهورية باكستان 

اإلسامية بـ»يوم باكستان«.
الرئيس  أن  رسمي  بيان  فــي  الرئاسي  القصر   وأوضـــح 
للفريق  الــرفــيــع  الــعــســكــري  الــوســام  هـــذا  مــنــح  الباكستاني 
رئيس  خليفة  آل  عيسى  بــن  محمد  الشيخ  سمو  ركــن  أول 
تعزيز  المتميزة في  تقديرًا لجهود سموه  الوطني  الحرس 
العاقات األخوية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان 

اإلسامية وال سيما في المجال العسكري. 
ــَن ســمــو رئــيــس الـــحـــرس الــوطــنــي هــذا  ــّمـ مـــن جــانــبــه َثـ
الــتــقــديــر مــن الـــقـــادة فــي جــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســامــيــة، 
الشعب  وإلى  الباكستاني  الرئيس  إلى فخامة  الشكر  وَقــّدَم 

الباكستاني الشقيق. 

تحتفل المملكة بيوم الشباب 
الــبــحــريــنــي، الــــذي يـــصـــادف الــــ25 
ــد  ــل عــــــام،  وأكـ ــن شــهــر مـــــارس كـ مـ
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بـــن حــمــد آل 
ــثـــل جــــالــــة الـــمـــلـــك  ــمـ خـــلـــيـــفـــة مـ
ــة وشــــــــؤون  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــال اإلنـ ــ ــمـ ــ ــــأعـ لـ
األعــلــى  المجلس  رئــيــس  الــشــبــاب 
الشباب  يوم  أن  والرياضة  للشباب 
وطنية  مناسبة  يمثل  البحريني، 
مهمة في مسيرة مملكة البحرين 
المهم  الـــدور  يستحضر  باعتباره 
البحريني  الــشــبــاب  يــلــعــبــه  ــذي  الــ
فـــي صــنــاعــة مــســتــقــبــل الــبــحــريــن، 
كما أنه مناسبة إلبراز اإلمكانيات 
يمتلكها  التي  الكبيرة  والــمــهــارات 
ــعـــرف على  ــتـ ــبـــاب الــمــمــلــكــة والـ شـ
ومشروعاتهم  وأفكارهم  مبادراتهم 
أساسيين  وشركاء  قادة  باعتبارهم 
أثبتوا  والــذيــن  الــبــنــاء  فــي مسيرة 
جدارتهم بما حققوه من إنجازات 
الــرهــان  وعـــززت  مكانتهم،  رســخــت 

على وعيهم.
»تــعــيــش مملكة  وقـــال ســمــوه: 
وملحوظا  كبيرا  ازدهــارا  البحرين 
في جميع قطاعاتها وذلك بفضل 
ــاحـــب  ــرة صـ ــ ــضـ ــ ــة ودعـــــــــم حـ ــ ــايــ ــ رعــ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــالــة 
المعظم،  الــبــاد  ملك  خليفة  آل 
للشباب البحريني وإيمان جالته 
بــنــاء مستقبل  فــي  الــشــبــاب  بــــدور 
استجابة  الـــى  إضــافــة  الــبــحــريــن، 

ــداء الــقــلــب  ــنــ شـــبـــاب الـــبـــحـــريـــن لــ
ــلـــقـــه جــالــتــه  والـــعـــقـــل الـــــــذي أطـ
وأسهم في تحفيز الشباب ليكونوا 

نماذج فاعلة في المجتمع«.
ــنـــت وزيــــــرة  ــلـ مــــن جـــانـــبـــهـــا أعـ
نجيب  بــنــت  روان  الــشــبــاب  ــؤون  شــ
تــوفــيــقــي إطــــاق بــرنــامــج »ســفــراء 
الـــشـــبـــاب الــبــحــريــنــي«، وتــتــلــخــص 
فكرته في تقديم الشاب أو الشابة 
مواد فيلمية من إنتاجه مدتها 15 
ومبرراته  رؤيــتــه  فيها  يقدم  ثانية 
ــول الـــســـؤال اآلتــــي: لــمــاذا على  حـ
ــاره لــيــكــون ســفــيــرا  ــيـ ــتـ الــــــــوزارة اخـ
المحافل  فــي  البحريني  للشباب 
الخارجية؟ وبعد ذلك سيتم تقييم 
ــررات الـــتـــي قــدمــهــا الــشــبــاب  ــبـ ــمـ الـ

الختيار  مختصة  لجنة  قبل  مــن 
وضوابط  لمعايير  وفقا  الفائزين 
سيحظى  منهم  والــفــائــز  مــحــددة، 
ــريـــن فــي  ــبـــحـ بــتــمــثــيــل مــمــلــكــة الـ
خارج  الرسمية  االجتماعات  أحــد 
الــمــمــلــكــة بــمــرافــقــة وزيـــــرة شـــؤون 
ــبـــاب وذلــــــك بـــهـــدف الــتــعــرف  الـــشـ
عــلــى طــبــيــعــة تــلــك االجــتــمــاعــات 
ــا يــــــدور فــيــهــا وكــيــفــيــة اتـــخـــاذ  ــ ومـ
القرارات باإلضافة إلى الفعاليات 
تقام  التي  الرسمية  واالجتماعات 

على هامش تلك االجتماعات. 
 وأكـــــدت فــعــالــيــات وطــنــيــة أن 
الـــثـــقـــة الــمــلــكــيــة الـــســـامـــيـــة الــتــي 
ــوادر والـــكـــفـــاءات  ــكــ تــحــظــى بــهــا الــ
الــشــبــابــيــة الــبــحــريــنــيــة مــــن لـــدن 
الملك  الــجــالــة  حــضــرة صــاحــب 
ملك  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
الـــبـــاد الــمــعــّظــم، تــشــّكــل دعــامــات 
لترسيخ  مــهــمــة  وركـــائـــز  أســاســيــة، 
الــمــشــاركــة اإليــجــابــيــة والــفــاعــلــة 
مــن الــشــبــاب فــي شــتــى الــمــجــاالت 
ــيـــويـــة، مــشــيــريــن  الــتــنــمــويــة والـــحـ
مــن  الـــمـــتـــنـــامـــي  الــــدعــــم  أن  ــى  ــ إلــ
للطاقات  المعّظم  الملك  جالة 
الـــشـــبـــابـــيـــة، فـــتـــح آفــــاًقــــا لــلــعــطــاء 
والــتــفــانــي الــوطــنــي، واإلســهــام في 

نهضة الوطن وازدهاره.

نا�شر بن حمد: اإجنازات �شبابنا عززت الرهان على وعيهم

التقرير  أمــس  اإلنــســان  حقوق  مجلس  اعتمد 
آلية  من  الرابعة  للدورة  البحرين  لمملكة  النهائي 
االســـتـــعـــراض الــــــدوري الــشــامــل لــحــقــوق اإلنــســان 
السفير  البحرين  مملكة  وفــد  وتـــرأس  جنيف،  فــي 
الــدكــتــور يــوســف عــبــدالــكــريــم بــوجــيــري، الــمــنــدوب 
ــم لــلــمــمــلــكــة لــــدى مــكــتــب األمـــــم الــمــتــحــدة  ــدائــ الــ
وعضوية  بجنيف،  األخــــرى  الــدولــيــة  والــمــنــظــمــات 
قطاع  رئيس  السيد  حسن  أروى  الدكتورة  السفير 

شؤون حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية.
ــزاز مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بـــالـــشـــراكـــة  ــ ــتـ ــ وأّكــــــــد اعـ
األمم  مع  القائم  البّناء  وبالتعاون  االستراتيجية 
حرص  مؤكًدا  وآلياتها،  أجهزتها  وجميع  المتحدة 
الشراكة  هــذه  أواصــر  توطيد  على  الدائم  المملكة 
المجاالت  مختلف  في  الخبرات  وتبادل  المتميزة 
تــعــيــيــن منسق  والــتــنــمــويــة، وال ســيــمــا  الــحــقــوقــيــة 
دائـــم لــحــقــوق اإلنــســان فــي الــمــنــامــة بــالــتــعــاون مع 

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان.
الذي  اإليجابي  التفاعلي  الــحــوار  على  وأثنى 
جـــرى أثـــنـــاء اســتــعــراض تــقــريــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
نوفمبر 2022م،  تم في شهر  الــذي  الرابع،  الوطني 

والذي شارك في مناقشته 92 وفدا أشادوا بإنجازات 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــمــخــتــلــفــة، وخـــاصـــة الــخــطــة 

الوطنية لحقوق اإلنسان 2022-2026م.
ــقـــاش الــخــاصــة  ــنـ ــاركــــت فــــي جــلــســة الـ وقـــــد شــ
ــدول الــتــي أشـــادت  ــ بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن عـــدد مـــن الـ
قدمتها،  التي  للتوصيات  البحرين  مملكة  بقبول 
الخطة  لمشاريع  اإليــجــابــي  بــاألثــر  كذلك  منّوهة 
2022-2026م.  لــأعــوام  اإلنــســان  لحقوق  الوطنية 
مع  البحرين  مملكة  تعاون  على  الــدول  أثنت  كما 
حقوق  وتــعــزيــز  بــحــمــايــة  المعنية  اآللـــيـــات  جــمــيــع 
اإلشــادة حول  على  المملكة  كما حصلت  اإلنسان. 
شأنها  من  التي  المستدامة،  التنمية  وزارة  إنشاء 
المستدامة،  التنمية  أهــداف  تحقيق  في  تسهم  أن 
وتثمين الجهود المبذولة في قطاع الصحة وتوفير 
الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، واإلشادة 

بخطة النهوض بالمرأة.
ــدد مــــن مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع  ــ ــاركــــت عـ كـــمـــا شــ
على  أثنت  بدورها  التي  الجلسة،  هذه  في  المدني 
المملكة فــي قــبــول الــتــوصــيــات، ومــا قــامــت بــه من 
اإلنسان  حقوق  وتعزيز  لحماية  إيجابية  خطوات 

في المملكة.
وخــتــاًمــا، أكـــّد الــمــنــدوب الــدائــم حــرص مملكة 
األمــم  أجــهــزة  مــع  والــحــوار  التعاون  على  البحرين 
لتعزيز  واالنــفــتــاح  الشفافية  مــن  ــروح  بـ الــمــتــحــدة 
ــان، بــمــا يضمن  ــســ ــرام حـــقـــوق اإلنــ ــتــ وحـــمـــايـــة واحــ
الخير والرفاه لجميع المواطنين والمقيمين على 

أراضيها.

} سمو الشيخ ناصر بن حمد.

ص3 أخبار البحرين
ص٨ ص4أخبار البحرين أخبار البحرين

عـن  الموظفيـن  تعوي�ـس  ترف�ـس  الحكومـة 

العمل الإ�شافي نقديا بدل من �شاعات الراحة

كتب جمال جابر:
رفضت الحكومة اقتراحا برغبة من مجلس النواب بشأن 
التي  والــجــهــات  ــوزارات  الــ فــي  العاملين  الموظفين  تعويض 
تخضع لجهاز الخدمة المدنية عن العمل اإلضافي تعويضا 

نقديا بدال من ساعات الراحة.
وقـــالـــت الــحــكــومــة فـــي ردهـــــا أنــــه وفــــي ظـــل الــتــوجــهــات 
الــحــكــومــيــة بــخــفــض اإلنـــفـــاق وتــحــقــيــق الــغــايــة مــن بــرنــامــج 
التوازن المالي وترشيده بما يضمن كفاءة الصرف، ومبادرات 
اتخاذ  إلى  الحاجة  استدعت  فقد  اإلنتاجية،  الكفاءة  زيــادة 
بــعــض الــتــدابــيــر الــتــي مــن شــأنــهــا تحقيق ذلـــك، والــتــي من 
ــــرى مــســاويــة  ــة أخـ ــ ضــمــنــهــا تــعــويــض الــمــوظــف بـــأوقـــات راحـ
إضافتها  أو  الموظف  عملها  التي  اإلضافي  العمل  لساعات 

إلى رصيد إجازته السنوية.

ــة لــتــحــديــث ــي ــال ــي ــت ــة اح ــم ــال ــك ــع م الـــتـــجـــاوب مـ

ــار ــن دي األــــف   29 ــدا  ــاع ــق ــت م يــكــلــف  ــات  ــان ــي ــب ال

كتب: إسام محفوظ
وقع متقاعد ضحية لعملية احتيال إلكترونية 
آسيوي  أجــراهــا  احتيالية  مكالمة  مع  تجاوبه  بعد 
مــعــه وأقــنــعــه بــأنــه مــوظــف تــحــديــث بــيــانــات بطاقة 
الـــخـــطـــوات  تــتــبــع  الـــبـــنـــكـــيـــة، إذ  هـــويـــتـــه وبـــطـــاقـــتـــه 
مبالغ  بسحب  فوجئ  حتى  نهايتها  إلــى  المطلوبة 
مــالــيــة مـــن حــســابــه الــبــنــكــي بــلــغــت 29 ألـــف ديــنــار، 
فيما تمكنت إدارة المخاطر في البنك من استعادة 
ودلــت  المسحوب،  المبلغ  مــن  فقط  ديــنــار  ألــف   13
التحريات األمنية على ضلوع 6 متهمين في ارتكاب 
الواقعة بمساعدة آخر خارج البحرين، حيث أحيلوا 
إلى المحكمة الكبرى الجنائية األولى التي باشرت 
إلى  الواقعة  تفاصيل  وتعود  القضية.  نظر  جلسات 
الجرائم  مكافحة  إلدارة  بباغ  عليه  المجني  تقدم 
اإللكترونية مفاده تلقيه مكالمة هاتفية من موظف 
هويته  بطاقة  بيانات  بتحديث  مختص  أنــه  ادعــى 
عبر رابط إلكتروني، وعندما فتح الرابط طلب منه 

بطاقته  ورقــم  الشخصية  المعلومات  بعض  تدوين 
بأرقام وصفت  رسالة  تلقي  بعد   وبياناتها،  البنكية 
وبعد  بياناته،  لحفظ  تسجيلها  أجــل  من  بالسرية 
ألف   29 مبلغ  تبين سحب  الــســريــة  ــام  األرقــ ــال  إدخـ
دينار من حسابه البنكي ليكتشف أنه تعرض لعملية 

احتيالية لاستياء على أمواله.
التابع  للبنك  المخاطر  إدارة  أفاد محلل  فيما 
العملية االحتيالية  تم رصد  أنه  المجني عليه،  له 
مبلغ  وتبين سحب  عليه  المجني  لها  تعرض  التي 
قدره 29 ألف دينار، حيث تمكن البنك من استرجاع 
13 ألف دينار فقط من المبلغ، وتم رده إلى حساب 
تحويله  تبين  اآلخــر  المبلغ  وبتتبع  عليه  المجني 
التحريات  دلـــت  الـــذي  األول،  المتهم  حــســاب  إلـــى 
األمنية أنه عضو في شبكة احتيالية تقوم بالتواصل 

مع الضحايا وتستدرجها لسحب األموال.

ص7 قضايا وحوادث
ص2 أخبار البحرين

الــدفــع  م�شتحقــة  قــرو�س  دينـــار  مليــون   320

2022 بنهــايــــة  والمـــــاء«  »الكهـــربـــاء  عـــلى 

كتب وليد دياب:

كشف تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
الكهرباء  لهيئة  المالي  األداء  النواب حول  بمجلس 
والماء عن وجود 320 مليون دينار قروض مستحقة 
التقرير،  أشــار  إذ   ،2022 بنهاية  الهيئة  على  الــدفــع 
إلى أنه مع استمرار العجز التشغيلي إال أن إجمالي 
األصول لديها يغطي إجمالي االلتزامات، حيث تبلغ 
قيمة األصول غير المتداولة والمكونة بشكل أساسي 
من أراض ومبان وآالت بنحو 1.967 مليار دينار، وأن 
الهيئة تمتلك من األصول الثابتة ما يمنحها ماءة 
الــقــروض  تغطية  يمكنها  وبــالــتــالــي  مناسبة  مــالــيــة 

المستحقة عليها.
وأوضح التقرير أن العجز التشغيلي للهيئة بلغ 
90.5 مليون دينار في سنة 2021 في الوقت الذي بلغ 
فيه الدعم الحكومي 4٨ مليون دينار في نفس العام، 

أي  تــقــدم  لــن  لــلــدولــة  الــعــامــة  الميزانية  أن  مضيفا 
دعم مالي لتمويل عجز ميزانية الهيئة في السنوات 
القادمة وذلك تماشيا مع متطلبات التوازن المالي 

الذي تخضع له الميزانية العامة للدولة.
التشغيلي  الــعــجــز  هـــذا  أن  الــبــيــانــات  وأوضــحــت 
الــى  بــــاألســــاس  يـــرجـــع  ــار  ــنـ الـــبـــالـــغ 90.5 مــلــيــون ديـ
فــي قطاع  أســاســيــيــن هــمــا عــجــز تشغيلي  مــصــدريــن 
 ،%66.7 بنسبة  ديــنــار  مليون   60.343 بمقدار  الــمــاء 
 30.171 بمقدار  الكهرباء  قطاع  في  تشغيلي  وعجز 
تــســديــد  أن  مـــؤكـــدة   ،%33.3 وبــنــســبــة  ــار  ــنـ ديـ مــلــيــون 
مواعيد  عند  المستحقة  الــقــروض  وأقــســاط  فــوائــد 
وأن  تشغيلي،  فــائــض  تحقيق  يتطلب  استحقاقها 
العجز  هذا األمر غير متاح حاليا في ظل استمرار 

التشغيلي.

ص6 أخبار البحرين

ـــن ـــة الوط ـــن وراء نه�ش ـــل البحري ـــي اأه ـــط ووع تراب

الملك ي�شيد بدور رجال الدفاع واأجهزة الأمن في حماية الوحدة الوطنية والإنجازات

حري�ش���ون عل���ى موا�شل���ة تطوي���ر قواتن���ا امل�ش���لحة واإمداده���ا باأح���دث الأ�ش���لحة

} جالة الملك المعظم يستقبل القائد العام ووزير الداخلية وكبار الضباط بحضور سمو ولي العهد رئيس الوزراء.. وجالته يتسلم شهادة تّسلم البحرين أول طائرة مقاتلة من نوع »أف 16 بلوك 70«.  ص2 أخبار البحرين

19: 4اإلمساك:

52: 5اإلفـطـــــار: 
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ا�س���تمرار تعزي���ز منظوم���ة الطي���ران ب�س���اح الج���و الملك���ي البحريني 

قواتن�ا الم�ص�لحة البا�ص�لة تحمي الإنج�ازات الوطنية وتعزز الأمن والأم�ان لموا�صلة التنمية 

خالل ا�صتقبال جاللته القائد العام ووزير الداخلية ورئي�س جهاز املخابرات الوطني..

الملك يهنئ الرجال البوا�سل في مختلف مواقع عملهم الم�سرفة داخل الباد وخارجها

تراب�ط وتما�ص�ك اأه�ل البحري�ن جميع�ا ناب�ع م�ن وعيه�م ب�اأن الم�ص�وؤولية م�ص�تركة ف�ي البن�اء

جالته يت�سلم �سهادة ت�سّلم البحرين اأول طائرة مقاتلة من نوع »اأف 16 بلوك 70«

التهاني  جاللته  بادلهم  وقــد 
راجــيــًا  الجليلة،  المناسبة  بــهــذه 
يعيدها  أن  وتــعــالــى  سبحانه  اهلل 
والــبــركــات  بالخير  الجميع  عــلــى 

والمسرات.
ــن فــخــره  وأعـــــــرب جـــاللـــتـــه عــ
ــبـــي قــــــــوة دفــــــاع  ــسـ ــتـ ــنـ بـــجـــمـــيـــع مـ
البحرين والحرس الوطني ووزارة 
ــازي الــمــخــابــرات  ــهـ الــداخــلــيــة وجـ
ــــن االســتــراتــيــجــي،  الــوطــنــي واألمـ
ــا يـــبـــذلـــونـــه مــــن جــهــود  شــــاكــــرًا مــ
وحدتنا  لحماية  ومخلصه  كبيرة 
الوطنية وتطبيق القانون، والذود 
التي  واإلنــجــازات  المكتسبات  عن 
حققتها البحرين وشعبها الوفي.

كــمــا أشــــاد جــاللــتــه بــالــتــعــاون 
والتنسيق المشترك بين قوة دفاع 
البحرين واألجهزة األمنية، معربًا 
عن اعتزازه بترابط وتماسك أهل 
الـــبـــحـــريـــن جــمــيــعــًا والـــنـــابـــع مــن 
مشتركة  المسئولية  بــأن  وعيهم 
في البناء من أجل نهضة الوطن 

وأمنه.
اللواء  تشرف  اللقاء،  وخــالل 

الــــركــــن طـــيـــار الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــن 
عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة قـــائـــد ســالح 
بتسليم  البحريني،  الملكي  الجو 
جــاللــة الــمــلــك الــمــعــظــم الــقــائــد 
شهادة  المسلحة  للقوات  األعلى 
تّسلم مملكة البحرين أول طائرة 
بــلــوك   16 »أف  نــــوع  ــن  مـ مــقــاتــلــة 
الــعــالــم  فـــي  دولــــة  أول  وهــــي   ،»70
تتسلم هذا النوع وهي من أحدث 

الطائرات المقاتلة في العالم.
على  الحرص  جاللته  مؤكدًا 
استمرار تعزيز منظومة الطيران 
البحريني  الملكي  الــجــو  بــســالح 
ــة  ــحــ ــلــ ـــدث األســ ـــ ــأحـ ـــ وتـــــــــزويـــــــــده بــ
والمعدات المتطورة ضمن خطط 
دفاع  قوة  أسلحة  مختلف  تطوير 

البحرين.
وأشار جاللة الملك المعظم 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
قواتنا  منتسبو  به  يتميز  ما  إلــى 
ــة مـــــن كـــــفـــــاءة عـــالـــيـــة  ــلـــحـ ــسـ ــمـ الـ
والـــتـــعـــامـــل مـــع أحـــــدث األســلــحــة 
به  يتمتع  مــا  يعكس  الــمــتــطــورة، 
أهل البحرين من مواكبة مختلف 

بكل  العالم  فــي  الحديثة  العلوم 
مقدرة وكفاءة وحققوا من خاللها 
ــازات الــكــبــيــرة  الــعــديــد مـــن االنــــجــ
وأضــاف  الــمــجــاالت،  فــي مختلف 

الــمــســلــحــة  ــا  ــنـ ــواتـ قـ إن  ــه:  ــتـ جـــاللـ
الــــبــــاســــلــــة تــــحــــمــــي اإلنـــــــجـــــــازات 
ــان  ــ ــــن واألمـ الــوطــنــيــة وتـــعـــزز األمـ
لـــمـــواصـــلـــة الـــتـــنـــمـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 

ــة بـــمـــعـــنـــويـــات عـــالـــيـــة،  ــلــ ــامــ ــشــ الــ
انــطــالقــا مــن وعــي أهــل البحرين 
ــم لــوطــنــهــم فــــي إطــــار  ــهـ وإخـــالصـ
وإن  المترابطة.  الــواحــدة  األســرة 

بــإذن  ســتــواصــل  المسلحة  قــواتــنــا 
والتحديث  التطوير  مسيرة  اهلل 

في كافة أسلحتها.
ــور  وأبـــــلـــــغ جــــاللــــتــــه، الـــحـــضـ

بنقل تحياته وتهانيه بهذا الشهر 
المبارك إلى الرجال البواسل في 
المشرفة  عملهم  مواقع  مختلف 
داخـــــل الـــبـــالد وخـــارجـــهـــا، داعـــيـــًا 

جــاللــتــه الــمــولــى تــعــالــى فــي هــذا 
الوطن  لــشــهــداء  الفضيل  الشهر 
البواسل  بالرحمة والمغفرة، وأن 

يسكنهم فسيح جناته.

الإ�����س����ادة ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق ال��م�����س��ت��رك 

ب��ي��ن ق���وة دف����اع ال��ب��ح��ري��ن والأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة

اســتــقــبــل حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
األعلى  القائد  المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
للقوات المسلحة، بحضور صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
الركن  الوزراء، والمشير  للقوات المسلحة رئيس مجلس 
لقوة  الــعــام  الــقــائــد  خليفة  آل  أحــمــد  بــن  خليفة  الشيخ 
دفاع البحرين، وسمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة 
المعظم،  الملك  الــجــاللــة  لصاحب  الشخصي  الممثل 
والـــلـــواء الــركــن ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة 
في قصر  الملكي،  الحرس  قائد  الوطني  األمــن  مستشار 
راشــد  الشيخ  الــركــن  أول  الــفــريــق  أمـــس،  مــســاء  الصخير 
الــداخــلــيــة، والــفــريــق عــادل  بــن عــبــداهلل آل خليفة وزيـــر 

بــن خليفة الــفــاضــل رئــيــس جــهــاز الــمــخــابــرات الــوطــنــي، 
وكبار ضباط قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة 

الداخلية وجهاز المخابرات الوطني.
الملك  إلى جاللة  الجميع  رفع  المقابلة،  بداية  وفي 
آيــات  أســمــى  المسلحة  لــلــقــوات  األعــلــى  الــقــائــد  المعظم 
الــتــهــانــي والــتــبــريــك بــمــنــاســبــة شــهــر رمـــضـــان الــمــبــارك، 
ضارعين إلى المولى عز وجل في هذا الشهر  الكريم أن 
يحفظ جاللته ويرعاه، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة 
وأمــثــالــهــا عــلــى جــاللــتــه بــوافــر الــصــحــة والــســعــادة ودوام 
وشعبها  البحرين  مملكة  وعلى  المديد،  والعمر  العافية 
بــاألمــن واألمـــان واالزدهــــار والــرخــاء  تحت قيادة  الكريم 

جاللته الحكيمة.
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ــــد الــــدكــــتــــور عــــــــارف عــــلــــوي رئـــيـــس  قــــلَّ
ــة، الــفــريــق  ــيـ جــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســـامـ
آل  بن عيسى  الشيخ محمد  ركــن سمو  أول 
خليفة رئيس الحرس الوطني بوسام )نشان 
االمتياز( في احتفال رسمي أقيم في القصر 
إســام  العاصمة  فــي  الباكستاني  الــرئــاســي 

الجيش  قــادة  كبار  مــن  كوكبة  لتكريم  آبـــاد، 
جمهورية  احتفاالت  بمناسبة  الباكستاني 
بـ»يوم باكستان« حضره  باكستان اإلسامية 
عـــدد مــن الـــــوزراء والــمــســؤولــيــن وكــبــار قــادة 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي تــقــدمــهــم الــجــنــرال 
ســاحــر شــمــداد مــيــرزا رئــيــس هيئة األركـــان 

الباكستانية  المسلحة  للقوات  المشتركة 
والجنرال عاصم منير رئيس أركان الجيش 

الباكستاني »قائد الجيش الباكستاني«. 
وأوضـــح بــيــان رســمــي صـــادر عــن القصر 
هذا  منح  الباكستاني  الرئيس  أن  الرئاسي 
ركن  أول  للفريق  الرفيع  العسكري  الــوســام 

خليفة  آل  عيسى  بــن  محمد  الشيخ  سمو 
رئـــيـــس الـــحـــرس الـــوطـــنـــي تـــقـــديـــرًا لــجــهــود 
سموه المتميزة في تعزيز العاقات األخوية 
باكستان  وجمهورية  البحرين  مملكة  بين 
اإلسامية ال سيما في المجال العسكري. 

مــن جــانــبــه َثـــَمـــَن ســمــو رئــيــس الــحــرس 

ــادة فــي  ــ ــقـ ــ ــتـــقـــديـــر مــــن الـ الـــوطـــنـــي هـــــذا الـ
ــة، وَقــــــــَدَم  ــيــ ــامــ جـــمـــهـــوريـــة بـــاكـــســـتـــان اإلســ
الشعب  وإلـــى  الباكستاني  للرئيس  الشكر 

الباكستاني الشقيق. 
الشيخ  سمو  الركن  أول  الفريق  ويقوم 
محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس 

باكستان  إلى  رسمية  بزيارة  حاليًا  الوطني 
بــنــاًء على دعـــوة مــن الــجــنــرال عــاصــم منير 
قائد الجيش الباكستاني للمشاركة )كضيف 
احــتــفــاالت جــمــهــوريــة باكستان  فــي  شـــرف( 
 23 يصادف  الذي  باكستان  بيوم  اإلسامية 

مارس من كل عام.

الرئي����س الباك�ستاني يقلد رئي�س الحر����س الوطني و�ساما ع�سكريا

استقبل حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
أمس  المعظم  الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
األمــيــر سلمان  الملكي  الــســمــو  بــحــضــور صــاحــب 
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد 
الوزراء وسمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة 
الــمــمــثــل الــشــخــصــي لــحــضــرة صـــاحـــب الــجــالــة 
الملك المعظم واللواء الركن سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ممثل جالة الملك المعظم 
الــشــبــاب مستشار  وشـــــؤون  اإلنــســانــيــة  لــإعــمــال 
األمن الوطني، في قصر الصخير، رؤساء البعثات 
الذين  المملكة،  لــدى  المعتمدين  الدبلوماسية 
نــقــلــوا إلـــى جــالــتــه تــحــيــات وتــقــديــر قـــادة دولــهــم 
وأخلص تهانيهم وتمنياتهم بمناسبة حلول شهر 
أن  وتعالى  سبحانه  اهلل  راجين  المبارك،  رمضان 
يعيد هذه المناسبة العطرة على جالته بموفور 
البحرين  والسعادة وعلى مملكة  والخير  الصحة 

وشعبها الكريم بالمزيد من التطور والنماء.
وأعــربــوا عــن شكرهم وتــقــديــرهــم واعــتــزازهــم 
بجهود حضرة صاحب الجالة الرائدة في ترسيخ 
بها نحو  بلدانهم واالرتقاء  البحرين مع  عاقات 
آفــــاق أرحــــب مـــن الــتــعــاون الــمــثــمــر لــتــحــقــيــق كل 

األهداف والتطلعات المشتركة.
اللقاء  الجالة خال  ورحــب حضرة صاحب 
بـــســـفـــراء الــــــدول الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة وتـــبـــادل 
ــهـــذه الــمــنــاســبــة  مــعــهــم الـــتـــهـــانـــي والـــتـــبـــريـــكـــات بـ
التاريخية  الثنائية  بالعاقات  مشيدا  الكريمة، 
البحرين  مملكة  تجمع  التي  والمتميزة  الوثيقة 
في  رفيع  مستوى  من  إليه  وصلت  ومــا  ببلدانهم 

كل المجاالت.
الطيبة  للجهود  تقديره  عــن  جالته  وأعـــرب 
ــراء لـــدفـــع مـــســـارات  ــفـ الـــتـــي يـــواصـــل بــذلــهــا الـــسـ
بين  البناء  المشترك  والعمل  والتنسيق  التعاون 
البحرين وبلدانهم الشقيقة والصديقة بما يسهم 
في تعزيز المصالح المتبادلة، مؤكدا جالته نهج 
المملكة الثابت في توسيع عاقاتها مع مختلف 
دول العالم وفق مبادئ الثقة والتفاهم واالحترام 
والحوار  والتعارف  التعاون  جسور  ومد  المتبادل 

بين الثقافات والحضارات.
 كما أكد جالته أن شهر رمضان المبارك هو 
والتاحم  والتكاتف  األخــوة  قيم  يعزز  كريم  شهر 
السمحة  والتعاليم  المبادئ  ويؤكد  الجميع،  بين 

للدين اإلسامي الحنيف.

خالل ا�ستقبال جاللته روؤ�ضاء البعثات الدبلوما�سية بح�ضور ولي العهد رئي�س الوزراء

م��ع مختلف  ت��و���س��ي��ع ع��اق��ات��ه��ا  ف��ي  ال��ث��اب��ت  ال��م��م��ل��ك��ة  ن��ه��ج  ي��وؤك��د  ال��م��ل��ك 

ال��م��ت��ب��ادل واالح����ت����رام  وال��ت��ف��اه��م  ال��ث��ق��ة  م���ب���ادئ  وف����ق  ال��ع��ال��م  دول 

بلدانهم مع  البحرين  عالقات  تر�ضيخ  في  الرائدة  جاللته  بجهود  ي�ضيدون  ال�ضفراء 

ال���م���ل���ك ي��ت��ل��ق��ى ت��ه��ن��ئ��ة 

م������ن رئ���ي�������س���ة ال���م���ج���ر

ب��م��ن��ا���س��ب��ة ح���ل���ول ���س��ه��ر 

رم�����������س�����ان ال����م����ب����ارك

تــلــقــى حــضــرة صــاحــب الــجــالــة 
بــن عــيــســى آل خليفة  الــمــلــك حــمــد 
مــلــك الــبــاد الــمــعــظــم، الــتــهــانــي من 
فــخــامــة الــرئــيــســة كــاتــالــيــن نـــوفـــاك، 
رئــــيــــســــة الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــمـــجـــريـــة 
ــلــــول شــهــر  ــة بـــمـــنـــاســـبـــة حــ ــقـ ــديـ الـــصـ

رمضان المبارك.
سعادتها  عــن  فخامتها  وأعــربــت 
الذي  الفضيل  الشهر  بقدوم  البالغة 
يــعــتــبــر مــنــاســبــة خـــاصـــة فـــي الــعــالــم 
قيم  تمثله  ومــا  واإلســامــي،  العربي 
بين  وتعايش  احترام  الشهر من  هذا 
الـــشـــعـــوب، مــتــمــنــيــة لــجــالــة الــمــلــك 
البحرين  مملكة  ولــشــعــب  الــمــعــظــم، 

السام واألمان واالستقرار.
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الملك حمد  الجاللة  بعث حضرة صاحب 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم برقية 
ساكيالر  إيكاتريني  السيدة  فخامة  إلــى  تهنئة 
ذكرى  بمناسبة  اليونان  رئيسة جمهورية  وبولو 

استقالل بالدها.
أطيب  عــن  البرقية  فــي  وقــد أعــرب جاللته 
الصحة  بــمــوفــور  لفخامتها  وتــمــنــيــاتــه  تهانيه 
الصديق  اليونان  جمهورية  ولشعب  والــســعــادة 

المزيد من التقدم واالزدهار.
ــيـــر  وبــــعــــث صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي األمـ
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 

مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة السيدة 
إيــكــاتــريــنــي ســاكــيــالر وبـــولـــو رئــيــســة جــمــهــوريــة 

اليونان بمناسبة ذكرى استقالل بالدها.
وقـــد أعــــرب ســمــوه فــي الــبــرقــيــة عــن أطيب 
الصحة  بــمــوفــور  لفخامتها  وتــمــنــيــاتــه  تهانيه 
الصديق  اليونان  جمهورية  ولشعب  والــســعــادة 

المزيد من التقدم والنماء.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى 
وزراء  رئــيــس  ميتسوتاكيس  كيرياكوس  السيد 

جمهورية اليونان الصديقة.

ال��م��ل��ك وول���ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال����وزراء 

ي��ه��ن��ئ��ان ب���ذك���رى ا���س��ت��ق��ال ال��ي��ون��ان

وقــــال ســمــوه بــمــنــاســبــة يــوم 
الشباب البحريني الذي يصادف 
»تــعــيــش  مـــــــارس:  ــن شـــهـــر  مــ  25
كبيرا  ــارا  ازدهــ البحرين  مملكة 
قطاعاتها  جميع  في  وملحوظا 
وذلك بفضل رعاية ودعم حضرة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
الــمــعــظــم، لــلــشــبــاب الــبــحــريــنــي 
ــان جــاللــتــه بــــدور الــشــبــاب  ــمـ وإيـ
فـــي بـــنـــاء مــســتــقــبــل الــبــحــريــن، 
ــة الـــــى اســـتـــجـــابـــة شــبــاب  ــافــ إضــ
والعقل  القلب  لــنــداء  البحرين 
الذي أطلقه جاللته وساهم في 
نماذج  ليكونوا  الشباب  تحفيز 

فاعلة في المجتمع«.
ناصر  الشيخ  سمو  وأضـــاف 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة: »حــقــقــت 
تقدم  التي  والمبادرات  البرامج 
ــارزة في  بــ نــوعــيــة  لــلــشــبــاب نقلة 

ورسالتها  وأفــكــارهــا  محتوياتها 
ــفـــضـــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  وذلــــــــك بـ
وضعتها  الــتــي  الــشــبــاب  تمكين 
ــاحـــب  ــة صـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الــــحــــكــــومــــة بـ
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء ضمن 
الحكومة  عمل  برنامج  أولويات 
ترتقي  التي  المبادرات  وتقديم 
وقدراتهم  وبمهاراتهم  بالشباب 
ومـــشـــروعـــاتـــهـــم لـــيـــســـهـــمـــوا فــي 
الوطنية في  إنجاح المشروعات 

مختلف المجاالت«.
وتـــابـــع ســـمـــوه: »لـــقـــد وضــع 
ــلــــس األعــــــلــــــى لـــلـــشـــبـــاب  الــــمــــجــ
والرياضة سياساته المستقبلية 
ــة إلــــى تــمــكــيــن الــشــبــاب  ــيـ ــرامـ الـ
واالرتقاء بمشروعاتهم ودعمهم 
نــفــوســهــم  فـــي  األمـــــل  روح  وبــــث 
ــد  لــبــنــاء مــســتــقــبــل شـــامـــل وواعــ

بيئة جاذبة  تأمين  للشباب عبر 
ــيـــقـــدمـــوا طــاقــاتــهــم  لـــلـــشـــبـــاب لـ
والعمل  وأفــكــارهــم  وإبــداعــاتــهــم 
البحريني  الــشــاب  تمكين  على 
وتــســلــيــحــه بــالــعــلــم والــمــعــرفــة، 
ــادة  ــ ــم مـــشـــروعـــاتـــهـــم فــــي ريـ ــ ودعــ
األعـــمـــال، وتــرســيــخ نــهــج وطني 
يبرز الكفاءات الوطنية الشبابية 
وتسليط الضوء على المنجزين 
بــاإلضــافــة إلــى اكــتــشــاف وصقل 

وإبراز المواهب«.
وبين سمو الشيخ ناصر بن 
اإلنــجــازات  »أن  خليفة  آل  حمد 
الــشــبــابــيــة الــتــي حــقــقــهــا شــبــاب 
المملكة جاءت على قدر الدعم 
الـــكـــبـــيـــر الـــمـــقـــدم لـــهـــم فـــكـــانـــوا 
البحرين  لمملكة  ســفــراء  خير 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــمـــحـــافـــل كــمــا 
الـــتـــي حــقــقــوهــا  إنـــجـــازاتـــهـــم  أن 
ــلــــفــــخــــر واالعــــــــتــــــــزاز  ــاة لــ ــ ــ ــدعـ ــ ــ مـ
ــوا  ــاتــ ــم بــ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ ــا بــ ــنـ ــابـ بـــشـــبـ
يــقــارعــون أقــرانــهــم مــن مختلف 
مبادراتهم  أن  كما  الــعــالــم،  دول 
دعم  فــي  ساهمت  ومشروعاتهم 
على  عــالوة  القطاعات  مختلف 
تنفيذ  فــي  أصــيــال  جـــزءا  كونهم 
المشروعات الوطنية التي تسهم 

في تكون مستقبل البحرين«.
ناصر  الشيخ  سمو  واختتم 
»إن  قــائــال:  خليفة  آل  حمد  بــن 
كــــل اإلنــــــجــــــازات الـــتـــي حــقــقــهــا 
شباب البحرين هي مقدرة لدينا 
ونفتخر بها وندعو جميع شباب 

الــبــحــريــن لــلــتــكــامــل والــتــكــاتــف 
للمساهمة  طــاقــاتــه  واســتــثــمــار 
الــمــتــســارع لمختلف  الــنــمــو  فــي 
الـــقـــطـــاعـــات وخـــاصـــة الــحــيــويــة 
مــنــهــا، كــمــا نـــؤكـــد عــزمــنــا على 
المضي قدما في رعاية الشباب 
البحريني والوقوف إلى جانبهم 

ــم  ــ ــم ودعـ ــهـ ــاتـ ــاجـ ــيـ ــتـ ــة احـ ــيـ ــبـ ــلـ وتـ
مشروعاتهم والعمل على تمكين 
تبوؤوا  حتى  البحريني  الشباب 
ويحققوا  الحقيقية،  مكانتهم 
في  وتطلعاتها  الــبــحــريــن  آمـــال 
والــنــمــو واألمــــل لمملكة  الــبــنــاء 

البحرين«.

بمنا�صبة يوم ال�صباب البحريني الذي ي�صادف 25 مار�س

ن��ا���س��ر ب���ن ح���م���د: اإن�����ج�����ازات ال�����س��ب��اب ال��ب��ح��ري��ن��ي 

ر���س��خ��ت م��ك��ان��ت��ه��م وع������ززت ال����ره����ان ع��ل��ى وع��ي��ه��م

جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو  أكــد 
ـــؤون الــشــبــاب رئــيــس المجلس  الــمــلــك لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وشـ
يمثل  الــبــحــريــنــي،  الــشــبــاب  يـــوم  أن  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى 
بــاعــتــبــاره  الــبــحــريــن  فــي مــســيــرة مملكة  مــنــاســبــة وطــنــيــة مهمة 
يستحضر الدور المهم الذي يلعبه الشباب البحريني في صناعة 
مستقبل البحرين، كما أنه مناسبة إلبراز اإلمكانيات والمهارات 
مبادراتهم  على  والتعرف  المملكة  شباب  يمتلكها  التي  الكبيرة 
في  أساسيين  وشــركــاء  قــادة  باعتبارهم  ومشروعاتهم  وأفكارهم 
إنجازات  بما حققوه من  أثبتوا جدارتهم  والذين  البناء  مسيرة 

رسخت مكانتهم، وعززت الرهان على وعيهم.

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

ــبــــاب  ــبــــة يــــــــوم الــــشــ ــنــــاســ بــــمــ
ــي الــــــــــذي ُيـــــصـــــادف  ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
الــخــامــس والــعــشــريــن مــن شهر 
مارس من كل عام، أكد أحمد بن 
مجلس  رئــيــس  المسلم  سلمان 
النواب، أن الشباب البحريني هم 
عماد التنمية وأساس المستقبل 
وأن  الــــبــــحــــريــــن،  ــة  ــكـ ــلـ ــمـ مـ ــي  ــ فــ
وتحقيق  ومــســانــدتــهــم،  دعــمــهــم 
كل  وتوفير  وتطلعاتهم،  آمالهم 
الالزمة  والمقدرات  اإلمكانيات 
واجبا  يعد  احتياجاتهم،  لتلبية 
ــة مــشــتــركــة،  ــيـ ــســـؤولـ وطـــنـــيـــا ومـ
والــحــرص  الــرعــايــة  مــن  تستمد 
الملكي السامي من لدن حضرة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد 

المعظم.
وأشاد باهتمام ودعم صاحب 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
للشباب  الـــوزراء،  مجلس  رئيس 
البحريني وتبوؤهم المسؤوليات 
ــة، وإشـــــــراكـــــــهـــــــم فـــي  ــ ــاديــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ الــ
مختلف  فــي  التنموية  العملية 
الظروف  كل  وتهيئة  القطاعات، 
الـــمـــنـــاســـبـــة لـــهـــم، ومــشــاركــتــهــم 
الفاعلة ضمن »فريق البحرين«، 
وتحقيق النجاحات المتواصلة، 

التي ساهمت في رفع وإبراز اسم 
مملكة البحرين محليا ودوليا.

ــود ومــــــبــــــادرات  ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــمـ ــ وثـ
وإسهامات سمو الشيخ ناصر بن 
جاللة  ممثل  خليفة،  آل  حمد 
ــلـــك لــــأعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة  ــمـ الـ
وشؤون الشباب، رئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة، وسمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
المجلس  لرئيس  األول  النائب 
األعلى للشباب والرياضة رئيس 
رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة 
البحرينية،  األولــمــبــيــة  اللجنة 
في دعم الشباب البحريني، وفق 
وبــرامــج  واستراتيجيات  خطط 

نوعية ومشاريع رائدة.
وأعرب رئيس مجلس النواب 
عن عميق الشكر وبالغ التقدير 
لكل الجهود المتميزة التي تقوم 
بها مؤسسات الدولة ومؤسسات 
تعزيز  فــي  واإلعــــالم،  المجتمع 
ــادئ الــــوالء  ــبــ وتـــرســـيـــخ قــيــم ومــ
والمواطنة،  واالنــتــمــاء  الوطني 
الوطنية  الهوية  على  والحفاظ 
فـــي نــفــوس الــشــبــاب والــنــاشــئــة، 
وعـــبـــر الـــنـــجـــاحـــات الــمــتــواصــلــة 
التي حققتها المبادرات الهادفة 
ــذ الــــخــــطــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ لـ
أول  الفريق  برئاسة  »بحريننا« 

ــداهلل آل  ــبــ ــن عــ الـــشـــيـــخ راشــــــد بــ
رئيس  الــداخــلــيــة،  وزيـــر  خليفة 
لــجــنــة مــتــابــعــة تــنــفــيــذ الــخــطــة، 
بهذه  البحريني  الشباب  مهنئا 
مجلس  دعم  ومؤكدا  المناسبة، 
ــواب لـــلـــشـــبـــاب الــبــحــريــنــي،  ــ ــنـ ــ الـ
والسعي إلى تحقيق ما يصبون 

إليه، من آمال وتطلعات.
بــــــــــدوره  رفـــــــع الـــمـــســـتـــشـــار 
األمين  نجمة  بــو  راشــد محمد 
الــنــواب، خالص  لمجلس  العام 
التهاني والتبريكات إلى حضرة 
الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 
مــلــك  آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن 
الــبــالد الــمــعــظــم، وإلـــى صاحب 

سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
العهد  آل خليفة ولي  بن حمد 
رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة 
مؤكدا  البحريني،  الشباب  يــوم 
يشكلون  البحريني  الشباب  أن 
ــيـــزة  الــــثــــروة الــحــقــيــقــيــة والـــركـ
مملكة  لــمــســتــقــبــل  ــة  ــيـ ــاسـ األسـ
الـــبـــحـــريـــن فــــي ظــــل الــمــســيــرة 
تحقق  ومــا  الشاملة،  التنموية 
ــن قـــصـــص نـــجـــاح رائـــــــدة فــي  مــ
ــاالت، والـــتـــي  ــ ــــجـ ــمـ ــ مـــخـــتـــلـــف الـ
ــنـــاء الـــوطـــن »فــريــق  ســطــرهــا أبـ
وإخــالص،  تفان  بكل  البحرين« 
الرعاية  بفضل  وتميز،  وكــفــاءة 
والتوجيهات  السامية،  الملكية 

المتواصلة  والجهود  الحكيمة، 
ــة، والـــمـــشـــاريـــع  ــومــ ــكــ ــن الــــحــ ــ مـ
ــادرات الـــنـــوعـــيـــة الـــتـــي  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ والــ
ــة  ــ ــــدولـ تـــقـــدمـــهـــا مــــؤســــســــات الـ

والمجتمع.
ــن الـــعـــام  ــيــ كـــمـــا تـــقـــدم األمــ
لــــمــــجــــلــــس الـــــــــــنـــــــــــواب، بــــهــــذه 
الــمــنــاســبــة، بــخــالــص الــتــهــانــي 
إلــــى سمو  والـــشـــكـــر والـــعـــرفـــان 
ــيــــخ نــــاصــــر بـــــن حــــمــــد آل  الــــشــ
خــلــيــفــة مــمــثــل جـــاللـــة الــمــلــك 
ــة وشـــــؤون  ــيـ ــانـ ــال اإلنـــسـ ــمـ لـــأعـ
الـــــشـــــبـــــاب، رئـــــيـــــس الـــمـــجـــلـــس 
ــى لــلــشــبــاب والــــريــــاضــــة،  ــلــ األعــ
ــالـــد بــن  ــى ســـمـــو الـــشـــيـــخ خـ ــ وإلــ
األول  الــنــائــب  خليفة  آل  حمد 
ــلــــس األعــــلــــى  ــمــــجــ لــــرئــــيــــس الــ
ــيـــس  ــة رئـ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ لـــلـــشـــبـــاب والــ
رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة 
البحرينية،  األولمبية  اللجنة 
ومشيدا بدعم سموهما لقطاع 
الــشــبــاب والــريــاضــة فــي مملكة 
الــشــبــاب  ، ومــهــنــئــا  الـــبـــحـــريـــن 
البحريني بمناسبة يوم الشباب 
مجلس  دعم  مؤكدا  البحريني، 
النواب برئاسة أحمد بن سلمان 
الــمــســلــم، الـــشـــبـــاب الــبــحــريــنــي 
وتحقيق  وتقدمهم،  وتمكينهم 

آمالهم وتطلعاتهم.

في دعوة ُتعد األولــى من 
نوعها على مستوى السفارات 
ــدى الــمــمــلــكــة  ــ الـــمـــعـــتـــمـــدة لــ
المتحدة، أقام السير ليندسي 
العموم  رئيس مجلس  هويل، 
إقامته  مــقــر  فــي  الــبــريــطــانــي 
وستمنستر  بــقــصــر  الـــخـــاص 
)مـــــبـــــنـــــى الــــــبــــــرلــــــمــــــان( فـــي 
لندن  البريطانية  العاصمة 
مأدبة عشاء على شرف عميد 
الدبلوماسي  السلك  وأعضاء 
الـــعـــربـــي الــمــعــتــمــديــن لـــدى 

المملكة المتحدة.
حضر المأدبة الشيخ فواز 
خليفة عميد  آل  محمد  بــن 
العربي  الدبلوماسي  السلك 
لدى  البحرين  مملكة  سفير 
وســفــراء  الــمــتــحــدة  المملكة 
العربية  الــدول  ونــواب سفراء 
الــشــقــيــقــة الـــمـــعـــتـــمـــدة لـــدى 

المملكة المتحدة.
كلمة  األمــســيــة  تــضــمــنــت 
ترحيبية ألقاها راعي الحفل 
رئيس  هويل،  ليندسي  السير 
البريطاني،  الــعــمــوم  مجلس 
ــن خــاللــهــا  ــ ــي أعــــــــرب مـ ــ ــتـ ــ والـ
ــره  ــكـ ــائــــق تــــقــــديــــره وشـ عــــن فــ
ــراء الـــــــدول  ــ ــفــ ــ ــة ســ ــاركــ ــشــ ــمــ لــ
لــدى  المعتمدين  الــصــديــقــة 

الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وتــلــبــيــة 
الدعوة ومهنئًا الحضور  هذه 
كما  الــمــبــارك.  بشهر رمضان 
تبادل اآلراء بين الحضور  تم 
حـــــول مــخــتــلــف الـــمـــواضـــيـــع 
ــة  ــاديــ ــصــ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة واالقــ
االهــتــمــام  ذات  واالجــتــمــاعــيــة 
ــتـــجـــدات  الـــمـــشـــتـــرك والـــمـــسـ

اإلقليمية والدولية.
الشيخ  ــدم  قـ مــن جــانــبــه، 
خليفة  آل  مــحــمــد  بـــن  ــواز  ــ فـ
عــمــيــد الــســلــك الــدبــلــومــاســي 
لدى  المملكة  سفير  العربي 

الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة شــكــره 
لــــرئــــيــــس مــــجــــلــــس الــــعــــمــــوم 
الدعوة  هذه  على  البريطاني 
الـــــتـــــي تـــــأتـــــي مــــــن مــنــطــلــق 
ــى مــد  ــلــ ــم عــ ــ ــ ــدائـ ــ ــ ــه الـ ــ ــرصـ ــ حـ
ــر الــتــعــاون مــع مختلف  أواصـ
الـــســـفـــارات الــمــعــتــمــدة لــدى 
ــتــــحــــدة ومــــن  ــمــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ الـــمـ
مــنــطــلــق رغــبــتــه فـــي الــتــعــاون 
ــاء الــــشــــراكــــات  ــ ــنــ ــ ــ الــــبــــنــــاء وب
الـــوطـــيـــدة مـــع مــخــتــلــف دول 
للمملكة  الــصــديــقــة  الــعــالــم 

المتحدة. 
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ــيـــد جـــمـــيـــل بــن  أكــــــد الـــسـ
مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان، وزيــر 
العمل، أن الدعم الكبير الذي 
يحظى به شباب البحرين من 
الجاللة  لدن حضرة صاحب 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة، ملك البالد المعظم، 
وتوجيهات جاللته المستمرة 
لتعزيز الفرص التي تمكنهم 
ــي جـــمـــيـــع  ــ ــ ــن اإلســــــــهــــــــام فـ ــ ــ مـ
الــــمــــجــــاالت وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
ــر  ــد وّفـ الـــمـــجـــال الــعــمــالــي، قـ
بــيــئــة مــثــالــيــة ألصــحــاب هــذه 
والتميز  لالنطالق  الطاقات 
ــى الــتــنــافــســيــة  ــلـ والــــــقــــــدرة عـ
وتحقيق قصص نجاح مهنية 
واضــــحــــة فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل، 
ــــك بــمــتــابــعــة حــثــيــثــة من  وذلـ
صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان 
ــيـــس مــجــلــس  ــي الـــعـــهـــد رئـ ــ ولـ

الوزراء.
ــك فــــي تــصــريــح  ــ ــاء ذلــ ــ جــ
لوزير العمل بمناسبة احتفال 
مملكة البحرين بيوم الشباب 
بناء  جــاء  والـــذي  البحريني، 
ــرار مــجــلــس الــــــوزراء،  ــ عــلــى قـ
ــارس من  ــ مـ بــاخــتــيــار 25 مـــن 
للشباب  يوما  ليكون  عــام  كل 
الـــبـــحـــريـــنـــي، وذلــــــك عـــرفـــانـــًا 
وإبــداعــات  لعطاءات  وتقديرًا 
ــــم فيما  شــبــاب الــوطــن ودورهـ
تــشــهــده الــمــمــلــكــة مــن نهضة 

وتطور في شتى القطاعات.
وأشــــــار حـــمـــيـــدان إلــــى أن 
قطاع الشباب يحظى بأولوية 
دائمة من قبل الحكومة، حيث 
تـــحـــرص عــلــى فــتــح الــمــجــال 
ــام الــشــبــاب لــبــلــوغ آمــالــهــم  أمــ
وطــمــوحــاتــهــم، وشــغــل مــواقــع 
قيادية في مختلف المجاالت 
إحــدى  باعتبارهم  بالمملكة 
للتنمية  األســاســيــة  الــركــائــز 
الــمــســتــدامــة وأهــــم مــقــومــات 
ظل  في  والتنافسية،  النجاح 
ــارز مــن سمو  ــم بـ اهــتــمــام ودعـ
ــر بــــن حـــمـــد آل  الـــشـــيـــخ نـــاصـ
الملك  جاللة  ممثل  خليفة، 
ــؤون  لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وشـ
الــشــبــاب الــــذي يــقــود قــاطــرة 

الــشــبــاب بــكــل كــفــاءة واقــتــدار 
الفرص  وإتاحة  التميز  نحو 
لهم بالمشاركة اإليجابية في 
الحلول  وابتكار  القرار  صنع 

للتحديات.
ولــفــت حــمــيــدان فــي هــذا 
الصدد إلى أن أغلب الخدمات 
الــعــمــل  وزارة  تــقــدمــهــا  الـــتـــي 
ــــى فـــئـــة الـــشـــبـــاب،  مـــوجـــهـــة إلـ
الباحثين  شــريــحــة  وخـــاصـــة 
األعــــمــــال  ورواد  عـــمـــل  عـــــن 
ــى تــأســيــس  مـــن الــســاعــيــن إلــ
ــة،  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــم الـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ مـ
للتغلب  مــســاعــدتــهــم  بــهــدف 
والتحديات  الصعوبات  على 
ــي تـــواجـــهـــهـــم فــــي مــجــال  ــتـ الـ
ــادة  الــتــأهــيــل والــتــوظــيــف وريــ
األعــمــال، فــي ظــل مــا يشهده 
ــورات  ــل مــــن تــــطــ ــمـ ــعـ ــوق الـ ــ ســ
ســـريـــعـــة ومـــتـــالحـــقـــة خــاصــة 
الرقمية،  التقنية  مجال  فــي 
ــذا الــســيــاق أن  مـــؤكـــدًا فـــي هــ
مع  وبــالــتــعــاون  الــعــمــل  وزارة 
تــركــز  الــعــالقــة  ذات  الــجــهــات 
وتــعــزيــز عملية  تــطــويــر  عــلــى 
اإلرشــــــاد والــتــوجــيــه الــمــهــنــي 
أثـــنـــاء الــمــرحــلــة الــمــدرســيــة 
الفئة  هـــذه  لــمــســانــدة  ــك  وذلــ
ــار الــتــخــصــصــات  ــيـ ــتـ عـــلـــى اخـ
سوق  في  الحيوية  الوظيفية 

العمل.
ــل أن  ــمــ ــعــ وأكـــــــــد وزيـــــــــر الــ
ــن تــحــرص  ــريـ ــبـــحـ مــمــلــكــة الـ
ــــالل اســتــراتــيــجــيــاتــهــا  مــــن خـ
بالشباب  للنهوض  وخططها 
ــن اإلطـــــــار  ــيــ ــزج بــ ــ ــمــ ــ ــى الــ ــلــ عــ
تهتم  إذ  والــعــمــلــي،  الــفــكــري 
هذه  ببناء  األول  الــمــقــام  فــي 
قيم  على  وتنشئتها  الطاقات 
الوطني،  واالنتماء  المواطنة 
كما تعمل على صقل مهارات 
بأحدث  وتسليحهم  الــشــبــاب 
ــارف وتــــوفــــيــــر أحـــــدث  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
والتدريبية  التعليمية  النظم 
الــــتــــي تـــســـاعـــد فـــــي تــخــريــج 
المؤهلين  الشباب  من  أفــواج 
بروح العصر، وتمكينهم ورفع 
والمهنية  الــذاتــيــة  قــدراتــهــم 
فــي حياتهم  االنـــخـــراط  قــبــل 

الوظيفية.

وزير العمل:

ال���ح���ر����س ع���ل���ى ف���ت���ح ال���م���ج���ال اأم�����ام 

ال�����س��ب��اب ل��ب��ل��وغ اآم���ال���ه���م وط��م��وح��ات��ه��م

} وزير العمل.

رئ��ي�����س ال�������س���ورى: ال��ث��ق��ة ال��م��ل��ك��ي��ة ف���ي ال����ك����وادر ال�����س��ب��اب��ي��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 

ت��ف��ت��ح اآف����اًق����ا ل��ل��ع��ط��اء وال��ت��ف��ان��ي ال��وط��ن��ي ف���ي ن��ه�����س��ة ال���وط���ن وازده������اره
أكـــد عــلــي بــن صــالــح الــصــالــح، 
الثقة  أن  الـــشـــورى،  مجلس  رئــيــس 
ــتـــي تــحــظــى  الــمــلــكــيــة الـــســـامـــيـــة الـ
الشبابية  والـــكـــفـــاءات  ــكـــوادر  الـ بــهــا 
البحرينية من لدن حضرة صاحب 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
المعّظم،  الــبــالد  ملك  خليفة،  آل 
تــشــّكــل دعــــامــــات أســـاســـيـــة، وركـــائـــز 
مهمة لترسيخ المشاركة اإليجابية 
والـــفـــاعـــلـــة مـــن الـــشـــبـــاب فـــي شتى 
الـــمـــجـــاالت الــتــنــمــويــة والــحــيــويــة، 
مشيًرا إلى أن الدعم المتنامي من 
للطاقات  الــمــعــّظــم  الــمــلــك  جــاللــة 
ــتـــح آفـــــاًقـــــا لــلــعــطــاء  ــة، فـ ــيـ ــابـ ــبـ الـــشـ
ــام في  ــهـ والــتــفــانــي الــوطــنــي، واإلسـ

نهضة الوطن وازدهاره. 
الــشــورى  ولــفــت رئــيــس مجلس 
لــجــاللــة  الـــــزاهـــــر  ــد  ــهـ ــعـ الـ أن  إلــــــى 
الملك المعّظم، شهد نقلة نوعية، 
وتــطــوًرا واســًعــا فــي قــطــاع الشباب، 
مــا انــعــكــس عــلــى حــضــورهــم الــبــارز 
والمؤثر في مسيرة التقدم والبناء، 
معرًبا عن الفخر واالعتزاز بالرؤى 
ــات الـــمـــلـــكـــيـــة الــســامــيــة  ــعـ ــلـ ــتـــطـ والـ
لجاللة الملك المعّظم، الستدامة 
عزيمتهم  وتثبيت  الشباب،  تمكين 
قادة  باعتبارهم  الوطنية  وإرادتــهــم 

المستقبل.
ــر رئــيــس مــجــلــس الــشــورى  وذكــ
لتمكين  حــمــد  الــمــلــك  ــائـــزة  جـ أّن 
التنمية  ــداف  أهـ لتحقيق  الــشــبــاب 
المستدامة، تعتبر إحدى المحطات 

الــمــضــيــئــة لــالحــتــفــاء بــالــمــنــجــزات 
الشبابية، وإبراز قدراتهم وكفاءاتهم 
مختلف  فــي  العالية  وإمكانياتهم 

المجاالت.
ــة يـــــــــوم الــــشــــبــــاب  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وبـ
البحريني، الذي يصادف الـ 25 من 
ــام، أثــنــى رئــيــس  ــارس كـــل عــ شــهــر مــ
ــورى عـــلـــى الـــبـــرامـــج  ــ ــشـ ــ مـــجـــلـــس الـ
الحكومة  تنفذها  التي  والمبادرات 
في  الــشــبــاب  دور  لتعميق  الــمــوقــرة 
مسيرة العمل الوطني، مقدًرا عالًيا 
العطاءات المتواصلة التي يقدمها 
صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي األمـــيـــر 
ســلــمــان بــن حــمــد آل خــلــيــفــة، ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، والدور 
الكبير الذي يقوم به سمّوه لترسيخ 
الشبابية  والــكــوادر  القيادات  جهود 
وتحفيزهم  البحرين،  فريق  ضمن 
صناعة  فــي  واإلبـــداع  االبتكار  على 
الحكومي  األداء  وتطوير  اإلنــجــاز، 

وفق متطلبات النمو والتقدم.
وأشـــاد رئــيــس مجلس الــشــورى 
الــتــي  ــمــة  الــقــّي واألدوار  بــالــجــهــود 
يقودها سمو الشيخ ناصر بن حمد 
الملك  جــاللــة  مــمــثــل  خــلــيــفــة،  آل 
لأعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
ــنـــي، وســمــو  مــســتــشــار األمـــــن الـــوطـ
خليفة،  آل  حمد  بــن  خالد  الشيخ 
الــمــجــلــس  لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب 
رئيس  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة رئــيــس 
ــيـــة الــبــحــريــنــيــة،  ــبـ الــلــجــنــة األولـــمـ

سمّوهما  بــحــرص  مــعــالــيــه  مــنــّوهــا 
الشبابي،  بالقطاع  الــنــهــوض  على 
ــبـــاب عـــلـــى تــســخــيــر  وتــشــجــيــع الـــشـ
فــي تعزيز  والــخــبــرات  اإلمــكــانــيــات 
مــكــانــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن إقــلــيــمــًيــا 

ودولًيا.
الشورى  مجلس  رئيس  وأثــنــى 
ــلــــى الــــــــــدور الــــــــذي تـــضـــطـــلـــع بــه  عــ
ــة  ــيـ ــابـ ــبـ الـــــمـــــراكـــــز واألنــــــــديــــــــة الـــشـ
المواهب  اكتشاف  في  والرياضية، 
واســتــثــمــارهــا،  وتنميتها  الــشــبــابــيــة 
ــة  ــطــ ــشــ ــًدا بــــالــــبــــرامــــج واألنــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ مـ
مملكة  تشهدها  الــتــي  والفعاليات 
الــبــحــريــن عــلــى مــــدار الــعــام والــتــي 
تخصص للشباب والناشئة، وتسهم 
في  وخبراتهم  مهاراتهم  صقل  في 

شتى المجاالت.
وقــــال رئــيــس مــجــلــس الــشــورى 

يوم وطني لالحتفاء  إنَّ تخصيص 
بالشباب البحريني، يعكس اإليمان 
المجتمع،  في  الفئة  بهذه  اسخ  الرَّ
ومـــا يــشــكــلــونــه مـــن ركـــيـــزة أســاســيــة 
م،  والتقدُّ البناء  عملية  في  ومهمة 
يؤديها  التي  بالمسؤوليات  مشيًدا 
الــشــبــاب، والــتــزامــهــم بقيم ومــبــادئ 

الوالء واالنتماء الوطني.
ــؤون  ــا أكــــــدت لــجــنــة شــ ــ ــدورهـ ــ بـ
برئاسة  الــشــورى  بمجلس  الــشــبــاب 
ســــعــــادة الـــســـيـــدة ســبــيــكــة خــلــيــفــة 
المستقبلية  الــرؤيــة  أن  الــفــضــالــة، 
الملك  الــجــاللــة  لــحــضــرة صــاحــب 
ملك  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
البالد المعظم، في تمكين الشباب 
الــبــحــريــنــي وإشـــراكـــهـــم فـــي قــيــادة 
ــات  ــويــ ــنـــي ورســــــم أولــ ــوطـ الـــعـــمـــل الـ
ــن خـــالل  ــ ــة، مـ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ مـــســـتـــقـــبـــل الـ
تعزيز الثقة الوطنية في كفاءاتهم 
جعلتهم  وطموحاتهم،  وعطاءاتهم 
شريًكا ال غنى عنه في تقدم وازدهار 
الــمــمــلــكــة فــــي مــخــتــلــف مـــجـــاالت 
الــعــمــل الـــوطـــنـــي، ورافـــــــًدا مــتــمــيــًزا 
لـــــإنـــــجـــــازات الـــحـــديـــثـــة لــمــمــلــكــة 
الــبــحــريــن فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
ــة واالقــــــتــــــصــــــاديــــــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ والـ

والرياضية والثقافية وغيرها.
ــة يـــــــــوم الــــشــــبــــاب  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وبـ
الخامس  يصادف  الــذي  البحريني 
والــعــشــريــن مــن مـــارس مــن كــل عــام 
تقديًرا لدورهم الحيوي في مسيرة 
أشـــــادت لجنة  والـــتـــطـــور،  الــتــنــمــيــة 

المستمر  بــالــدعــم  الــشــبــاب  شــــؤون 
الذي يحظى به الشباب البحريني 
ــة بــــرئــــاســــة صـــاحـــب  ــومـ ــكـ ــحـ ــــن الـ مـ
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
رئيس  العهد  ولي  آل خليفة،  حمد 
مجلس الــوزراء، من خالل تضمين 
الحكومية  الــعــمــل  وخــطــط  بــرامــج 
عـــنـــاصـــر إبـــــــراز وتــمــكــيــن الـــشـــبـــاب، 
واالعتماد على الكفاءات والقدرات 
ــة فـــــي قـــــيـــــادة الـــــــــــوزارات  ــيـ ــابـ ــبـ الـــشـ
يتجلى  بما  الرسمية،  والمؤسسات 
الحكيمة  القيادة  إيمان  من خالله 
المتميزة،  وإسهاماتهم  بعطاءاتهم 
ويعكس ما بلغه الشباب البحريني 
مكّنته  وعملية  علمية  مــكــانــة  مــن 
مـــن االنـــخـــراط فـــي تــســريــع وتــيــرة 

التطور واإلنجاز الوطني.
المْلهم  الــدور  اللجنة  وثّمنت 
سمو  بــه  يضطلع  الـــذي  والمحفز 
خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ 
مــمــثــل جـــاللـــة الـــمـــلـــك لــأعــمــال 
اإلنـــــســـــانـــــيـــــة وشــــــــــــؤون الــــشــــبــــاب، 
ــه الـــمـــســـتـــمـــرة لــلــشــبــاب  ــانـــدتـ ومـــسـ
أفــضــل مــا لديهم  مــن أجــل تقديم 
على  الطموحة  أهدافهم  وتحقيق 
كل المستويات، من خالل حضوره 
ــــي فـــــي مــــحــــافــــل الـــعـــمـــل  ــابـ ــ ــــجـ اإليـ
واإلنجاز والمنافسة التي يخوضها 
الشباب البحريني، منوهًة بالجهود 
الــــبــــارزة لــســمــو الــشــيــخ خـــالـــد بن 
األول  الـــنـــائـــب  خــلــيــفــة  آل  حـــمـــد 
للشباب  األعــلــى  المجلس  لرئيس 

والـــريـــاضـــة رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
األولمبية  اللجنة  رئيس  للرياضة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، والـــــتـــــي تــــصــــب فــي 
المشّرفة  الــصــورة  تعزيز  مــواصــلــة 
بصمة  وتــرك  البحرينية  للرياضة 
إيــجــابــيــة لـــرفـــع رايـــــة الـــوطـــن في 
الــمــحــافــل الـــريـــاضـــيـــة والــشــبــابــيــة 

المتنوعة.
ــؤون الــشــبــاب  وبــّيــنــت لــجــنــة شــ
تــحــصــد  أصــــبــــحــــت  ــلـــكـــة  الـــمـــمـ أن 
الملك  ودعـــم جــاللــة  اهتمام  ثــمــار 
جهود  وتــكــامــل  لــلــشــبــاب،  المعظم 
والتنفيذية  التشريعية  السلطتين 
ــر إشــراكــهــم  لــتــوفــيــر مــقــومــات وأطــ
ــي بـــنـــاء أســس  بــالــشــكــل الـــفـــاعـــل فـ
حيث  المملكة،  ومستقبل  حــاضــر 
والرياضية  العلمية  المنجزات  إن 
والــثــقــافــيــة واالقــتــصــاديــة وغــيــرهــا 
المملكة  بها  تفاخر  أصبحت  التي 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، تــتــصــدرهــا 
أسماء الشباب البحريني المتسمة 
بروح العزيمة واإلصرار والتحدي.

ــدت الــلــجــنــة حــرصــهــا على  وأبــ
ــعـــات  ــريـ ــتـــشـ ــويــــر مـــنـــظـــومـــة الـ تــــطــ
الوطنية بالقوانين واألنظمة التي 
البحريني  الشباب  إسهامات  تعزز 
وذلك  الوطنية،  بواجباتهم  للقيام 
اتساًقا مع الرؤية المشرقة لمملكة 
البحرين، وبما يواكب المستجدات 
ــة الــمــتــعــلــقــة بــالــشــبــاب  ــريـ ــعـــصـ الـ
واإلبــداع  اإلنــجــاز  على  وتساعدهم 

خدمة لوطنهم.

} رئيس مجلس الشورى.



بــنــت  روان  ــدة  ــيـ ــسـ الـ هـــنـــأت 
نــجــيــب تــوفــيــقــي وزيـــــــرة شــــؤون 
مملكة  وشــابــات  الــشــبــاب، شباب 
الشباب  يــوم  بمناسبة  البحرين 
الـــبـــحـــريـــنـــي، هــــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة 
ــي تـــقـــديـــرا  ــأتــ ــي تــ ــتــ الـــمـــهـــمـــة الــ
ــاءات الـــشـــبـــاب  ــطــ ــعــ واعــــــتــــــزازا بــ
ــان  ــمــ ــرة واإليــ ــيـ وجـــهـــودهـــم الـــخـ
الـــراســـخ بـــدورهـــم الــحــيــوي في 
لنهضة  البناء  مسيرة  مواصلة 
ــريــــن وصـــنـــاعـــة  ــحــ ــبــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ مـ

مجدها ومستقبلها.
وأضافت وزيرة شؤون الشباب 
إن يوم الشباب البحريني يمثل 
ــة مـــواتـــيـــة لــتــبــيــان حــجــم  فـــرصـ
التي حققها  الكبيرة  اإلنجازات 
البحرين على كل  شباب مملكة 
األصــعــدة وجــهــودهــم فــي إعــاء 
اسم وعلم المملكة في مختلف 
الدولية عبر حرصهم  المحافل 
ــازات الــتــي  ــجــ عــلــى تــحــقــيــق اإلنــ
ــوء عـــلـــى مــمــلــكــة  ــ ــضـ ــ تـــســـلـــط الـ
الــبــحــريــن ونــمــوذجــهــا الــشــبــابــي 
الـــرائـــد، بــاإلضــافــة الـــى أن هــذا 
ــا مــنــاســبــا  ــانـ ــكـ الــــيــــوم يـــشـــكـــل مـ
للتركيز على الشباب الملهمين 
ــات  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ مـــــــن أصـــــــحـــــــاب الـ
واإلنجازات ليكونوا قدوة ومثاال 
يــحــتــذى بـــه مـــن قــبــل أقــرانــهــم 

الشباب.
وأشارت وزيرة شؤون الشباب 
الجالة  أن حضرة صاحب  إلى 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ــا  ــلـــك الــــبــــاد الـــمـــعـــظـــم دائـــمـ مـ
مــا يــؤكــد فــي خــطــابــات جالته 
الـــســـامـــيـــة االهـــتـــمـــام بــالــشــبــاب 
ومــواصــلــة تــقــديــم الــرعــايــة لهم 
باعتبارهم ثروة مملكة البحرين 
ومـــوردهـــا الـــذي ال يــنــضــب، وقــد 
ُتـــــوج االهـــتـــمـــام الــمــلــكــي بــدعــم 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
الفعاليات  من  للعديد  المعظم 
مع  مــتــكــررة  ولـــقـــاءات  الشبابية 
الــذي  األمــر  البحريني  الشباب 
ساهم في زراعة األمل في نفوس 
الشباب وبإحساسهم أن صوتهم 
مسموع وتأكيد أن الرهان عليهم 

مضمون.
الشباب  وزيــرة شؤون  وبينت 

لــقــد أولـــــت الــحــكــومــة بــرئــاســة 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
كـــبـــيـــًرا  ــاًمــــا  ــتــــمــ اهــ اهلل  حـــفـــظـــه 
الشباب ضمن  بالشباب وجعلت 
أولـــــويـــــات بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة، 
ــل اإلمــكــانــيــات  ــرت لــهــم كـ ــخـ وسـ
ــيــــام  ــقــ ــم مــــــن الــ ــهـ ــنـ ــكـ ــمـ الـــــتـــــي تـ
بمسؤولياتهم في الرقي بمسيرة 
الــبــنــاء والــتــنــمــيــة وفــتــحــت لهم 
في  للمشاركة  الكاملة  الــفــرص 
الوطنية  والــبــرامــج  الـــمـــبـــادرات 
ــادة مـــــــن أفـــــكـــــارهـــــم  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ لــ
مستقبل  لصناعة  ومقترحاتهم 
وجــود  أن  إلــى  مشيرة  المملكة، 
آل  بن حمد  ناصر  الشيخ  سمو 
ــة الــمــلــك  خــلــيــفــة مــمــثــل جـــالـ
ــؤون  ــ لــــأعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة وشــ
ــاع  ــقـــطـ ــلــــى هـــــــرم الـ الــــشــــبــــاب عــ
الشبابي واهتمام سموه بالوقوف 
البحريني  الــشــبــاب  جــانــب  إلـــى 
ليتخطى  احــتــيــاجــاتــه  وتــلــبــيــة 
إلى  ويحولها  التحديات  جميع 
نقاط انطاقة لبناء المستقبل، 
مــنــح الــشــبــاب الـــقـــوة والــعــزيــمــة 
واإلصــــــــــرار لــلــمــضــي قـــدمـــا فــي 
وتحقيق  المملكة  رفــعــة  سبيل 
تــؤكــد مسيرة  الــتــي  ــازات  ــجــ اإلنــ
تطور النموذج البحريني الداعم 
الذي  المحوري  والــدور  للشباب 
ــي ازدهــــــار  ــاب فــ ــبـ ــشـ ــه الـ يـــقـــوم بــ

اهــتــمــام سمو  ظــل  فــي  المملكة 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
المجلس  لرئيس  األول  النائب 
األعلى للشباب والرياضة رئيس 
رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة 
البحرينية  األولــمــبــيــة  الــلــجــنــة 
وحـــــرص ســـمـــوه عــلــى االرتـــقـــاء 

بالكوادر الشبابية.
وأكــدت وزيــرة شؤون الشباب 
توجيه  فـــي  مــاضــيــة  الــــــوزارة  أن 
ســيــاســتــهــا الـــشـــبـــابـــيـــة وتــنــفــيــذ 
برامجها؛ والعمل بتكامل فاعل 
مع جميع المؤسسات الحكومية 
والــقــطــاعــات الــمــخــتــلــفــة لــبــنــاء 
ــاب قــــــادر عــلــى  ــبـ ــشـ ــن الـ جـــيـــٍل مــ
ــبــــادرة والــتــفــكــيــر واإلبـــــــداع  الــــمــ
ويكون فاعا ومشاركا في اتخاذ 
خدمة  في  تصب  التي  القرارات 

مملكة البحرين.
ونوهت وزيرة شؤون الشباب 
ــأن الــشــبــاب الــبــحــريــنــي أثــبــت  بــ
ــدار الــســنــوات الــمــاضــيــة  عــلــى مــ
من نهضة البحرين المباركة أنه 
على درجة عالية من المسؤولية 
بأفكاره  الــتــام  والــوعــي  الوطنية 
ومـــــبـــــادراتـــــه وبــــقــــضــــايــــاه آخــــــًذا 
بأسباب الرقي والتقدم وفق رؤية 
للمشاركة  قــويــة  وهــمــة  واضــحــة 
في ازدهار المملكة والثقة كبيرة 
فـــي شــبــاب الــمــمــلــكــة بــمــواصــلــة 
ــاء شــأن  الــعــطــاء فـــي ســبــيــل اعــ

المملكة. 

ــا  ــهـ ــحـ ــريـ وفـــــــــي خــــــتــــــام تـــصـ
أعـــلـــنـــت وزيـــــــرة شــــــؤون الــشــبــاب 
الشباب  »سفراء  برنامج  إطــاق 
البحريني« وتتلخص فكرته في 
لمواد  الشابة  أو  الــشــاب  تقديم 
فــلــمــيــة مـــن إنــتــاجــه مــدتــهــا 15 
ثانية يقدم فيها رؤيته ومبرراته 
حول السؤال التالي: لماذا على 
لــيــكــون سفيرا  الـــــوزارة اخــتــيــاره 
للشباب البحريني في المحافل 

الخارجية؟
وبـــعـــد ذلـــــك ســيــتــم تــقــيــيــم 
الشباب  قدمها  الــتــي  الــمــبــررات 
من قبل لجنة مختصة الختيار 
الفائزين وفقا لمعايير وضوابط 
محددة، والفائز منهم سيحظى 
بــتــمــثــيــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
إحــــدى االجــتــمــاعــات الــرســمــيــة 
وزيــرة  بمرافقة  المملكة  خـــارج 
ــاب وذلــــــك بــهــدف  ــبـ ــشـ شــــــؤون الـ
ــيـــعـــة تــلــك  ــبـ ــلــــى طـ الــــتــــعــــرف عــ
ــا يــــــدور فــيــهــا  ــ ــات ومـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
وكــــيــــفــــيــــة اتـــــــخـــــــاذ الــــــــقــــــــرارات 
بـــــاإلضـــــافـــــة الــــــــى الـــفـــعـــالـــيـــات 
واالجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات الــــرســــمــــيــــة 
ــامـــش تــلــك  ــام عـــلـــى هـ ــقـ ــي تـ ــتـ الـ
االجتماعات. وسيتم وضع رابط 
على حساب وزارة شؤون الشباب 
االجتماعي  التواصل  موقع  في 
إلعــان   mysbhr االنــســتــغــرام 

كل التفاصيل. 

} وزيرة شؤون الشباب.
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بـــمـــنـــاســـبـــة يــــــوم الـــشـــبـــاب 
الـــبـــحـــريـــنـــي والـــــــذي يـــصـــادف 
ــارس مــــن كــــل عــــام،  ــ 25 مــــن مــ
نــظــمــت الــلــجــنــة االجــتــمــاعــيــة 
والحكومة  المعلومات  بهيئة 
الــبــرشــاء  بمبنى  اإللــكــتــرونــيــة 
بــمــحــافــظــة الــمــحــرق فــعــالــيــة 
ــي  ــتــ شـــبـــابـــيـــة تــــرفــــيــــهــــيــــة، والــ
ــتـــعـــريـــف مـــواهـــب  ــلـــت بـ ــتـــهـ اسـ
شـــــبـــــاب ومـــنـــتـــســـبـــي الـــهـــيـــئـــة 
واســــتــــعــــراض مـــجـــمـــوعـــة مــن 
البحرينية  الشبابية  األلــعــاب 
التنظيم  جرى  التي  الممتعة 
الــهــيــئــة  إدارات  قــبــل  مـــن  لــهــا 
باهتمام  وحظيت  المختلفة، 
وتفاعل واسع من قبل الحضور 

من المسؤولين والموظفين.
شــهــدت الــفــعــالــيــة حــضــور 
القائد  علي  محمد  ومشاركة 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة 
الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات والــــحــــكــــومــــة 
اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، وعـــــــــــدد مـــن 

المديرين وموظفي الهيئة.
وقـــــــــــد أشــــــــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس 
المعلومات  لهيئة  التنفيذي 
ـــة  ــيـ ـــرونــ ــتـ ــكــ والـــــحـــــكـــــومـــــة اإللــ
اللجنة  بذلتها  التي  بالجهود 
تنظيم  أجــل  مــن  االجتماعية 
ــة الـــشـــبـــابـــيـــة،  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ هــــــذه الـ
وأعـــــــــــرب عــــــن تـــمـــنـــيـــاتـــه لــهــا 
بالتوفيق في كل ما تنفذه من 
اجتماعية  ومــبــادرات  فعاليات 
ــعـــزز الـــتـــواصـــل بـــيـــن جــمــيــع  تـ
مــنــتــســبــي الــهــيــئــة، كــمــا تــقــدم 

والتبريكات  التهاني  بخالص 
إلى جميع الشباب البحريني، 
وعـــلـــى رأســــهــــم ســـمـــو الــشــيــخ 
آل خــلــيــفــة  ــن حـــمـــد  بــ نـــاصـــر 
الملك لأعمال  ممثل جالة 
ــيـــة وشـــــــؤون الــشــبــاب  ــانـ اإلنـــسـ
ــلــــس األعــــلــــى  ــجــ ــمــ رئـــــيـــــس الــ
سمو  وإلــى  والرياضة  للشباب 
ــالــــد بــــن حـــمـــد آل  ــيـــخ خــ الـــشـ
لرئيس  األول  الــنــائــُب  خليفة 
الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــشــبــاب 
إدارة  رئيس مجلس  والرياضة 
الهيئة العامة للرياضة رئيس 
البحرينية،  األولمبية  اللجنة 
كــمــا تــقــدم بــخــالــص الــتــهــانــي 
إلــــــى وزيـــــــــرة شـــــــؤون الـــشـــبـــاب 
نــجــيــب  بــــــن  روان  الـــــســـــيـــــدة 
يوم  بمناسبة  وذلــك  توفيقي، 

الشباب البحريني.
كـــمـــا هـــنـــأ الـــقـــائـــد جــمــيــع 

الهيئة  منتسبي  مــن  الــشــبــاب 
بـــــهـــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، وأعــــــــرب 
ــاتـــه لــهــم  ــيـ ــنـ عـــــن خــــالــــص تـــمـ
الـــعـــطـــاء  ذات  بـــمـــواصـــلـــتـــهـــم 
والـــــبـــــذل وتـــنـــمـــيـــة مـــواهـــبـــهـــم 
وتــــــحــــــقــــــيــــــق الــــــــمــــــــزيــــــــد مــــن 
ــي ُتـــســـهـــم  ــ ــتــ ــ الـــــنـــــجـــــاحـــــات الــ
بـــــاالرتـــــقـــــاء بــــمــــهــــاراتــــهــــم فــي 
ــارات الــتــقــنــيــة  ــهـ ــمـ مــخــتــلــف الـ
ــا بـــأن  ــتــ والـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، الفــ
تــنــظــيــم هــــذه الــفــعــالــيــة يــأتــي 
بتنفيذ  الــهــيــئــة  مـــن  الـــتـــزامـــا 
رؤى وتوجيهات الحكومة، وفي 
إطار الحرص على المساهمة 
وزارة شــؤون  ــداف  أهــ فــي دعـــم 
الــشــبــاب الســيــمــا عــلــى صعيد 
البحريني  بالشباب  االحتفاء 
ومنجزاتهم، والتي أسهمت وال 
تزال في االرتقاء بالعديد من 

المجاالت في المملكة. 

وزارة ال�شباب تطلق برنامج »�شفراء ال�شباب البحريني«

ال���ح���ك���وم���ة الإل���ك���ت���رون���ي���ة ت��ن��ظ��م ف��ع��ال��ي��ة 

ت��رف��ي��ه��ي��ة ب��م��ن��ا���ش��ب��ة ي���وم ال�����ش��ب��اب ال��ب��ح��ري��ن��ي

ــــس الـــلـــجـــنـــة  ــيـ ــ ــدم رئـ ــقــ ــتــ يــ
الـــشـــبـــابـــيـــة بــتــجــمــع الــــوحــــدة 
ــة األســــــتــــــاذ مــحــمــد  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
بالتهنئة  الـــدوســـري  اهلل  عــبــد 
لــــجــــمــــيــــع شــــــــابــــــــات وشـــــبـــــاب 
البحرين بمناسبة يوم الشباب 
الثانية  نسخته  في  البحريني 
والــــــذي يـــصـــادف يــــوم الــســبــت 
شهر  من  والعشرين  الخامس 

مارس.
وعـــبـــر رئـــيـــس الــلــجــنــة عن 
ــنـــي  ــريـ ــبـــحـ ــاب الـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ فــــخــــر الـ
الكبيرة  بالمكانة  واعــتــزازهــم 
في  الــشــبــاب  بها  الــتــي يحظى 
الجالة  صاحب  واهتمام  فكر 

الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
خليفة ملك الباد المعظم.

وتـــزامـــنـــًا مـــع يـــوم الــشــبــاب 
في جهود  وإسهامًا  البحريني 
تـــنـــمـــيـــة الــــشــــبــــاب واالرتــــــقــــــاء 
لتعزيز  ومــهــاراتــهــم  بطاقاتهم 
ــم فـــــــي مـــنـــظـــومـــة  ــهــ ــتــ ــيــ ــالــ ــعــ فــ
رئيس  أعــلــن  والــبــنــاء  النهضة 
ــيـــة بــتــجــمــع  ــابـ ــبـ الـــلـــجـــنـــة الـــشـ
تجمع  تبني  الوطنية  الــوحــدة 
ــادرة  ــبـ ــمـ ــة لـ ــيـ ــنـ الـــــوحـــــدة الـــوطـ
بـــعـــنـــوان )مـــبـــدعـــو الــبــحــريــن( 
ــعــــى إلــــــــى تــــكــــويــــن فـــريـــق  تــــســ
مـــن الــمــبــدعــيــن والــمــبــتــكــريــن 
الشباب والشابات البحرينيين 

ويــضــم الــفــريــق مــجــمــوعــة من 
البصمات  المبتكرين أصحاب 
واإلنـــــــجـــــــازات الـــمـــتـــمـــيـــزة فــي 
وكذلك  المختلفة  الــمــجــاالت 
ــداع  الــداعــمــيــن لــمــفــاهــيــم اإلبــ

واالبتكار. 
وتهدف المبادرة إلى: 

الــمــبــدعــيــن  تـــشـــجـــيـــع   -1
ــم  ــهـ ــدراتـ ــبــــاب لـــتـــطـــويـــر قـ الــــشــ
اإلبداعية باختاف مجاالتهم 
ــم  ــهــ ــاتــ ــئــ وتــــخــــصــــصــــاتــــهــــم وفــ

العمرية.
بالمبدعين  الــتــعــريــف   -2

في مملكة البحرين.
ــارف  ــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ تــــــــبــــــــادل   -3

والــخــبــرات فــي مــجــال اإلبـــداع 
واالبتكار.

الـــــجـــــهـــــود  تــــــوحــــــيــــــد   -4
الوطنية الرامية لدعم اإلبداع 

والمبدعين.
ــيــــات  وآلــ ــبـــل  سـ إيــــجــــاد   -5
جـــديـــدة لــلــتــعــريــف بــمــفــاهــيــم 

اإلبداع واالبتكار.
وأشــــــــــــار رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الــشــبــابــيــة بــالــتــجــمــع إلــــى أن 
إعـــــــــان تـــفـــاصـــيـــل الــــمــــبــــادرة 
سيكون  وأنشطتها  وبرامجها 
مجموعة  مع  وبالتعاون  قريبًا 
من الفرق التطوعية الشبابية 

في البحرين.

ال�شباب المبدعين والمبتكرين  لتكوين فريق من  الوطنية« يطلق مبادرة  »الوحدة 

} محمد عبد اهلل الدوسري.
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ال��ص�ي��ام ف��ص��ل 
أَجـــلِّ الــعــبــادات والــُقــرب، ولذلك  عــبــادة الصيام مــن 
رضي  هريرة  أبــي  فعن  فضله،  بتقدير  تعالى  اهلل  تكفل 
ِ صلى اهلل عليه وسلم: قاَل  اهلل عنه قال: قاَل َرسوُل اهللَّ
ه لي،  َياَم؛ فإنَّ ُ عز وجل: ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم له، إلَّ الصِّ اهللَّ
َيْوُم َصْوِم أَحِدُكْم  ٌة، وإَذا كاَن  َياُم ُجنَّ وأََنا أْجِزي به، والصِّ
َفْلَيُقْل:  َقاَتَلُه،  أْو  أَحٌد  ُه  َسابَّ َيْصَخْب، فإْن  َيْرُفْث وَل  فال 
ــِدِه، َلــُخــُلــوُف  ــٍد بــَي ــٌم. والـــذي َنــْفــُس ُمــَحــمَّ ــُرٌؤ َصــاِئ ــي اْمــ إنِّ
اِئِم  ِللصَّ الِمْسِك.  ِريــحِ  ِمن   ِ اهللَّ ِعْنَد  أْطَيُب  اِئِم  الصَّ َفــِم 
َفــِرَح  ـــُه  َربَّ َلــِقــَي  وإَذا  َفـــِرَح،  أْفــَطــَر  إَذا  َيْفَرُحُهَما:  َفــْرَحــَتــاِن 

بَصْوِمِه.
فاشتمل هذا الحديث على عدد من فضائل الصيام، 
لقوله  الــعــبــادات،  ســائــر  عــن  الــصــيــام  خصوصية  فمنها 
له إل الصيام  آدم  ابن  صلى اهلل عليه وسلم: )كل عمل 
أنــه لم  إلــى اهلل تعالى  الــصــوم  فإنه لــي(، وسبب إضــافــة 
ُيــعــبــد أحـــٌد غــيــر اهلل تــعــالــى بـــه، فــلــم يعظم الــكــفــار في 
عــصــر مـــن األعـــصـــار مــعــبــودًا لــهــم بــالــصــيــام، ومــنــهــا أن 
الصيام  أن  أي  ُجّنة(؛  )والصيام  وحماية  وقاية  الصيام 
ذلــك، ومنها  أو من جميع  النار  أو من  اآلثــام  سترة من 
فرحة الصائم عند فطره بما أنعم اهلل عليه من القيام 
الصالحة،  األعمال  أفضل  من  هو  الذي  الصيام  بعبادة 
وبــمــا أبـــاح اهلل لــه مــن الــطــعــام والــشــراب والــنــكــاح الــذي 
ا فرحه عند لقاء ربه  ما عليه حال الصوم، وأمَّ كان ُمَحرَّ
رًا  ُمَوفَّ فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند اهلل تعالى 
كاماًل، في وقت هو أحوج ما يكون إليه حين يقال: أين 
الـــذي ل  ــان  الــريَّ بــاب  الجنة مــن  الــصــائــمــون؟ ليدخلوا 

يدخله أحٌد غيرهم.
إدارة األوقاف السنية
قسم البحوث وشؤون املساجد

كتب وليد دياب:

الــشــؤون  تــقــريــر لجنة  كــشــف 
بمجلس  والقــتــصــاديــة  الــمــالــيــة 
لهيئة  المالي  األداء  النواب حول 
الــكــهــربــاء والــمــاء عــن وجـــود 320 

مستحقة  قــــروض  ديـــنـــار  مــلــيــون 
 ،2022 بنهاية  الهيئة  على  الدفع 
مع  أنــه  إلــى  التقرير،  أشـــار  حيث 
أن  إل  التشغيلي  العجز  استمرار 
إجــمــالــي األصـــــول لــديــهــا يغطي 
تبلغ  اللــتــزامــات، حيث  إجــمــالــي 

قــيــمــة األصــــــول غــيــر الــمــتــداولــة 
والـــمـــكـــونـــة بـــشـــكـــل أســــاســــي مــن 
 1.967 نحو  وآلت  ومــبــان  أراض 
حجم  فــإن  وبالتالي  دينار،  مليار 
الهيئة  المستحقة على  القروض 
إجمالي  يعادل 14% من  ما  تمثل 

الــحــســاب  مـــن  و%39.6  األصـــــول، 
الـــمـــتـــراكـــم لــلــهــيــئــة، حــيــث أكـــدت 
األصــول  مــن  تمتلك  أنها  الهيئة 
مالية  مــالءة  يمنحها  ما  الثابتة 
تغطية  يمكنها  وبالتالي  مناسبة 

القروض المستحقة عليها.
العجز  أن  الــتــقــريــر  ــح  ــ وأوضـ
التشغيلي للهيئة بلغ 90.5 مليون 
ديــنــار فــي ســنــة 2021 فــي الــوقــت 
الحكومي  الــدعــم  فيه  بلغ  الـــذي 
العام،  نفس  فــي  ديــنــار  مليون   48
الــعــامــة  الــمــيــزانــيــة  أن  مــضــيــفــة 
تــقــدم أي دعـــم مالي  لــلــدولــة لــن 
الهيئة في  لتمويل عجز ميزانية 
الــســنــوات الــقــادمــة وذلــك تماشيا 

مـــع مــتــطــلــبــات الــــتــــوازن الــمــالــي 
الذي تخضع له الميزانية العامة 

للدولة.
وأوضـــحـــت الــبــيــانــات أن هــذا 
الــبــالــغ 90.5  الــتــشــغــيــلــي  الــعــجــز 
ــار يـــرجـــع بـــاألســـاس  ــنــ مـــلـــيـــون ديــ
إلـــــى مـــصـــدريـــن أســـاســـيـــيـــن هــمــا 
عــجــز تــشــغــيــلــي فـــي قــطــاع الــمــاء 
ديــنــار  مــلــيــون   60.343 بـــمـــقـــدار 
بنسبة 66.7%، وعجز تشغيلي في 
 30.171 بمقدار  الكهرباء  قــطــاع 
 ،%33.3 وبــنــســبــة  ــار  ــنــ ديــ مـــلـــيـــون 
وأقساط  فوائد  أن تسديد  مؤكدة 
القروض المستحقة عند مواعيد 
اســـتـــحـــقـــاقـــهـــا يـــتـــطـــلـــب تــحــقــيــق 

األمــر  هـــذا  وأن  تشغيلي،  فــائــض 
غير متاح حاليا في ظل استمرار 
فإن  وبالتالي  التشغيلي،  العجز 
الهيئة  قــيــام  إلــى  الــحــاجــة ملحة 
تـــوازن مــالــي تهدف  بــوضــع خطة 
ــــى إطــــفــــاء الـــعـــجـــز الــتــشــغــيــلــي  إلـ
فـــي الــمــرحــلــة األولــــــى وتــحــقــيــق 
فائض في المرحلة الثانية، وهذا 
المبادرات  مــن  مجموعة  يتطلب 
ناحية  الهيئة من  إيــرادات  لزيادة 
وتــقــلــيــل مــصــروفــاتــهــا مــن ناحية 
ــيـــق مــع  ــنـــسـ ــتـ ــالـ أخـــــــــرى وذلـــــــــك بـ
اللجنة  تــقــريــر  الــحــكــومــة. وأشــــار 
ــى أن اعــتــمــادهــا لــخــطــة تـــوازن  إلـ
ــالــــي تــعــتــبــر جـــــــزءا مــــن خــطــة  مــ
ــا الــــحــــكــــومــــة  ــهــ ــتــ ــعــ ــة وضــ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ شـ
حيث  الــمــالــي،  الـــتـــوازن  لتحقيق 
إلــى تحقيق  الـــوزارة  تهدف خطة 
التوازن المالي بين إيرادات الهيئة 
ومصاريفها التشغيلية، كما تشير 
إلى أن عدم التوازن بين اإليرادات 
والـــمـــصـــروفـــات نـــاجـــم بـــالـــدرجـــة 
التكاليف  بــيــن  عــن خــلــل  األولــــى 
التي  والماء  للكهرباء  الحقيقية 
تــتــكــبــدهــا الــهــيــئــة وبــيــن األســعــار 
الهيئة  تبيعها  الــتــي  الــمــدعــومــة 
بنسب  المملكة،  في  للمشتركين 
قطاع  في   %77 بمعدل  منخفضة 
في   %93 على  يزيد  ومــا  الكهرباء 
تخفيض  تم  حيث  المياه،  قطاع 
قيمة الدعم الذي تتسلمه الهيئة 
السنوات  خــالل  تدريجية  بصورة 
مليون   350 مــعــدل  مــن  الــســابــقــة 
دينار سنويا إلى صفر خالل عام 
بين  الخلل  أدى هذا  ولقد   ،2022
المصاريف التشغيلية واإليرادات 

إلى تراكم العجز السنوي.

يف تقرير ملالية النواب ب�شاأن الأداء املايل لهيئة الكهرباء واملاء

320 مليون دينار قرو�ض م�صتحقة الدفع على الهيئة بنهاية 2022

1.9 ملي��ار دين��ار حج��م اأ�ش��ول الهيئ��ة متنحه��ا م��اءة مالي��ة لتغطي��ة قرو�شه��ا 

ت���وازن  خط���ة  و�ش���ع  اإىل  ملح���ة  احلاج���ة 

الت�ش���غيلي الهيئ���ة  عج���ز  ملعاجل���ة  م���ايل 

ذكــــرت الــحــكــومــة أنــهــا درســــت القـــتـــراح برغبة 
الموظفين  تــعــويــض  بــشــأن  الســتــعــجــال(  )بــصــفــة 
العاملين في الوزارات والجهات التي تخضع لجهاز 
الــخــدمــة الــمــدنــيــة عــن الــعــمــل اإلضـــافـــي تعويضا 

نقدًيا بدل من ساعات الراحة.
الــالئــحــة  مـــن   )27( ــادة  ــمــ الــ أن  إلــــى  وأشـــــــارت 
الــتــنــفــيــذيــة لــقــانــون الــخــدمــة الــمــدنــيــة الـــصـــادرة 
الــوزراء رقم )51( لسنة 2012  بقرار رئيس مجلس 
وتــعــديــالتــهــا نــظــمــت ضـــوابـــط اســتــحــقــاق ســاعــات 
العمل  أجــور  أن  إلى  أشــارت  العمل اإلضافي، حيث 
اإلضافي من ضمن الميزانية المعتمدة للجهة من 
قبل الجهاز على أل تتجاوز العتمادات المخصصة 
لها في باب نفقات القوى العاملة، فضال عن جعل 
كـــل جــهــة حــكــومــيــة مــســؤولــة عـــن تــنــظــيــم ســاعــات 
العمل اإلضافي للموظفين، وذلك من خالل إعداد 
جـــداول ســاعــات العمل اإلضــافــي، واســتــخــدام هذه 
الساعات في الحالت الطارئة مع استمرارية تقييم 
الحاجة إلى العمل اإلضافي، على أن تقوم كل جهة 
بتلك  للقيام  الالزمة  اإلجــراءات  بإصدار  حكومية 

المسؤوليات.
وفي هذا الصدد أصدر جهاز الخدمة المدنية 
 2021 لسنة   )2( رقـــم  الــمــدنــيــة  الــخــدمــة  تعليمات 
إدارة وتنفيذ ورقابة ميزانية نفقات  بشأن ضوابط 
 ،2022-2021 الماليتين  للسنتين  العاملة  الــقــوى 
صرف  ضوابط  المذكورة  التعليمات  حــددت  حيث 
العمل اإلضافي، والتي من أهمها التأكد من توفر 
العتمادات المالية الالزمة للعمل اإلضافي وإيجاد 
البدائل المناسبة التي من شأنها أن تخفض تكلفة 
القوى  نفقات  خفض  وبالتالي  اإلضــافــي،  العمل 
العاملة بشكل عام كتعويض الموظف بأوقات راحة 
أخرى مساوية لساعات العمل اإلضافي التي عملها 
الموظف أو إضافتها إلى رصيد إجازته السنوية مع 
السنوية  ــازات  اإلجـ لرصيد  األقصى  الحد  مــراعــاة 
يــوَم   75 )وهــو  التالية  السنة  إلــى  بنقله  المسموح 
أهمية  إليها  المشار  التعليمات  أكــدت  كما  عمل(، 

المعتمدة  بالميزانية  الحكومية  الجهات  الــتــزام 
العمل اإلضــافــي  للعمل اإلضــافــي وســقــف ســاعــات 
الــمــحــدد لـــهـــا، وإخـــطـــار جـــهـــاز الــخــدمــة الــمــدنــيــة 
مسبقا في حال وجود توقع لتجاوز هذه الميزانية، 
الخصوص  بهذا  المناسبة  الحلول  لوضع  وذلــك 
بإنجاز  للقيام  الموظفين  تكليف  في  الشروع  قبل 

األعمال وفي موعد ل يقل عن )3( أشهر.
ولســتــكــمــال إعــــداد الــمــشــروع الـــقـــادم لــقــانــون 
ــة، وســعــيــا إلــــى ضبط  ــدولـ ــلـ الــمــيــزانــيــة الـــعـــامـــة لـ
وتــرشــيــد اإلنــفــاق وتــعــزيــز اإلنــتــاجــيــة فــي الجهات 
العاملة  الــقــوى  نــفــقــات  إلـــى  بالنسبة  الــحــكــومــيــة 
بحسب مبادرات برنامج التوازن المالي وبناء على 
وزير  وتعميم   )2663-01( رقم  الــوزراء  قرار مجلس 
 2022 لسنة   )4( رقــم  الوطني  والقــتــصــاد  المالية 
بــشــأن إعــــداد الــمــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة للسنتين 
الماليتين 2023 - 2024م، فقد أصدر جهاز الخدمة 
المدنية توجيهات الخدمة المدنية رقم )5( لسنة 
العاملة  القوى  نفقات  ميزانية  إعــداد  بشأن   2022

للسنتين الماليتين 2023 - 2024م.
وفي ظل التوجهات الحكومية بخفض اإلنفاق، 
وتحقيق الغاية من برنامج التوازن المالي وتطوير 
يضمن  بما  وترشيده  الحكومي  اإلنــفــاق  إجـــراءات 
اإلنتاجية  الكفاءة  زيــادة  ومــبــادرات  الصرف،  كفاءة 
التدابير  بعض  اتخاذ  إلــى  الحاجة  استدعت  فقد 
والــتــي مــن ضمنها  ذلـــك،  الــتــي مــن شأنها تحقيق 
ــرى مــســاويــة  ــة أخــ تــعــويــض الــمــوظــف بـــأوقـــات راحــ
أو  الموظف  عملها  التي  اإلضافي  العمل  لساعات 

إضافتها إلى رصيد إجازته السنوية.
تــقــديــرهــا  ــالـــص  الــحــكــومــة عـــن خـ تـــعـــرب  وإذ 
القتراح  بموضوع  اهتمامه  على  الــنــواب  لمجلس 
الماثل، فإنها تشير إلى أنه يتعذر عليها الموافقة 
ــتــــراح بــرغــبــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن وذلـــك  عــلــى القــ
تعزيز  كما تحرص على  أعــاله،  المذكورة  لألسباب 
فيه خير وصالح وطننا  لما  المجلس  تعاونها مع 

العزيز.

يف اإطار خف�ض الإنفاق.. احلكومة ترد على النواب:

ت��ع��وي�����ض ال���م���وظ���ف ب�����اأوق�����ات راح����ة 

م�����ص��اوي��ة ل�����ص��اع��ات ال��ع��م��ل الإ���ص��اف��ي

ــــك الــــبــــحــــريــــن  ــنـ ــ ــن بـ ــ ــلــ ــ أعــ
الــبــنــك   ،)BisB( ــي  ــالمــ اإلســ
الـــرائـــد فــي تــقــديــم الــخــدمــات 
ــة  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــة اإللــ ــيــ ــرفــ ــصــ ــمــ الــ
البحرين،  بمملكة  اإلسالمية 
ــيـــة  ــانـ طـــــــرح حـــمـــلـــتـــه الـــرمـــضـ
الـــتـــرويـــجـــيـــة، وذلـــــك اعـــتـــبـــاًرا 
ــخ 23 مـــــارس وحــتــى  ــاريـ تـ ــن  مـ
وتــــقــــدم   .2023 أبــــــريــــــل   30
ربح  معدلت  للزبائن  الحملة 
مـــخـــفـــضـــة عـــلـــى الـــتـــمـــويـــالت 
الــتــالــيــة: الــســيــارات والــعــقــاري 
والتمويل الشخصي »تسهيل«، 
تأمينا  منحهم  إلى  باإلضافة 
لتمويالت  الحياة مجاًنا  على 

مزايا.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، صـــّرح 
السيد فيصل حامد العبداهلل 
الــــــقــــــائــــــم بــــــأعــــــمــــــال رئــــيــــس 
لألفراد  المصرفية  الخدمات 
لدى بنك البحرين اإلسالمي 
بقوله: »ُيسعدنا أن نعلن طرح 
أحدث حمالتنا الترويجية في 
شــهــر رمــضــان الــكــريــم، والــتــي 
نتطلع من خاللها إلى تقديم 
ــة مــتــمــيــزة  ــيـ ــرفـ تــــجــــربــــة مـــصـ
لزبائننا األعزاء وباقة متنوعة 
والــمــزايــا من  الخصائص  مــن 
ضــمــنــهــا: تــوافــقــهــا مــع أحــكــام 
الــشــريــعــة اإلســالمــيــة وســرعــة 

ــام اإلجـــــــــــــراءات وإصـــــــدار  ــ ــمـ ــ إتـ
الموافقة ومعدلت ربح سنوية 

تنافسية وغيرها الكثير«.

 )BisB( الإ�����ص����ام����ي  ال���ب���ح���ري���ن 

ي��ط��ل��ق ح��م��ل��ت��ه ال��رم�����ص��ان��ي��ة ال��ت��روي��ج��ي��ة

} فيصل العبداهلل.

اســتــقــبــل الــمــهــنــدس وائـــل 
شــؤون  وزيــر  المبارك  ناصر  بــن 
الـــبـــلـــديـــات والـــــزراعـــــة، الــســيــدة 
يــوســف جــنــاحــي رئيسة  أحــــالم 
ســيــدات  جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس 
من  وعــدد  البحرينية،  األعمال 
الجمعية  إدارة  مجلس  أعضاء 
الــمــجــالت  فــي  الــتــعــاون  لبحث 

ذات الهتمام المشترك.
 وخالل اللقاء أكد المبارك 
التعاون  بتعزيز  الــوزارة  اهتمام 
ومختلف  الــخــاص  القطاع  مــع 
مــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
ــي ســبــيــل تــنــمــيــة الــمــجــتــمــع  فــ
ــاد  ــتــــصــ ــلـــة القــ ــعـــجـ والــــــدفــــــع بـ
الــوطــنــي، مــنــوهــًا بــدعــم الـــوزارة 
لـــكـــل الــــخــــطــــوات والــــمــــبــــادرات 
سيدات  جمعية  تتخذها  الــتــي 

األعمال
فـــي إطــــار دعـــم الــمــســاهــمــة 

ــلـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة  الـــفـــاعـــلـــة لـ
فـــي مــخــتــلــف الـــنـــواحـــي ومــنــهــا 
في  دورهــا  وتعزيز  القتصادية، 

التنمية باعتبارها ركنًا أساسيًا 
فيها.

 وبـــحـــث الــــوزيــــر الـــمـــبـــارك 

وأعــضــاء  الجمعية  رئــيــســة  مــع 
الــوزارة  مشاريع  اإلدارة  مجلس 
المستقبلية  التعاون  ومجالت 

بالتعاون  المشاريع  تنفيذ  فــي 
ــاص، حــيــث  ــ ــخـ ــ مــــع الـــقـــطـــاع الـ
تسعى الوزارة إلى إبراز الفرص 
ــة الـــمـــتـــاحـــة فــي  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ الســ
الــمــشــاريــع الــبــلــديــة إلـــى جانب 
تــبــنــي مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة في 
قــطــاعــات الـــزراعـــة والســـتـــزراع 
السمكي، باإلضافة إلى تنشيط 
الجانب التوعوي ونشر الثقافة 
بــالــتــعــاون مــع جمعية  الــبــلــديــة 

سيدات األعمال البحرينية.
رئيسة  أعــربــت  جانبها  مــن 
ــال  ــ ــمــ ــ ــيــــة ســـــــيـــــــدات األعــ جــــمــــعــ
ــة عــــــــن خــــالــــص  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
تقديرها لوزير شؤون البلديات 
ــة عــلــى دعــمــه وحـــرص  ــزراعــ والــ
في  الجمعية  مع  التعاون  على 
عديد من المجالت بما يسهم 
فـــي تــحــقــيــق رؤيــتــهــا ورســالــتــهــا 

المنشودة.

»البلديات« و»�صيدات الأعمال« تبحثان التعاون في تنفيذ الم�صاريع 

} جانب من االجتماع.

استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس 
غوينيث  اإلنــســان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
كوتز القائم بأعمال سفارة كندا المعتمدة لدى 

مملكة البحرين والمقيمة في الرياض.
 وخالل اللقاء، قدم الــدرازي نبذة عن آلية 
عمل المؤسسة ودورها في نشر وتعزيز وحماية 
ــان فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وتـــم  ــســ حـــقـــوق اإلنــ

الهتمام  ذات  المواضيع  إلى عدد من  التطرق 
بين  التعاون  تعزيز  سبل  ومناقشة  المشترك، 

الجانبين.
ــز بــــالــــدور الــــذي  ــوتـ مــــن جـــانـــبـــهـــا، نــــّوهــــت كـ
تضطلع به المؤسسة في حماية وتعزيز حقوق 
لمملكة  متمنية  البحرين،  مملكة  في  اإلنسان 
البحرين وشعبها المزيد من التقدم والزدهار. 

لحقوق  »ال��وط��ن��ي��ة  ب���دور  ك��ن��دي��ة  اإ����ص���ادة 

بالمملكة الإن�صان  حقوق  حماية  في  الإن�صان« 

على  الــقــادمــة  فــي جلسته  الــنــواب  يصوت مجلس 
في  األول  الطلب  تمثل  عامة،  مناقشة  خمسة طلبات 
استيضاح سياسة الحكومة حول المرتبات في القطاع 
الخاص  القطاع  في  العاملين  أجــور  ومستويات  العام 
ارتــفــاع  مــعــدلت  مــع  واألجـــور  المرتبات  تلك  وتناسب 
األسعار والتضخم، وتمثلت أسباب الطلب في الوقوف 
الرواتب  في مراجعة مستويات  الحكومة  على سياسة 
تناسبها مع  ومـــدى  الــتــقــاعــديــة  والــمــعــاشــات  واألجــــور 
مستويات التضخم وأسعار السلع األساسية والتكاليف 
لتحسين  المتاحة  الفرص  على  والوقوف  المعيشية، 
الرواتب واألجور والمعاشات التقاعدية في ظل تحسن 
ــرادات الــعــامــة لــلــدولــة جـــراء ارتـــفـــاع ســعــر برميل  ــ اإليــ
النفط وفرض العديد من الرسوم والضرائب الجديدة.
استيضاح  بشأن  الثاني  العامة  المناقشة  وطلب 
التابعة  سياسة الحكومة حول المشاريع الستثمارية 

للهيئة العامة للتأمين الجتماعي، والتعرف على عدد 
المشاريع الستثمارية التابعة للهيئة، والستراتيجية 
لتنمية  الــهــيــئــة  خـــالل  مــن  الــحــكــومــة  تنتهجها  الــتــي 
أسباب  ومعرفة  أمــدهــا،  وإطــالــة  التقاعدية  الصناديق 
التأخر في المشاريع الستثمارية، وحجم الميزانيات 
المرصودة لها، واإليرادات المتوقع الحصول عليها من 

هذه المشاريع.
وجــــاء الــطــلــب الــثــالــث بــشــأن اســتــيــضــاح ســيــاســة 
ــول تــوظــيــف الــعــاطــلــيــن فـــي تخصصات  الــحــكــومــة حـ
الــتــربــيــة الـــريـــاضـــيـــة وبـــعـــض الــتــخــصــصــات الــطــبــيــة 
والــقــانــونــيــة، وجــــاءت الــمــبــررات فــي عـــدم وجـــود رؤيــة 
وطرق  المذكورة  التخصصات  أصحاب  تجاه  واضحة 
آلف  ووجـــود  الخريجين،  أعـــداد  وتــزايــد  استيعابهم، 
تكون  أن  يجب  وفــرص عمل  مواقع  يحتلون  األجانب 
فيها أولوية للبحريني، ووجود عجز واضح لدى وزارة 

العمل وديوان الخدمة المدنية بشأن إيجاد حلول.
الحكومة  استيضاح سياسة  بشأن  الرابع  والطلب 
حول توظيف الباحثين عن عمل وعدم مالءمة بعض 
الوظائف للمؤهالت األكاديمية ودور القطاع الخاص 
في رفع نسبة البحرنة، وتتمثل محاور الطلب في عدم 
تــوفــر الــشــواغــر فــي ســوق الــعــمــل، وكــثــرة التخصصات 
وتفضيل  العمل  ســوق  متطلبات  مــع  تتوافق  ل  التي 
وعــدم  الشباب  لــدى  الخبرة  ونقص  األجنبي  العامل 

مالءمة ترشيحات وزارة العمل للباحثين.
ــاح ســيــاســة  ــضـ ــامــــس حــــــول اســـتـــيـ ــلــــب الــــخــ والــــطــ
بين  العاطلين عن عمل  أعــداد  تزايد  الحكومة بشأن 
صفوف الخريجين البحرينيين، والبحث في الحلول 
على  الضوء  وتسليط  العمل  وزارة  عليها  تعمل  التي 
مــخــرجــات الــتــعــلــيــم وتــوافــقــهــا مـــع احــتــيــاجــات ســوق 

العمل.

مجل�ض النواب ي�صوت في جل�صته القادمة على خم�صة طلبات مناق�صة عامة

} رئي�س ال�طنية لحق�ق الإن�سان ي�ستقبل الم�س�ؤولة الكندية.

شـــــــارك الـــمـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي 
للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث 
الــمــرئــي في  التــصــال  تقنية  عــبــر 
الجـــتـــمـــاع الــــرابــــع عــشــر لــلــفــريــق 
الحلول  بــوضــع  المختص  الفني 
ــات الــتــعــامــل مـــع الــمــخــاطــر  ــيــ وآلــ
اإلقــلــيــمــيــة، وذلــــك بــالــتــعــاون مع 
إلدارة  الــــتــــعــــاون  مـــجـــلـــس  ــز  ــركــ مــ
حــــالت الـــطـــوارئ الــتــابــع لــألمــانــة 
الــعــامــة لــمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 

الخليج العربية.
وأكــــــــد الــــــرائــــــد حــــمــــد صـــبـــاح 
المكتب  بــأعــمــال  الــمــكــلــف  ســــوار 
ــة  ــيـ ــنـ ــوطـ ــة الـ ــنـ ــجـ ــلـ ــيــــذي لـ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
لمواجهة الكوارث أن الجتماع جاء 
التمرين  مــشــروع  مناقشة  بــهــدف 
آليات  باختبار  الخاص  الخليجي 
ــوارد  ــمـ نــقــل الــمــعــلــومــات ونـــقـــل الـ

فـــي وقــــت الــمــخــاطــر اإلقــلــيــمــيــة، 
ــه الــتــعــاون فــي مــجــالت  وفـــق أوجــ
الحماية المدنية بين دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية إلى 
المركز  تزويد  آلية  جانب مناقشة 
المتعلقة  والمعلومات  بالتقارير 
نقاط  مــن  اإلقليمية  بالمخاطر 
وهو  األعضاء  الــدول  التصال في 
السترشادية  الخطوات  عبارة عن 
بين  المعلومات  بتبادل  الخاصة 
والنماذج  والمركز  التصال  نقاط 
الــتــابــعــة لــهــا، بــاإلضــافــة إلـــى آلية 
ــو عـــــبـــــارة عــن  ــ ــ ــوارد وهـ ــ ــ ــمـ ــ ــ نــــقــــل الـ
الخاصة  السترشادية  الخطوات 
بــــلــــوجــــســــتــــيــــات طـــــلـــــب وعـــــــرض 
الــــــمــــــوارد بـــيـــن الـــــــــدول الـــطـــالـــبـــة 
المانحة في وقت األزمات  والدول 

والنماذج التابعة لها.

ل���ج���ن���ة م����واج����ه����ة ال������ك������وارث ت���������ص����ارك ف�����ي اج���ت���م���اع 

خ��ل��ي��ج��ي ح�����ول و����ص���ع ال���ح���ل���ول ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ال��م��خ��اط��ر



ــة تـــنـــظـــيـــم  ــئــ ــيــ ــــت هــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ســــوق الــعــمــل رصــــد عــــدد من 
ــي تــتــعــلــق  ــ ــتـ ــ ــات الـ ــفــ ــالــ ــمــــخــ الــ
هــيــئــة تنظيم  قـــانـــون  بــأحــكــام 
ســـوق الــعــمــل وقــانــون اإلقــامــة 
بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وضــبــط 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــــن الـــــعـــــمـــــال 
ــة  ــمــ ــظــ ــأنــ الـــــمـــــخـــــالـــــفـــــيـــــن لــ
حملتين  خــــال  ــيـــن،  والـــقـــوانـ
تـــفـــتـــيـــشـــيـــتـــيـــن مـــشـــتـــركـــتـــيـــن 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

ــى  ــ وأشـــــــــــــــارت الــــهــــيــــئــــة إلـ
ــا حـــمـــلـــة مـــشـــتـــركـــة  ــيـــذهـ ــفـ ــنـ تـ
بالتنسيق  المحرق  بمحافظة 
مع شؤون الجنسية والجوازات 
ــة شــرطــة  ــريــ ــديــ ــة ومــ ــ ــامــ ــ واإلقــ
تـــم تنفيذ  فــيــمــا  الــمــحــافــظــة، 
الحملة الثانية في المحافظة 
الجنوبية بالشراكة مع اإلدارة 
الــــعــــامــــة لـــلـــمـــبـــاحـــث واألدلـــــــة 

الجنائية بوزارة الداخلية.
وجددت هيئة تنظيم سوق 

أفــراد  لجميع  دعــوتــهــا  العمل 
الــمــجــتــمــع إلـــــى دعـــــم جــهــود 
للتصدي  الحكومية  الجهات 
لــلــمــمــارســات غــيــر الــقــانــونــيــة 
في سوق العمل والعمالة غير 
للمجتمع  حــمــايــة  الــنــظــامــيــة 
ــة الـــجـــمـــيـــع الـــى  ــ ــيـ ــ ــل، داعـ ــكــ كــ
أية شكاوى تتعلق  اإلبــاغ عن 

ــمـــل  ــعـ ــات ســــــــوق الـ ــفــ ــالــ ــخــ ــمــ بــ
ــيــــر الـــنـــظـــامـــيـــة  ــة غــ ــالــ ــمــ ــعــ والــ
مــــن خـــــال مـــــلء االســـتـــمـــارة 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة الـــمـــخـــصـــصـــة 
الرسمي  الموقع  على  لإلباغ 
www.lmra.gov. للهيئة 
مــركــز  عــلــى  االتـــصـــال  أو   bh

اتصال الهيئة 17506055.

ــع مــتــقــاعــد ضــحــيــة لــعــمــلــيــة احــتــيــال  ــ وَقـ
إلــكــتــرونــيــة بــعــد اســتــدراجــه بــواســطــة مكالمة 
احتيالية من آسيوي أقنعه أنه موظف تحديث 
حيث  البنكية،  وبطاقته  هويته  بطاقة  بيانات 
حتى  نهايتها  إلــى  المطلوبة  الخطوات  تتبع 
ــن حــســابــه  فـــوجـــئ بــســحــب مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة مــ
البنكي بلغت 29 ألف دينار، فيما تمكنت إدارة 
المخاطر في البنك من استعادة 13 ألف دينار 
المتهمين،  لــصــالــح  الــمــســحــوب  الــمــبــلــغ  مـــن 
حــيــث دلـــت الــتــحــريــات األمــنــيــة إلـــى ضــلــوع 6 
آخر  بمساعدة  الــواقــعــة  ارتــكــاب  فــي  متهمين 
المحكمة  إلــى  أحيلوا  حيث  البحرين،  خــارج 
الكبرى الجنائية األولى التي باشرت جلسات 
وقــررت تأجيلها حتى 27 مارس  القضية  نظر 

لندب دفاع المتهمين
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم مواطن 
اإللــكــتــرونــيــة  الــجــرائــم  مكافحة  إلدارة  بــبــاغ 
مفاده تلقيه مكالمة هاتفية من موظف ادعى 
هويته  بطاقة  بــيــانــات  بتحديث  مختص  أنــه 
عــبــر رابــــط إلــكــتــرونــي، وعــنــدمــا فــتــح الــرابــط 
طلب منه تدوين بعض المعلومات الشخصية 
تلقي  بــعــد  وبــيــانــاتــهــا،  البنكية  بطاقته  ورقـــم 
رسالة بها رابط تطلب منه الضغط عليه وبعد 
أجل  من  بالسرية  وصفت  بأرقام  رسالة  تلقي 
تسجيلها لحفظ بياناته، وبعد إدخال األرقام 

من  ديــنــار  ألــف   29 مبلغ  سحب  تبين  السرية 
لعمليه  تعرض  أنــه  ليكتشف  البنكي  حسابه 

احتيالية لاستياء على أمواله.
للبنك  المخاطر  إدارة  محلل  أفــاد  فيما 
التابع له المجني عليه، أنه تم رصد العملية 
المجني عليه  لــهــا  تــعــرض  الــتــي  االحــتــيــالــيــة 
دينار، حيث  ألف  قــدره 29  وتبين سحب مبلغ 
تمكن البنك من استرجاع 13 ألف دينار فقط 

من المبلغ، وتم رده إلى حساب المجني عليه 
وبتتبع المبلغ اآلخر تبين تحويله إلى حساب 
األمنية  التحريات  دلــت  الــذي  األول،  المتهم 
بالتواصل  أنه عضو في شبكة احتيالية تقوم 

مع الضحايا وتستدرجها لسحب األموال.
أحــد شــركــات تحويل  بــاغ  مــن  تبين  كما 
األموال أن أحد المتهمين اآلخرين قام بفتح 
آالف   8 مبلغ  وأودع  الشركة  في  بنكي  حساب 

ــه بــنــاء عــلــى اشــتــبــاه فـــي مــصــدر  ديـــنـــار إال أنــ
األموال تم إيقاف الحساب وخاصة بعد تلقي 
تم  حــيــث  بنكية،  دفــعــات  عــلــى  مــبــالــغ  المتهم 
التوصل إلى باقي المتهمين والقبض عليهم، 
ــهـــم تـــعـــرفـــوا عـــلـــى شــخــص  حـــيـــث اعـــتـــرفـــوا أنـ
بــاكــســتــانــي خــــــارج الــمــمــلــكــة جـــنـــدهـــم بــفــتــح 
حسابات بنكية لهم على أن يقوم هو بتحويل 
األمـــــوال لــحــســابــاتــهــم ومـــن ثــم إعــــادة توجيه 
المبلغ إليه في الخارج مجددا مقابل عمولة 

يتحصلون عليها. 
أنهم  العامة  النيابة  إليهم  أسندت  حيث 
فــي غــضــون 2022 اشــتــركــوا مــع آخـــر مجهول 
فــي اســتــعــمــال الــتــوقــيــع اإللــكــتــرونــي الــخــاص 
الــخــاص  الــســري  الــرقــم  وهـــو  عليه  بالمجني 
بــبــطــاقــتــه االئــتــمــانــيــة لــغــرض احــتــيــالــي، كما 
االتفاق  عن طريق  مجهول  آخــر  مع  اشتركوا 
والـــمـــســـاعـــدة فـــي االســـتـــيـــاء مـــن دون مــســوغ 
قانوني على مال مملوك للمجني عليه بطرق 
احــتــيــالــيــة بـــأن تــاقــت إرادتـــهـــم فـــي االتــصــال 
ــه بــأنــهــم مــوظــفــون  ــامـ ــهـ بــالــمــجــنــي عــلــيــه وإيـ
البنكية  بطاقته  رقـــم  عــن  مــعــلــومــات  وطــلــبــوا 
واشــتــركــوا مــع آخــر مجهول فــي الــدخــول إلى 
نـــظـــام تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات لــلــحــســاب الــبــنــكــي 
ــازوا مـــواد  ــ الـــخـــاص بــالــمــجــنــي عــلــيــه، كــمــا حــ

إباحية بنظام وسيلة تقنية المعلومات.
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أقـــــــرت الـــمـــحـــكـــمـــة الـــكـــبـــرى 
ــى  ــب طـــفـــلـــة إلــ ــســ ــة نــ ــيــ ــرعــ ــشــ الــ
بــعــد أن حسم  الــبــحــريــنــي  أبــيــهــا 
النووي  الحمض  فحص  تقرير 
ادعــاء األم عربية  نسبها وصحة 
ــتــــي تــمــكــنــت بــعــد  الــجــنــســيــة الــ
إثبات  والدة طفلتها  عامين من 
نـــســـب إلـــــى والــــدهــــا الــــــذي كـــان 

ينكرها.
المحامي عبدالعظيم  وقال 
حبيل إن موكلته عربية الجنسية 
بموجب  عليه  المدعى  تــزوجــت 
ونصف  سنة  مــدة  منقطع  عقد 
إلى وقت  السنة ومجدد مستمر 
رفـــع الـــدعـــوى، حــيــث رزقـــا ببنت 
تبلغ من العمر عامين، بموجب 
إال  طبي  وتقرير  تبليغ  استمارة 

إليه  الطفلة  أنكر نسب  األب  أن 
ولم يتم تسجيلها في السجات 
الــرســمــيــة مــا دفـــع األم إلـــى رفــع 

دعواها. 
وحـــــــيـــــــث تـــــمـــــســـــك حـــبـــيـــل 
والمدعية  الطفلة  إحالة  بطلب 
والمدعى عليه إلى خبير األدلة 
وذلك  العامة  بالنيابة  الجنائية 
إلجراء فحص الحمض النووي 
ألطـــــــــــراف الــــــدعــــــوى وتـــحـــديـــد 
نـــســـب الـــطـــفـــلـــة إلـــيـــهـــمـــا، حــيــث 
إلى  بإحالتهم  المحكمة  أمـــرت 
الــطــب الــشــرعــي إلجـــراء تحليل 
ورد  ــووي حـــيـــث  ــ ــنــ ــ الــ الـــحـــمـــض 
نتائج  أن  إلـــى  الــتــقــريــر خــالــصــا 
الـــفـــحـــص وتـــصـــنـــيـــف الــحــمــض 
لـــلـــعـــيـــنـــات   )DNA( الــــــنــــــووي 
ومقارنتها ثبت منها أن المدعية 
والــمــدعــى عــلــيــه هــمــا الـــوالـــدان 
المطلوب  للطفلة  البيولوجيان 

إثبات نسبها، ولم يقدم المدعى 
عــلــيــه دفــاعــا أو يــدفــع بـــأي دفــع 
رغــــــــم حـــــــضـــــــوره. حــــيــــث قـــالـــت 
حكمها  حيثيات  فــي  المحكمة 
إن الثابت للمحكمة أن المدعى 
نكاح  بعقد  المدعية  زوج  عليه 
الحكم  بــمــوجــب  ثــابــت  منقطع 
المدعى  إقـــرار  وبعد  دعـــوى،  فــي 
عـــلـــيـــه بــــه وتـــصـــديـــق الــمــدعــيــة 
الــمــوضــوع في  أمـــام محكمة  لــه 
الدعوى المشار إليها، وأن البنت 
مولودة من المدعية بالثابت من 
الرسمية  الــمــولــود  تبليغ  أوراق 
ــدت بــعــام  ــ الـــمـــصـــدقـــة، وأنــــهــــا ولــ
الزوجية  عقد  مــدة  خــال   2020
وألكثر من مدة أقل الحمل ولم 
ــوطء، وألن  ــ ــ ــن الـ يــثــبــت مـــانـــع عـ

الــمــولــود بــهــذه الـــشـــروط يلحق 
بأبيه وال ينفى عنه إال باللعان، 
ــمـــدعـــى  ــيــــن الـ وأنــــــــه لـــــم يــــقــــع بــ
تتعلق  ماعنة  والمدعية  عليه 

بموضوع الدعوى.
وأضافت المحكمة أن الثابت 
بتقرير فحص البصمة الوراثية 
المدعية  إلـــى  الــطــفــلــة  انــتــســاب 
والمدعى عليه بيولوجيا، فيكون 
طلب المدعية إثبات نسب البنت 
لصحيح  موافقا  عليه  للمدعى 
الشرع والقانون، ولهذه األسباب 
البنوة  بــثــبــوت  المحكمة  قــضــت 
عليه  للمدعى  للبنت  الشرعية 
المدعى  وتحميل  المدعية  من 
ومقابل  الدعوى  عليه مصاريف 

أتعاب المحاماة.

التشريع  هيئة  عضو  أكــد 
المستشار  الــقــانــونــي  ــرأي  ــ والـ
عبداهلل  عبدالعزيز  المساعد 
البحرين  مملكة  أن  المعاودة 
الذكاء  تقنيات  توظيف  تولي 
االصــطــنــاعــي فـــي الــقــطــاعــات 
اإلنتاجية والخدمية االهتمام 
الـــــــازم، مــســتــشــهــدًا بــتــوجــيــه 
ــة  حـــــضـــــرة صـــــاحـــــب الــــجــــالــ
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
المعظم  الــبــاد  ملك  خليفة 
ــاد  ــقــ ــعــ االنــ دور  افــــتــــتــــاح  فـــــي 
التشريعي  الفصل  من  الثاني 
الــشــورى  لمجلسي  الــخــامــس 
ــه  وجـ ــيـــث  حـ  2019 ــواب  ــ ــنــ ــ والــ
الحكومة  تباشر  »أن  جالته 
بــوضــع خــطــة وطــنــيــة شــامــلــة 
الكامل  االســتــعــداد  لنا  تــؤمــن 
ــبـــات  ــلـ ــتـــطـ ــل مـــــــع مـ ــامــ ــعــ ــتــ ــلــ لــ
ــمــــي، بــتــبــنــي  ــرقــ ــاد الــ ــتــــصــ االقــ
ــات الــــذكــــاء  ــيـ ــنـ ــقـ ــيــــف تـ ــوظــ وتــ
االصــطــنــاعــي فـــي الــقــطــاعــات 
ــة، مــن  ــيـ ــدمـ اإلنـــتـــاجـــيـــة والـــخـ
خال وضع األنظمة الازمة، 
واســـتـــكـــمـــال الــبــنــى الــتــقــنــيــة، 
ــارات  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــــع االســ ــيـ ــ ــــجـ ــشـ ــ وتـ
الــنــوعــيــة، لــضــمــان االســتــفــادة 
القصوى من مردود ذلك على 
اقتصادنا الوطني«. جاء ذلك 
خال المحاضرة اإللكترونية 
ــي كـــانـــت  ــ ــتـ ــ ــا والـ ــاهــ ــقــ ــي ألــ ــتــ الــ
ــنـــوان )تــطــبــيــقــات الـــذكـــاء  ــعـ بـ
االصـــطـــنـــاعـــي فـــي الـــقـــضـــاء(، 

القانونية  المحاضرات  ضمن 
لـــهـــيـــئـــة الــــتــــشــــريــــع والــــــــــرأي 
القانوني، وقد دارت المحاضرة 
حــــول ســتــة مـــحـــاور رئــيــســيــة، 
حيث استعرض المحور األول 
عـــاقـــة الــــذكــــاء االصــطــنــاعــي 
ــيــــة  ــائــ بــــالــــمــــنــــظــــومــــة الــــقــــضــ
االصطناعي  الــذكــاء  وتعريف 
تم  كما  والتشريع،  الفقه  فــي 
تــســلــيــط الـــضـــوء فـــي الــمــحــور 
الــثــانــي والــثــالــث عــلــى الــفــرق 
ــي  ــاعـ ــنـ ــطـ بــــيــــن الــــــذكــــــاء االصـ
الذكاء  بين  والفرق  والبشري 
ــة،  ــجــ ــرمــ ــبــ االصــــطــــنــــاعــــي والــ
الــرابــع  الــمــحــور  تــطــرق  بينما 
مرتكزات  إلــى  المحاضرة  من 
تــطــويــر الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
ــاء  ــ ــذكـ ــ الـ دور  ــح  ــيــ ــوضــ تــ وتـــــــم 
المنظومة  فـــي  االصــطــنــاعــي 
ــة فـــــــي الــــمــــحــــور  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
الـــخـــامـــس مــــن الـــمـــحـــاضـــرة، 

ووضـــح الــمــحــور الــســادس من 
المحاضرة المسائل المتعلقة 
بحوكمة الذكاء االصطناعي.

ــار  ــشــ ــتــ ــســ ــمــ واخــــــتــــــتــــــم الــ
عبداهلل  عبدالعزيز  المساعد 
ــاودة مـــحـــاضـــرتـــه بــعــدة  ــعــ ــمــ الــ
ــاء  ــذكــ الــ »أن  مـــنـــهـــا:  ــائــــج،  ــتــ نــ
االصـــطـــنـــاعـــي أصـــبـــح ُمــكــمــًا 
ــري فـــــي عــــدة  ــشــ ــبــ ــاء الــ ــذكــ ــلــ لــ
الـــذكـــاء  عـــلـــم  وأن  ــاالت،  ــ ــجـ ــ مـ
االصــطــنــاعــي وعــلــم الــقــانــون 
ــواعـــد  ــقـ ــعـــض الـ تــجــمــعــهــمــا بـ
ــتـــركـــة، وكــــذلــــك هــنــاك  الـــمـــشـ
استخدام  بين  طــرديــة  عــاقــة 
وتحسين  االصطناعي  الذكاء 
الــــــدول  ــي  ــ فـ الـــمـــحـــاكـــم  أداء 
مــمــلــكــة  أن  كـــمـــا  ــة،  ــارنــ ــقــ ــمــ الــ
الــــبــــحــــريــــن قـــــامـــــت بـــأتـــمـــتـــة 
الــعــمــلــيــة الــقــضــائــيــة بــنــســبــة 
مـــا يعد  وهــــو  إلــــى %97  تــصــل 

ممهدًا للذكاء االصطناعي«.

97% ن�سبة اأتمتة العملية الق�ضائية 

تقني�ات توظي�ف  تول�ي  المملك�ة  المع�اودة:  الم�شت�ش�ار 

الذكاء ال�شطناعي في القطاعات الإنتاجية اأهمية بالغة 

ال����ت����ج����اوب م����ع م���ك���ال���م���ة اح���ت���ي���ال���ي���ة ل��ت��ح��دي��ث

دي���ن���ار األ������ف   29 م���ت���ق���اع���دا  ي��ك��ل��ف  ال���ب���ي���ان���ات 

قــــررت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى الــجــنــائــيــة الـــرابـــعـــة تــأجــيــل 
أمــوال  غسل  بقضية  متهم  نفط  بشركة  مــوظــف  محاكمة 
 2023 أبريل   5 إلى جلسة  دينار،  مليون  قــارب نصف  بمبلغ 
المتهم  اإلثبات، حيث حضر  إلى شاهدي  وذلك لاستماع 
جلسة أمس رفقة دفاعه الذي طلب استدعاء شهود اإلثبات.
وكانت بداية الواقعة  بتلقي الجهات المعنية معلومات 
بالشركة  مهندس  وظيفة  يشغل  الــذي  المتهم  قيام  تفيد 
والــشــراء  الــتــوريــد  عمليات  فــي  بــالــتــداخــل  عليها  المجني 
وإفشاء أسرار وصلت إليه بحكم عمله في الشركة لصالحه 
الشخصي، حيث إنه وبحكم منصبه والصاحيات الممنوحة 
له تمكن من الدخول إلى نظام المخازن  جهة عمله واالطاع 
على بيانات المواد الموجودة وغير الموجودة في المخازن 

والمطلوبة مسبقًا بما في ذلك مواصفاتها من ناحية نوع 
إبداء  إلى  باإلضافة  إليها،  الحاجة  وتاريخ  والعدد  الجودة 
رأيه الفني في عمليات الشراء المتعلقة بالقسم التي يعمل 
أنشأ  واالستفادة  المعلومات  تلك  استغال  في  ورغبة  فيه 
شركة  -المتهمة الثانية-  وسجلها باسم أحد أقاربه وذلك 
الخاصة  الصناعية  االحتياجات  توفير  فــي  الستخدامها 
بجهة عمله بناء على ما تصل بعلمه من معلومات بشأنها.
الشركة  فــي  إداري  تحقيق  وجـــود  الــتــحــريــات  دلــت  كما 
المجني عليها بشأن الشركة »المتهمة الثانية«، حيث تبين 
أن األخيرة تابعة ألحد أقارب المتهم مع وجود شبهة فساد، 
آخر،  شخص  إلــى  ملكيتها  بتغيير  األخير  قــام  فقد  وعليه 
ثم غير اسمها وذلك إلبعاد الشبهات عنه، إال أنها استمرت 

في  المعتمدين  للمقاولين  والمعدات  المنقوالت  بيع  في 
عليها.  المجني  للشركة  التابعة  النفط  خــزانــات  تصليح 
حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه منذ عام 2018 
أخصائي صيانة  عاما  موظفا  كونه  حــال   2022 عــام  وحتى 
التي  عمله  جهة  بــأســرار  انتفع  النفط  بشركة  الــخــزانــات 
غير  في  وذلــك  وظيفته  تأدية  وبسبب  أثناء  عليها  يحصل 
األحوال المرخص بها قانونا ومن دون إذن منها، وكان ذلك 
صيانة  خطط  وضــع  في  الوظيفي  اختصاصه  استغل  بــأن 
المتعاقدة  الشركات  الصيانة مع  الخزانات ومتابعة أعمال 
ذلك  بموجب  عليه  اطلع  وما  الصيانة،  إلتمام  الشركة  مع 
بمبلغ  ــوال  األمـ غسل  تهمة  إليه  وجهت  كما  االخــتــصــاص، 

445 ألف دينار.

5 اأبريل ال�شتماع اإلى �شهود اإثبات ق�شية موظف متهم بغ�شل ن�شف مليون دينار

قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل قضية 
سنة   19 العمر  مــن  تبلغ  بفتاة  باالتجار  متهمتين 
كعارضة  بالعمل  وإيــهــامــهــا  اســتــدراجــهــا  بعد  وذلـــك 
أزياء، إلى جلسة 27 مارس الستدعاء شاهد اإلثبات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود باغ من إحدى 
المجني  أن  مضمونه  البحرين  بمملكة  الــســفــارات 
عــلــيــهــا مــحــتــجــزة بـــإحـــدى الــشــقــق الــمــفــروشــة من 
مكان  إلى  الشرطة  فتوجهت  الثانية؛  المتهمة  قبل 
وضبطت  عليها  المجني  بتحرير  وقــامــت  الــواقــعــة 
المتهمة الثانية، وتبين أنه تم إيهام المجني عليها 
بــالــحــصــول عــلــى فــرصــة عــمــل كــعــارضــة أزيــــاء وفــور 
إلى  ونقلتها  الثانية  المتهمة  استقبلتها  حضورها 
المادي  اإلكــراه  إجبارها بطريق  وتــم  الشقق  إحــدى 
قبل  من  الــدعــارة  مجال  في  العمل  على  والمعنوي 
المجني  وراء عمل  تتكسبان من  وكانتا  المتهمتين 

عليها في ذلك المجال.
دولــة  قــاصــدة  كــانــت  إنــهــا  المجني عليها  قــالــت 
إعانا  شاهدت  بعدما  وذلــك  أزيــاء  كعارضة  للعمل 
لــتــلــك الــوظــيــفــة عــبــر الـــمـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة وقــد 
وصلت  حتى  السفر  فــي  األولـــى  المتهمة  رافقتها 
أخبرتها  األولـــى  المتهمة  أن  إال  الــدولــة،  تلك  إلــى 
وأضافت  البحرين،  مملكة  فــي  سيكون  عملها  بــأن 
البحرين  مملكة  إلــى  حضرت  أنها  عليها  المجني 
واستقبلتها المتهمة الثانية في مطار البحرين ثم 
نقلتها إلى إحدى الشقق وعندها حضرت المتهمة 

األولى التي صدمتها بأن عملها سيكون في ممارسة 
تــم نقلها بين  أزيـــاء، وعليه  الــدعــارة وليس عــارضــة 
من  الجنسية  المتعة  طالبي  على  وعرضها  الشقق 
مرتادي تلك الشقق. واعترفت المتهمة الثانية أنها 
أن  المتهمة األولــى مباشرة كما  تتلقى األوامــر من 
 2500 مديونية  ســداد  منها  طلبت  األولــى  المتهمة 
دوالر أمريكي مقابل حريتها وكانت تهددها في حال 
إال  المخدرات،  قضايا  في  بتوريطها  العمل  رفضها 
أنها تمكنت في أحد األيام باالتصال بسفارة بادها. 
المتهمتين  إلــى  وجــهــت  قــد  الــعــامــة  النيابة  وكــانــت 
اتجرتا  أنهما  سنة(   33( والثانية  سنة(   32( األولــى 
ونقلتا  استقبلتا  بـــأن  عليها  المجني  شــخــص  فــي 
الــمــبــانــي  بطريق  بــأحــد  الــمــجــنــي عليها فــي شــقــة 
اإلكــراه والتهديد وحجزتا حريتها وآخريات  وذلك 
الــدعــارة، كما حجزتا  إســاءة استغالهن في  لغرض 
قانوني  وجــه  بغير  وأخــريــات  عليها  المجني  حرية 
ــارة، كما  وذلــــك بــغــرض الــتــكــســب مـــن أعـــمـــال الــــدعــ
حرضتا المجني عليهن والغير على ارتكاب الدعارة، 
كــمــا حــمــلــتــا الــمــجــنــي عــلــيــهــا والــغــيــر عــلــى ارتــكــاب 
الدعارة بطريق اإلكراه والتهديد والحيلة، وحرضتا 
وساعدتا المجني عليها والغير على ارتكاب الدعارة، 
ما  على  جزئية  بصفة   حياتهما  فــي  اعتمدتا  كما 
الدعارة،  والغير من ممارسة  المجني عليها  تكسبه 
كــمــا اعــتــمــدتــا  فــي حــيــاتــهــمــا بــصــفــة كــلــيــة عــلــى ما 

تتكسبهما من ممارسة الدعارة.

.. وا�ش���تدعاء �ش���اهد اإثب���ات اإجب���ار اأوروبية عل���ى العمل ف���ي الدعارة

ل�شيدة  ت��ق�����ش��ي  »ال�����ش��رع��ي��ة«  ولدت����ه����ا..  ع��ل��ى  ع��ام��ي��ن  ب��ع��د 

ع��رب��ي��ة ب��ت��ث��ب��ي��ت ن�����ش��ب ط��ف��ل��ت��ه��ا اإل�����ى اأب���ي���ه���ا ال��ب��ح��ري��ن��ي

} المحامي عبدالعظيم حبيل.

���ش��ب��ط ع����دد م���ن ال��ع��م��ال��ة ال��م��خ��ال��ف��ة خ��ال

والجنوبي���ة المح���رق  ف���ي  تفتي�ش���يتين  حملتي���ن 

ــنـــت دوريـــــــــات  ــكـ ــمـ تـ
ــل مــن  ــواحــ ــســ ــر الــ ــفـ خـ
ــيــــن  إنــــــــــقــــــــــاذ شــــخــــصــ
تــــــــعــــــــرض قـــــاربـــــهـــــمـــــا 
لــتــســرب الــمــيــاه وكــانــا 
ــلــــى وشـــــــك الــــغــــرق،  عــ
ــة  ــقـ ــنـــطـ ــمـ ــالـ وذلـــــــــــك بـ
الــبــحــريــة بــالــقــرب من 

باج الجزائر.
ــادة  ــيـ ــت قـ ــ ــحـ ــ وأوضـ
ــه  ــل أنـ ــواحــ ــســ ــر الــ ــفـ خـ
فــــــور تـــلـــقـــيـــهـــا الـــبـــاغ 
بــالــواقــعــة، اســتــجــابــت 
الــــــدوريــــــات الــبــحــريــة 

لنداء االستغاثة على الفور وانتقلت إلى الموقع وتمكنت 
إلــى  الــمــعــلــومــات  انــتــشــال الشخصين، حــيــث أشــــارت  مــن 
أنــهــمــا بــحــالــة صــحــيــة جــيــدة بــعــد إســعــافــهــمــا بــواســطــة 

اإلسعاف الوطني.

�شخ�شين  اإن���ق���اذ  ال�����ش��واح��ل:  خ��ف��ر 

ت��ع��ر���ض ق��ارب��ه��م��ا ل��ت�����ش��رب ال��م��ي��اه
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ــاد الـــمـــهـــنـــدس إبـــراهـــيـــم بــــن حــســن  ــ أشــ
ــواج وزيـــــــر األشـــــغـــــال، بـــــــدور الـــشـــبـــاب  ــ ــحـ ــ الـ
دعــم  فــي  الــفــاعــلــة  وإســهــامــاتــهــم  البحريني 
ــازات الــتــنــمــويــة والــحــضــاريــة  ــجـ مــســيــرة اإلنـ
تحققت  والـــتـــي  والـــمـــســـتـــدامـــة،  الــشــامــلــة 
لـــدن حضرة  الــكــريــمــة مــن  الــرعــايــة  بفضل 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المعظم، وتوجيهات 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب 
رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة  حمد 

الوزراء.
ــاب  ــبـ ــبـــة يـــــــوم الـــشـ ــنـــاسـ جـــــــاء ذلـــــــك بـــمـ

البحريني الذي تحتفل به مملكة البحرين 
في الخامس والعشرين من شهر مارس من 

كل عام.
ــدور الــمــحــوري  ــ ــال الـ ــغـ وأكــــد وزيــــر األشـ
الذي يقوم به الشباب البحريني في مشاريع 
تطوير البنية التحتية، حيث تفخر الوزارة 
تنفيذ  فــي  والــتــي تسهم  الــشــابــة  بــكــوادرهــا 
المشاريع بمختلف المراحل وفي مختلف 
التي  والتميز  بالكفاءة  مشيدًا  القطاعات، 
يتميز بها الشباب العاملين في الوزارة وما 
يقدمونه من عمل متميز لتنفيذ الخطط 

والمبادرات.

ــكـــوادر  ــالـ بـ تــفــخــر  الـــــــــوزارة  أن  وأوضـــــــح 
مـــن مــهــنــدســيــن وفنيين  الــشــابــة  الــوطــنــيــة 
وعــامــلــيــن فـــي مــخــتــلــف قـــطـــاعـــات الــــــوزارة 
والتي تعمل على تنفيذ مختلف المشاريع 
الوزارة في  لتنفيذ استراتيجية  والمبادرات 

تطوير البنية التحتية.
وأشـــــار الـــوزيـــر إلــــى أن تــخــصــيــص يــوم 
للشباب البحريني يؤكد الحرص واالهتمام 
للوطن  الحقيقة  الثروة  باعتباره  بالشباب 
فرصة  الــيــوم  هــذا  يمثل  حيث  ومستقبله، 
لاحتفاء بدور الشباب الفاعل وما يقدمه 

من جهود في جميع المجاالت.

وزير الأ�شغال ي�شيد بدور ال�شباب البحريني في تنفيذ الم�شاريع التطويرية والخدمية

ــبــــدالــــرحــــمــــن كـــانـــو  نــــظــــم مــــركــــز عــ
ــة  ــروايــ الــثــقــافــي مـــحـــاضـــرة بـــعـــنـــوان »الــ
وقلم  الحقيقة  ســيــف  بــيــن  الــتــاريــخــيــة 
وأدار  ريم عبدالباقي  الروائي« لألستاذة 
الحوار األستاذ علي إسماعيل. واستهل 
إلى محاور  باإلشارة  األمسية  إسماعيل 
ــي أســــس كــتــابــة  األمــســيــة الــخــمــســة وهــ
الرواية التاريخية، متى تنتهي الحقيقة 
الحقيقة  نــدمــج  كــيــف  الــخــيــال،  ويــبــدأ 
التاريخية،  الــروايــة  كتابة  في  بالخيال 

وتحديات كتابة الرواية التاريخية. 
تــكــمــن  ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ اإلشـ أن  وأضــــــــــــاف 
فـــي فــصــل الــحــقــيــقــة عـــن قــلــم الـــروائـــي 
الــذي يتخيل األحــداث  الــروائــي  وخيال 

الحقيقية ويقوم بكتابتها.
باإلشارة  حديثها  عبدالباقي  بــدأت 
إلى أن التاريخ يكتبه كل شخص عاصر 
الـــحـــدث مـــن مـــنـــظـــوره الــشــخــصــي بما 
يخدم أفكاره ومعتقده، فا يوجد تاريخ 
حقيقي بشكل دامغ يمكن االرتكاز عليه 
ولكن هناك دائما أطر محددة نستطيع 
الــلــجــوء إلــيــهــا لــمــعــرفــة الــحــقــيــقــة من 
الـــخـــيـــال. فــعــنــدمــا يــجــتــمــع أكـــثـــر مــن 
إيجاد  الــفــرد  يستطيع  للحدث  مــصــدر 

نــقــاط الــتــقــاطــع فــيــمــا بــيــنــهــا لــارتــكــاز 
عليها كأمر واقعي. وأضافت عبدالباقي 
رواية  بالواقع  التاريخية هي  الرواية  أن 
الخيال  بين  مــزج  فهي  تــاريــخــي،  خيال 
والتاريخ. ومن المهم أن يكون بها جزء 

كبير من الخيال العتبارها رواية. 
وقد أوضحت عبدالباقي أن الفاصل 
ــة  ــروايـ ــي الـ بــيــن الــحــقــيــقــة والـــخـــيـــال فـ
الــتــاريــخــيــة شـــعـــرة دقــيــقــة جـــــدا، فهي 
الكاتب  عليها  يــحــافــظ  أن  يــجــب  الــتــي 
األمر  نهاية  في  ولكن  المستطاع  بقدر 
ورؤيته،  أن يعكس منظوره  الكاتب  على 
فالكتاب العرب والغربيين قد يخترعوا 
ــدوث بعض  ــا أو يــغــيــروا وقـــت حــ أحـــداثـ

األحداث ليتناسب مع مساق الرواية. 
وقد ذكرت عبدالباقي أن هذا األمر 
مناف ألهمية الرواية التاريخية فأهمية 
الرواية التاريخية تكمن في المحافظة 
على الــحــدث األســاســي وبــنــاء األحــداث 

من حوله. 
ــار الـــــروايـــــة  ــشــ ــتــ وفـــيـــمـــا يـــخـــص انــ
عللت  مــؤخــرا،  كبير  بشكل  التاريخية 
عــبــدالــبــاقــي ذلـــك بــعــدد مـــن األســـبـــاب، 
الـــذي جعل  الــحــاضــر  إحــبــاطــات  ومنها 

الــجــمــيــع يــبــحــث عـــن أمـــجـــاد الــمــاضــي 
القديم، والبحث عن القدوة في التاريخ 
الــقــديــم، والــبــحــث عــن الــهــويــة واألصــل 
وكيف  مــوجــود  هــو  مــا  والحقيقة خلف 
وصل اإلنسان إلى ما وصل إليه اليوم. 

ــا أوضــــحــــت  ــهــ ــثــ وفــــــــي خـــــتـــــام حــــديــ
عــبــدالــبــاقــي أن الـــروايـــة الــتــاريــخــيــة في 
الــحــالــي هــي فــن مستحدث لم  الــوقــت 
حيث  القديمة  بالعصور  مــوجــودا  يكن 
القصص  نشر  القصاصون مهمة  تولى 

ــراد فــي الــمــاضــي. وقــد ســردت  بين األفــ
عــبــدالــبــاقــي فـــي خــضــم حــديــثــهــا أهــم 
لكتابة  عليها  اعتمدت  الــتــي  الــمــصــادر 
روايــتــهــا الــتــاريــخــيــة الــتــي ســــردت فيها 

األحداث التاريخية للمدينة المنورة.
وفي ختام األمسية تم فتح المجال 
لمداخات وأسئلة الجمهور وتم تكريم 
ــن قــبــل  األســـــتـــــاذة ريـــــم عـــبـــدالـــبـــاقـــي مــ
كانو  عبدالرحمن  مــركــز  إدارة  مجلس 

الثقافي.

كانو الثقافي ينظم محا�شرة »الرواية التاريخية بين �شيف الحقيقة وقلم الروائي«

} إبراهيم بن حسن الحواج.

محميد احملميد

الـــســـيـــاحـــة  وزارة  ــلــــنــــت  أعــ بـــــاألمـــــس 
عليها  أطلقت  جديدة،  مبادرة  السعودية 
تهدف  والــتــي  الــســيــاحــي«،  »التعليم  اســم 
إلــى الــشــراكــة مــع الــجــامــعــات والــمــدارس، 
وتصميم برامج مرتبطة بمجال السياحة 
العمل..  ســوق  احتياجات  مــع  والضيافة 
وهذه الفكرة جديرة بأن تكون على طاولة 
للتعليم  العامة  واألمــانــة  السياحة  وزارة 
الــعــالــي فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن.. وإلــيــكــم 

التفاصيل:
استراتيجية  من  كجزء  المبادرة  تأتي 
لــاســتــعــداد  الــســعــوديــة  الــســيــاحــة  وزارة 
النمو  عــن  الناشئة  االحــتــيــاجــات  لتوفير 
الــمــتــســارع فـــي قــطــاع الــســيــاحــة، ولــدعــم 
ــة لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــداف  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــرة الـ ــيــ ــســ مــ
ورؤيــة  للسياحة،  الوطنية  االستراتيجية 
2030، من خال تمكين الجيل القادم من 

المواهب السعودية.
التعليمي للجامعات  البرنامج  ويتيح 
ــن الــبــرامــج  لــلــطــاب االلـــتـــحـــاق بـــعـــدد مـ
ــوم الــســيــاحــة  ــ ــلـ ــ الــمــتــخــصــصــة، مـــثـــل »دبـ
والــســفــر« بــجــامــعــة تــبــوك بــالــتــشــارك مع 
و»دبــلــوم  بوليتكنك،  كــونــج  هــونــج  جامعة 
الـــضـــيـــافـــة فــــي الـــمـــنـــتـــجـــعـــات الــجــبــلــيــة« 
ــالـــشـــراكـــة مــع  بــجــامــعــة الـــمـــلـــك خـــالـــد بـ
ــلــــوم  و»دبــ الـــســـويـــســـريـــة،  الروش  مــــدرســــة 
جــامــعــة  مـــن  ــال«  ــمــ األعــ وإدارة  الــضــيــافــة 
الــمــلــك فــهــد لــلــبــتــرول والــمــعــادن، ودبــلــوم 
السياحة االستشفائية في كلية البترجي 
اإليطالية،  باليرمو  جامعة  مــع  الطبية 
وماجستير اإلدارة- مسار سياحة في كلية 

األمير محمد بن سلمان.
السعودية  السياحة  وزارة  قــامــت  كما 

تعليمية  إثــرائــيــة  بــرامــج  أربــعــة  بــتــطــويــر 
ســيــتــم تــقــديــمــهــا بــالــتــعــاون مـــع عـــدد من 
مناطق  فــي  الــعــام  التعليم  مـــدارس  كبرى 
ــتـــي يــتــوقــع أن  الــمــمــلــكــة الــمــخــتــلــفــة، والـ

تشهد توسعا أكبر في قطاع السياحة.
الــبــرامــج »مهنة فــي مجال  ومــن هــذه 
السياحة«، و»مهارات السياحة والضيافة«، 
ــــي، و»الـــــوجـــــهـــــات  ــاحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ و»اإلرشـــــــــــــــــاد الـ
الــســيــاحــيــة: تــجــربــة الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــبــرامــج  الــســعــوديــة«.. وتـــم تصميم هـــذه 
اإلثرائية التفاعلية لتشجيع الطلبة على 
على  السياحية،  بالتخصصات  االلتحاق 
أن يــتــم الــتــعــامــل مــعــهــا ضــمــن األنــشــطــة 

الاصفية والبرامج الصيفية.
أعــلــنــت هيئة  أكــتــوبــر 2021  فــي شــهــر 
ــن لـــلـــســـيـــاحـــة والــــمــــعــــارض عــن  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
ــيــــة الـــســـيـــاحـــيـــة لــمــمــلــكــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ االســ
وقــالــت   ،2026-2022 لـــألعـــوام  الــبــحــريــن 
في  تــأتــي  االســتــراتــيــجــيــة  هـــذه  إن  الهيئة 
وضع  على  الجهود  تركيز  مواصلة  إطــار 
الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي ضـــمـــن الـــقـــطـــاعـــات 
وتنويع  الوطني  االقتصاد  لرفد  الــواعــدة 
الــدخــل، وبــمــا يتماشى مــع رؤيــة  مــصــادر 

البحرين 2030.
ــــى إطـــــــاق  ــلـ ــ ــيـــــــوم عـ ــــى الـــــ ــــضـ وقـــــــــد مـ
االستراتيجية السياحية البحرينية قرابة 
18 شـــهـــرا، وهــــي مــــدة زمــنــيــة كــفــيــلــة بــأن 
يتم مراجعة وتقييم مسار االستراتيجية 

السياحية، وحتى تقويمها وتطويرها. 
»الــتــعــلــيــم الـــســـيـــاحـــي« فـــكـــرة حــيــويــة 
لــتــعــبــيــد الـــطـــريـــق لــمــســتــقــبــل الــســيــاحــة 
البحرينية  الكفاءات  وتأهيل  المستدامة، 

المناسبة.. فما رأيكم..؟؟

malmahmeed7@gmail.com

»التعليم ال�شياحي«.. 

فكرة لوزارة ال�شياحة

تــــقــــدم االتــــــحــــــاد الــــُحــــر 
ــال الــبــحــريــن  ــمـ لـــنـــقـــابـــات عـ
التهاني للشباب في  بأسمى 
بمناسبة  الــبــحــريــن  مملكة 
يـــــــوم الــــشــــبــــاب الـــبـــحـــريـــنـــي 
والـــــــذي يــــصــــادف الــخــامــس 
والعشرين من مارس من كل 

عام. 
ــاد الــُحــر  ــحـ وأضـــــاف االتـ
فيه  نستذكر  الــيــوم  هـــذا  أن 
ــتــــي حــقــقــهــا  ــازات الــ ــ ــ ــجـ ــ ــ اإلنـ
الشباب في ظل العهد الزاهر 
لـــحـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة 
الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
خليفة ملك الباد المعظم 
ــلـــف الــــمــــجــــاالت  ــتـ ــخـ فــــــي مـ
وعــلــى كــل األصـــعـــدة بفضل 
االهتمام الذي توليه القيادة 
الحكيمة للشباب البحريني 

مستقبل الوطن. 
ــُحـــر  ــاد الـ ــ ــحـ ــ وأشــــــــاد االتـ
برئاسة  الحكومة  توليه  بما 
ــو الـــمـــلـــكـــي  ــمــ ــســ ــــب الــ ــاحـ ــ صـ
ــــن حــمــد  ــر ســـلـــمـــان بـ ــ ــيـ ــ األمـ
ــد  ــهـ ــعـ الـ ولــــــــي  خـــلـــيـــفـــة  آل 
ــن رعــايــة  رئـــيـــس الـــــــــوزراء، مـ
واهــــتــــمــــام تـــجـــاه إمــكــانــيــات 
البحريني  الــشــبــاب  وقــــدرات 
واستثمارها وصقل مهاراتهم 
ــمـــع  ــتـ ــمـــجـ فــــيــــمــــا يــــفــــيــــد الـ
وعملية التنمية الشاملة في 

المملكة.
كــــمــــا أشــــــــــاد بـــالـــجـــهـــود 
المتميزة والمبادرات الرائعة 

لسمو الشيخ ناصر بن حمد 
جـــالـــة  مـــمـــثـــل  خـــلـــيـــفـــة  آل 
اإلنسانية  لــألعــمــال  الملك 
ــبـــاب مــســتــشــار  وشـــــــؤون الـــشـ
العام  األمن الوطني األمين 
لـــمـــجـــلـــس الـــــدفـــــاع األعـــلـــى 
ــلـــس األعـــلـــى  رئــــيــــس الـــمـــجـ
الداعمة  والرياضة،  للشباب 
ــبــــاب  لـــتـــمـــيـــز وإبــــــــــــــداع الــــشــ
الــبــحــريــنــي مــحــلــيــًا وعــربــيــًا 
ــاد  ــ ــــحـ ــــن االتـ ــمـ ــ ودولــــــــيــــــــًا. وثـ
الـــــُحـــــر جــــهــــود وإســــهــــامــــات 
بن حمد  الشيخ خالد  سمو 
األول  الـــنـــائـــب  خــلــيــفــة  آل 
لــرئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى 
لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة رئــيــس 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
ــيـــس الــلــجــنــة األولــمــبــيــة  رئـ
البحرينية، في تنمية قدرات 
طاقاتهم  وتوظيف  الشباب 
ــل الـــمـــتـــمـــيـــز الـــــذي  ــكـ ــالـــشـ بـ

ــدم الـــــوطـــــن فـــــي شــتــى  ــ ــخـ ــ يـ
المجاالت. 

وأعرب االتحاد الُحر عن 
تؤسسه  بما  واعــتــزازه  فخره 
لمستقبل  البحرين  مملكة 
الــــشــــبــــاب مـــــن خـــــــال دعــــم 
القيادية  الــوظــائــف  توليهم 
رفـــيـــعـــة الـــمـــســـتـــوى وهـــــو مــا 
بــــرز فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــمــوقــرة مــؤخــرًا مــن تعيين 
الوطنية  الــكــوادر  مــن  نخبة 
مــواقــع  وفــــي  وزراء  الـــشـــابـــة 
ــيـــاديـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، مــا  قـ
تــتــجــه  الـــبـــحـــريـــن  أن  يـــؤكـــد 
ــلــــة جـــــديـــــدة فــي  إلـــــــى مــــرحــ
ــر ضــخ  ــبــ ــاء قـــــدراتـــــهـــــا عــ ــ ــنـ ــ بـ
ــاء الــجــديــدة والــشــابــة  ــدمـ الـ
فــي كــل مــراكــز صنع الــقــرار، 
كــــان ليتم  الـــــذي مـــا  األمـــــر 
ــوال الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة  لــ
والــمــؤازرة  والــدعــم  السامية 
رئيس  العهد  ولــي  سمو  مــن 

الوزراء.
وشدد االتحاد الُحر على 
ضرورة مواصلة العمل لدعم 
القدرات والكفاءات الشبابية 
من خال منظومة تشريعية 
وحــزمــة مــن الــقــوانــيــن التي 
دورا  الـــشـــبـــاب  مـــنـــح  تــــدعــــم 
الشاملة  التنمية  فــي  كبيرا 
وتوظيف طاقاتهم وقدراتهم 
ــلـــف الــــمــــجــــاالت  ــتـ ــخـ فــــــي مـ
كــونــهــم مــســتــقــبــل الــبــحــريــن 

الواعد.

الت���ح���اد ال��ح��ر ي��دع��و اإل����ى ���ش��ن ت�����ش��ري��ع��ات

تمن���ح ال�ش���باب دورا كبي���را ف���ي التنمية ال�ش���املة

} يعقوب يوسف.

بصفة  برغبة  االقــتــراح  درســـت  أنــهــا  الحكومة  ذكـــرت 
االســتــعــجــال بــشــأن قــيــام الــحــكــومــة مـــن خـــال صــنــدوق 
العمل )تمكين( بدعم المواطنين من أصحاب السجات 
كورونا  فــيــروس  جائحة  بسبب  تــضــرروا  الــذيــن  التجارية 

)كوفيد -19(.
بما  واهتمامه  المجلس  حــرص  الحكومة  تقدر  وإذ 
إلى  تشير  فإنها  أهــداف،  برغبة من  االقــتــراح  إليه  يرمي 
قام بإطاق  الجائحة  )تمكين( خال  العمل  أن صندوق 
اللجنة  مــن  بتوجيه  األعــمــال  اســتــمــراريــة  دعـــم  بــرنــامــج 
الصندوق  لبرامج  الدعم  بإيقاف  قــام  حيث  التنسيقية، 
في  المتضررة  القطاعات  إلــى  الــدعــم  ووجـــه  المختلفة 
ــــك لــلــحــد مـــن األضــــــرار الــنــاتــجــة  الــقــطــاع الـــخـــاص وذلـ
بــرنــامــج دعــم  ــــذاك، حــيــث بلغت تكلفة  آنـ الــجــائــحــة  عــن 
ثــاثــة وســتــون مليون  قـــدره  األعــمــال مبلغا  اســتــمــراريــة 

دينار بحريني )63,000,000( د.ب حيث استفادت أكثر من 
)18,400( مؤسسة وما يقارب )1,600( بحريني.

وتماشيا مع خطة التعافي االقتصادي قام الصندوق 
يقارب  ما  وتدريب  فرصة عمل   )10,000( أكثر من  بدعم 
تلك  قام خال  كما  2022م،  عام  بحريني خال   )9,000(
الفترة بإقرار خطته االستراتيجية ألعوام 2021 - 2025، 
والــتــي تــهــدف إلــى تحقيق األثـــر االقــتــصــادي اإليــجــابــي، 
الجائحة  مــن  االقــتــصــادي  التعافي  فــتــرة  خــال  السيما 
المتخصصة  الــبــرامــج  مــن  لمجموعة  دعــمــه  خـــال  مــن 
كبرنامج التحول الرقمي، وبرنامج االبتكار وبرنامج دعم 
والمتطلبات  المتغيرات  مــع  يتماشى  الـــذي  االســتــثــمــار 
الجديدة ما بعد الجائحة، عاوة على ذلك قام الصندوق 
أن  شأنها  مــن  التي  البرامج  مــن  أخــرى  مجموعة  بطرح 

تسهم في مساعدة القطاع الخاص على النهوض كبرنامج 
مظلته  تحت  يــنــدرج  الـــذي  الناشئة  الــمــؤســســات  تطوير 
التكنولوجيا«.  »رواد  وبــرنــامــج  مــشــروعــك«  »ابـــدأ  برنامج 
وبــرنــامــج »رواد الــشــبــاب«، إضــافــة إلـــى الــبــرامــج الــتــي تم 
األعمال،  نمو  كبرنامج  القائمة  للمؤسسات  تخصيصها 
الصندوق  طــرح  كما  الــتــجــاري.  األداء  تحسين  وبــرنــامــج 
كالبرنامج  بالتوظيف  تعنى  التي  البرامج  من  مجموعة 
والوظائف  القيادات  إعــداد  وبرنامج  للتوظيف،  الوطني 
التنفيذية، ومنها ما يركز على التدريب كبرنامج التدريب 
تدريب  وبرنامج  الوظيفي،  التطور  وبرنامج  والتوظيف، 
األفراد، وبرنامج التدريب العالمي، وبرنامج رائد األعمال 
الحياة  أن تساعد في مامسة  التي من شأنها  العالمي، 
في  وتسهم  مباشر،  بشكل  البحريني  للمواطن  المهنية 
إعادة تنشيط المنشآت المتضررة من الجائحة لتمكينها 

تما�صيا مع خطة التعافي االقت�صادي

�شندوق العمل قام بدعم اأكثر من 10 اآلف فر�شة عمل وتدريب 9 اآلف بحريني العام الما�شي

الأمين العام لمجل�س ال�شورى: البحرين حققت

ال�شباب وتمكين  دعم  مجال  في  م�شرفا  موقعا 

ــة مــحــمــد  ــمـ ــريـ ــعــــت كـ رفــ
الــــعــــبــــاســــي األمـــــيـــــن الــــعــــام 
خالص  الـــشـــورى،  لمجلس 
الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلــى 
الـــمـــقـــام الـــســـامـــي لــحــضــرة 
صــــاحــــب الـــجـــالـــة الــمــلــك 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
المعظم، وإلى  الباد  عاهل 
صــــاحــــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
ــلـــس الـــــــــــــــوزراء، وذلـــــك  ــجـ مـ
ــاء بــيــوم  ــفـ ــتـ لــمــنــاســبــة االحـ
معربة  البحريني،  الــشــبــاب 
عن عميق االعتزاز والفخر 
ــيــــه مــمــلــكــة  ــلــــت إلــ ــا وصــ ــمـ لـ
ــبـــحـــريـــن بـــقـــيـــادة جــالــة  الـ
موقع  من  المعظم،  الملك 
ــم  ــال دعــ ــ ــجـ ــ ــــرف فـــــي مـ ــشـ ــ مـ

وتمكين الشباب.
وأشـــــــــــــــــــــــــــادت األمــــــــيــــــــن 
ــورى  ــشــ ــام لـــمـــجـــلـــس الــ ــ ــعـ ــ الـ
ــبـــاب  بـــمـــا يـــحـــظـــى بـــــه الـــشـ
ــن اهـــتـــمـــام  ــ الــــبــــحــــريــــنــــي مــ
العامة  السياسات  في  بالغ 

الحكومية،  العمل  وبــرامــج 
والـــــــحـــــــرص الـــــــدائـــــــم عــلــى 
مــنــح الـــشـــبـــاب اإلمــكــانــيــات 
والــــــــــــقــــــــــــدرات والـــــتـــــأهـــــيـــــل 
دوره  لــمــمــارســة  الــمــنــاســب 
التنمية الشاملة  المهم في 
تشهدها  التي  والمستدامة 

مملكة البحرين.
كما أعربت العباسي عن 
خالص التهاني والتبريكات 
بــهــذه الــمــنــاســبــة إلـــى سمو 

الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل 
خليفة ممثل جالة الملك 
وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال 
الـــشـــبـــاب، رئـــيـــس الــمــجــلــس 
والرياضة،  للشباب  األعلى 
بن  الشيخ خالد  وإلى سمو 
حمد آل خليفة النائب األول 
لــرئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى 
لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة رئــيــس 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
رئـــيـــس الــلــجــنــة األولــمــبــيــة 
الــــــبــــــحــــــريــــــنــــــيــــــة، مــــنــــوهــــة 
ــبـــاب  بـــمـــا يـــحـــظـــى بـــــه الـــشـ
في  تحفيز  مــن  الــبــحــريــنــي 
ــار  ــكـ ــتـ ــال اإلبــــــــداع واالبـ ــجـ مـ
المتميزة،  األفــكــار  وتقديم 
ــانــــب تـــبـــنـــي قــضــايــا  ــى جــ ــ إلــ
ــم،  ــهـ ــاتـ ــاجـ ــيـ ــتـ ــاب واحـ ــبــ ــشــ الــ
وتـــطـــويـــر الـــعـــمـــل الــشــبــابــي 
واالرتــــــقــــــاء بــــه وصــــــــواًل بــه 
إلــى أعــلــى الــمــراتــب، ليكون 
الشباب مساهًما بكل كفاءة 
ــع  ــي نــهــضــة الــــوطــــن، ورفــ فــ
فـــي مختلف  عـــالـــًيـــا  رايـــتـــه 

المحافل والمجاالت. 

} كريمة محمد العباسي.

ــلـــس حـــقـــوق  ــتــــمــــد مـــجـ اعــ
اإلنسان أمس التقرير النهائي 
ــدورة  ــلــ لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لــ
االستعراض  آلية  من  الرابعة 
الــــــــــــدوري الــــشــــامــــل لـــحـــقـــوق 
االنـــســـان فـــي جــنــيــف، وتــــرأس 
السفير  البحرين  مملكة  وفــد 
الـــدكـــتـــور يـــوســـف عــبــدالــكــريــم 
ــدوب الـــدائـــم  ــنـ ــمـ ــري، الـ ــيـ ــوجـ بـ
لــلــمــمــلــكــة لــــدى مــكــتــب األمـــم 
الدولية  والمنظمات  المتحدة 
األخـــــــرى بــجــنــيــف، وعــضــويــة 
أروى  الـــــــدكـــــــتـــــــورة  الــــســــفــــيــــر 
ــيـــس قــطــاع  حـــســـن الـــســـيـــد، رئـ
ــوزارة  ــؤون حــقــوق اإلنــســان بـ شـ

الخارجية.
ــنــــدوب  وقـــــــد اســــتــــهــــّل الــــمــ
الشكر  بتقديم  بــيــانــه  الــدائــم 
حضرت  الــتــي  الــوفــود  لجميع 
ــت فـــي جــلــســة اعــتــمــاد  ــاركــ وشــ
ــة الـــبـــحـــريـــن،  ــكـ ــلـ ــمـ ــر مـ ــريــ ــقــ تــ
ــة االســــتــــعــــراض  ــاريــ ــرتــ ــكــ ــســ ولــ
الــــــــــــدوري الــــشــــامــــل الـــمـــعـــنـــي 
ــكــــة الـــــبـــــحـــــريـــــن عـــلـــى  ــلــ بــــمــــمــ
ولرئيس  الــمــبــذولــة،  جــهــودهــم 
مــــجــــلــــس حــــــقــــــوق اإلنــــــســــــان 

وأعضاء مكتبه.
ــا، أّكــــــــــد اعـــــتـــــزاز  ــ ــدهــ ــ ــعــ ــ وبــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــالــشــراكــة 
االستراتيجية وبالتعاون البّناء 
الـــقـــائـــم مـــع األمـــــم الــمــتــحــدة 
مؤكًدا  وآلياتها،  أجهزتها  وكل 
على  الــدائــم  المملكة  حـــرص 
ــذه الــشــراكــة  تــوطــيــد أواصــــر هـ
في  الخبرات  وتبادل  المتميزة 
الحقوقية  المجاالت  مختلف 
تعيين  سيما  وال  والــتــنــمــويــة، 
لــحــقــوق اإلنــســان  دائـــم  منسق 
ــامـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــنـ فــــي الـــمـ
لحقوق  الــســامــيــة  المفوضية 

اإلنسان.
ــى الـــــــحـــــــوار  ــ ــلــ ــ وأثــــــــنــــــــى عــ
التفاعلي االيجابي الذي جرى 
أثناء استعراض تقرير مملكة 
البحرين الوطني الرابع الذي 
نــوفــمــبــر 2022م،  فـــي شــهــر  تـــم 
والذي شارك في مناقشته 92 
مملكة  بإنجازات  أشــادوا  وفــدا 
وخاصة  المختلفة  البحرين 
ــنــــيــــة لـــحـــقـــوق  الــــخــــطــــة الــــوطــ

اإلنسان 2022-2026م.
استعرضت  جــانــبــهــا،  ومـــن 
حسن  أروى  الــدكــتــورة  السفير 
ــتــــي  ــيــــة الــ ــنــــهــــجــ ــد الــــمــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
اتـــبـــعـــتـــهـــا مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
وتحليل  بــدراســة  يتعلق  فيما 
ــول الــــتــــوصــــيــــات، والـــتـــي  ــ ــبـ ــ وقـ
مرت في عدة مراحل تتضمن 
تــشــكــيــل فـــريـــق مــخــتــص بــفــرز 
ــيـــات وتــصــنــيــفــهــا إلـــى  ــتـــوصـ الـ

ودراستها  المواضيع  من  عــدد 
الجهات  مع  مستفيض  بشكل 
الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة، وعــرض 
ــات عــــلــــى الـــلـــجـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــوصـ ــ ــتـ ــ الـ
ــان،  الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنــــســ
ومــنــاقــشــة الــتــوصــيــات مـــع كل 
كمنظمات  المصلحة  أصحاب 
وقانونيين  المدني  المجتمع 

مختصين. 
ــم  ــدائــ وأكـــــــد الــــمــــنــــدوب الــ
ــرار مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــمــ ــتــ اســ
ــي طــــــرح الـــــمـــــبـــــادرات وســـن  ــ فـ
بحماية  المعنية  التشريعات 
ــز حـــــقـــــوق اإلنــــــســــــان،  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ
ــذ الـــكـــراهـــيـــة والــطــائــفــيــة  ــبـ ونـ
والعنصرية، ومكافحة اإلرهاب 
والـــتـــطـــرف الــعــنــيــف، وتــطــويــر 
مــنــظــومــة الــعــدالــة الــجــنــائــيــة، 
ــيــــع الــــحــــريــــات  ــة جــــمــ ــ ــالـ ــ ــفـ ــ وكـ
والحقوق المدنية والسياسية، 

ــام بــاســتــعــراض جهود  حــيــث قـ
حماية  إلــى  الــرامــيــة  المملكة 
وتــعــزيــز حــقــوق اإلنـــســـان مثل 
اســتــضــافــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
العامة  الجمعية  اجــتــمــاعــات 
الـــبـــرلـــمـــانـــي  لــــاتــــحــــاد   146
الدولي، ودعوة حضرة صاحب 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  ــالــ ــجــ الــ
الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
الــــمــــعــــظــــم، إلقــــــــــرار اتـــفـــاقـــيـــة 
ــتــــجــــريــــم خـــطـــابـــات  دولــــــيــــــة لــ
والطائفية  الدينية  الكراهية 
والعنصرية، وترسيخ التضامن 
اإلنـــســـانـــي فــــي تـــعـــزيـــز األمــــن 
والرخاء والتنمية المستدامة، 
ــذ بـــــرامـــــج  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ والـــــــــبـــــــــدء بــ
استكماال  المفتوحة  السجون 
في  تحققت  الــتــي  للنجاحات 
مـــشـــروع الـــعـــقـــوبـــات الــبــديــلــة، 
بهدف تطوير منظومة العدالة 

الجنائية.
ــد شــــاركــــت فــــي جــلــســة  ــ وقــ
الــــنــــقــــاش الــــخــــاصــــة بــمــمــلــكــة 
البحرين عدد من الدول التي 
أشادت بقبول مملكة البحرين 
ــتــــي قــدمــتــهــا،  لـــلـــتـــوصـــيـــات الــ
منّوهة كذلك باألثر اإليجابي 
لـــمـــشـــاريـــع الـــخـــطـــة الــوطــنــيــة 
لــــحــــقــــوق اإلنــــــســــــان لــــألعــــوام 
2022-2026م. كما أثنت الدول 
البحرين  مملكة  تــعــاون  عــلــى 
المعنية  اآللـــيـــات  جــمــيــع  مـــع 
ــقــــوق  ــز حــ ــ ــزيــ ــ ــعــ ــ بــــحــــمــــايــــة وتــ
اإلنسان. كما حصلت المملكة 
على اإلشادة حول إنشاء وزارة 
التي من  المستدامة،  التنمية 
تحقيق  فـــي  تــســهــم  أن  شــأنــهــا 
المستدامة،  التنمية  أهـــداف 
وتــثــمــيــن الـــجـــهـــود الــمــبــذولــة 
ــة وتـــوفـــيـــر  ــحـ ــاع الـــصـ فــــي قــــطــ
للمواطنين  الصحية  الرعاية 
بخطة  ــادة  واإلشــ والمقيمين، 

النهوض بالمرأة.
كــــمــــا شــــــاركــــــت عــــــــدد مــن 
مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
في هذه الجلسة، التي بدورها 
قبول  فــي  المملكة  على  أثنت 
الــتــوصــيــات، ومــا قــامــت بــه من 
ــة لــحــمــايــة  ــيـ ــابـ خــــطــــوات إيـــجـ
ــان في  ــســ وتـــعـــزيـــز حـــقـــوق اإلنــ

المملكة.
ــا، أكــــــّد الـــمـــنـــدوب  ــ ــاًم ــتــ وخــ
الدائم حرص مملكة البحرين 
ــاون والـــــحـــــوار مــع  ــعــ ــتــ عـــلـــى الــ
أجــهــزة األمـــم الــمــتــحــدة بــروح 
مـــــن الـــشـــفـــافـــيـــة واالنــــفــــتــــاح 
لتعزيز وحماية واحترام حقوق 
الخير  يــضــمــن  بــمــا  اإلنـــســـان، 
والـــرفـــاه لــجــمــيــع الــمــواطــنــيــن 

والمقيمين على أراضيها.
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الــمــســرحــي طعم  لــلــفــن 
آخر  فــن  يضاهيه  ال  منفرد 
التي  العميقة  تجلياته  فــي 
تحفر في النفس اإلنسانية؛ 
ــــى حــقــيــقــتــهــا مــن  لــتــصــل إلـ
ــكـــون، أو  حــيــث الــفــعــل والـــسـ
األبــديــة  الثنائية  حــيــث  مــن 
الــمــتــصــارعــة الــمــتــمــثــلــة في 
وتعبيراتهما  والجسد  الــروح 
التي تجسد قضايا اإلنسانية 
صغيرة  خشبة  على  الكبرى 
ألم  تحتضن  ولكنها  نسبيا، 
هـــذا الــكــائــن الــقــلــق وأمــلــه، 
المفكرون  تــنــادى  هــنــا  ومـــن 
إلى  دعوتهم  في  والفالسفة 
مــســرح وخــبــز إلنـــتـــاج حــيــاة 
واقع  عن  مختلفة  مطمئنة 

مضطرب مخيف.
ــارس يــحــتــفــل بــيــوم الــمــســرح  فـــي الــســابــع والــعــشــريــن مـــن مــ
العالمي في كل الدول، حيث تقدم العروض المسرحّية والندوات 
فنية  أو  مسرحّية  هيئة  أو  قطر  وكــل  المسرح،  فــي  التخصصية 
تــحــتــفــل وفـــق أجــنــدتــهــا الــخــاصــة الــتــي تــبــرز أدوارهــــــا وتحتفي 
فرصة  وهــي  المسرحّية،  وأعمالها  روادهــــا  وخــصــوصــا  بفنانيها 
وضحوا  كثيرا  بــذلــوا  الــذيــن  المسرحّيين  لتكريم  حقا  مــواتــيــة 
ببسالة من أجل تطوير الفن المسرحي هنا أو هناك، وكما عرف 
دون  مــن  الــفــن  هــذا  فــي  بذوبانهم  األفـــذاذ  المسرح  عــن عمالقة 
تقديم  أجل  المبذول من  اإلبداعي  الجهد  يساوي  مادي  مقابل 
حيث  للمتلقين،  المسرح  خشبة  على  الفنية  االشتغاالت  تلك 
تتفتق مواهبهم، وتتعملق أفكارهم، وتتضخم إبداعاتهم، كل في 

تخصصه ومكان إبداعه.
هنا في مملكة البحرين برز عدد كبير من أساتذتنا الفنانين 
تعداد  أود  وال  اليوم،  األول حتى  الرعيل  الكبار من  المسرحّيين 
األسماء  تلك  اسم من  المتألقة حتى ال يسقط  النجوم  أسماء 
المرحوم  الكبير  الفنان  أتخطى  أن  يمكن  ال  أنــي  إال  الــالمــعــة، 
إبراهيم بحر المعلم واألستاذ الشغوف بالمسرح مؤلفا وممثال 
العزيز  والصديق  األخ  وكذلك  ومتلقيا،  وناقدا  وإداريــا  ومخرجا 
كاهن المسرح العربي والبحريني الفنان الكبير األستاذ عبداهلل 
وما يميز  العظماء،  للمسرحيين  أنموذجا  الذي يعد  السعداوي 
يتجاوز  الــذي  المتمرد  الفكر  مواربة  دون  ومن  الرجل حقا  هذا 
مــفــهــوم الــتــجــريــب، فــهــو مــوســوعــة مــســرحــيــة مــتــنــقــلــة، يمتلك 
الــقــراءات  بتلك  مشدوهين  يجعلنا  ما  المسرحّية  الثقافة  من 
ــل ســبــر عــمــق الــفــكــر الــمــســرحــي،  وال يكتفي  الــمــعــمــقــة مــن أجـ
يسعى  بــل  والــمــتــكــررة،  الممجوجة  الــفــارغــة  والــهــدرة  بالتنظير 
ولذلك  الفرصة،  له  حانت  إن  الفعلي  واالشتغال  التطبيق  إلــى 
وكذلك في  دور مقنع،  بأي  المشاركة كممثل  تــراه مترددا في  ال 
اإلخراج والتأليف، وال نستغرب إن رأيناه يقدم عرضا في الشارع 
مادام  أي خشبة  على  أو  القديم،  البيت  أو  التجاري  المجمع  أو 
الحالج  بغربة  شعر  وإن  ظــهــره،  على  المسرحي  صليبه  يحمل 

ومأساة تشيخوف.
يدخر  لم  الزمن  من  عقودا  الممتدة  المسرحّية  رحلته  في 
الــســعــداوي جــهــدا فــي تــطــويــر الــفــكــر الــمــســرحــي، ولــيــس العمل 
الــمــســرحــي فــحــســب، وذلــــك مــنــذ انــطــالقــاتــه مــع فــرقــة االتــحــاد 
التي  عيسى  مدينة  مسرح  فرقة  وبعدها  المحرق،  فــي  الشعبي 
كانت بمثابة مختبر مسرحي تختلج فيه الِفكر والمشاريع الفنية 
اإلبداعية، ليستقر أخيرا مع رفاق دربه في مسرح الصواري الذي 
شغفه  وذهــب  بل  المسرحّي،  والتحديث  التجريب  شعلة  يحمل 
العربية  الــحــدود في دولــة قطر واإلمـــارات  إلــى خــارج  المسرحي 
عشقه  وهــج  من  ويشعلها  المسرحّية،  الفرق  ليؤسس  المتحدة 

لفاتنته الخشبة المسرحّية وفضاءاتها.
في  يــشــارك  أن  والمطالعة  الــقــراءة  فــي  النِهم  هــذا  استطاع 
الــذي صــدرت منه  كتابه  المسرحي من خــالل  التجريب  ترسيخ 
ومجموعته  لإلنسانية(،  المشترك  القلب  )الــمــســرح:  طبعتان 
المسرحية )جرينمو( التي لم تجد النور بعد، وتقديم عشرات من 
األعمال المسرحّية مخرجا ومؤلفا وممثال، واستطاع أن يجد له 
موطئ قدم راسخة في المسرح العربي بفوزه بأفضل إخراج في 
إحدى دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وما إن 
نلتقي بأي فنان أو باحث مسرحي من أي قطر عربي إال ويسأل 
عن المعلم السعداوي الذي يستحق كل التكريم واالحتفاء به، 
والفنان  المفكر  السعداوي  أقدم دراسة بحثية عن  أن  أملي  وكل 
الــذيــن  المتميزين  الفنانين  مــن  جــيــال  ــّرج  خـ الـــذي  الــمــســرحــي 
التجريبية،  الــســعــداوي  بــوابــة  مــن  الفنية  ــاق  اآلفـ لهم  انفتحت 
الــتــي يتوخى  الــــروح الــشــبــابــيــة  إيــمــان راســــخ بــأهــمــيــة  إنـــه ذو  إذ 
ومن  العصر،  ومتغيرات  يتناسب  بما  التجريب  رايــة  حمل  منها 
خـــالل حـــوار مــعــه بمعية الــصــديــق الــفــنــان خــالــد الــرويــعــي كــان 
أي  عــن  الفني  االســتــقــالل  فــي  الشبابية  لــلــرؤيــة  جــدا  متحمسا 
مرجعية فنية أو تيار أدبي، ألنهم -حسب رأيه- خليقون بتأسيس 
اليوم، فهم  الفكرية  والتحوالت  يتناسب  بما  الشبابية  تجربتهم 
ليسوا ملزمين بأي إرث ثقافي في مختلف المجاالت اإلبداعية 

واألجناس األدبية.
متجددة  فــرصــة  للمسرح  الــعــالــمــي  الــيــوم  يــكــون  أن  نتطلع 
النــطــالقــات فنية تــنــاقــش فــيــه قــضــايــا الــمــســرح وســبــل تــطــويــره، 
ويحتفل فيه بقامات المسرح ورموزه األحياء قبل األمــوات، وأن 
إلى المجتمع والمتلقين كأدب وممارسة فنية  الفنون  أبو  يقدم 
وتشعل  الفكر  ُتــعــِمــل  الــتــي  واإلشـــكـــاالت  باألسئلة  تفيض  راقــيــة 

الوجدان.
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ــا، َيــحــِمــُل  ــنـ ــلَّ عـــمـــره َيـــتـــشـــّوق ابـ ــ َظـ
اسمه ويبقي ِذكره بعد َفناء، َهكذا َحال 
ين؛ الُبدَّ وأن يَروا أثرهم بعد  أبناء الطِّ
حيل َعالمًة َعلى الَفالَحِة، فالجدران  الرَّ
رات  الُمعمِّ ــخــالِت  والــنَّ الَكافور  وأَشــجــار 
ــّي بــالــمــيــِت،  ــَحـ ــر الـ ـ ـــر، ُتـــذكِّ أطــــالل ُتـــكـــابِّ
َحّتى  انتظر  األبــيــض«  »محمد  الشيخ 
ِف  أحرقه لهيب االنتظار، يئس من َتعطُّ
ح  إلــى خلوِة جــده يَتمسَّ َيــأوي  ــدار،  األقـ
بها، يمسك مسبحته الكوك يكرها في 
ــر حـــاَل عهد إليه  يــَتــذكَّ ــوٍم، ال يـــزال  وجــ
جده وهو في َحشرِجة الموت :»ابق على 
ُف أن َيؤول مآله ليصبح  ريق«، يَتخوُّ الطَّ
نواته  الذي غرس  الفارد  النخيل  كذكِر 

ه  ُمــنــتــظــرا طــرحــه، لَكنَّ الــجــدار  بــجــواِر 
وهو  يتشهى  ِريقه،  ب  يَتحلَّ ه،  َظنَّ ب  َخيَّ
أن  ــُل نفسه  ُيــؤمِّ فــوق كرنافه،  يــده  يمرر 
الشمس،  وَهــِج  تحت  يتألأل  بلحه  يــرى 
ــراح« زوجـــتـــه الــفــاتــنــة،  ــشــ كــمــا أخــبــر »انــ
ِحين أوصته أن ّيّتِخذ من ِخلفِة نخالت 
الِب، هكذا  الباشا الُحمر، فَحالهم كاَلجَّ

ت، وهكذا فعل. تَمنَّ
ه لم يحسب لألقداِر ِحسابها، إذ  لكنَّ
كيف َيخيب غرسه، وهو َمضَرب األمثال 
بــيــن الــفــالحــيــن، يــَتــحــاكــون عــن ضــربــِة 
ــده، وخــصــوبــة أرضـــه،  ــِة يــ ــــراعــ فـــأســـه، وّب
ووفرة محصوله، لم تفلح الرعاية فجاء 

ذكًرا خشنا، يهتز جريده.

ـــبـــاِح،  يـــا، ُيــطــاِلــعــه مـــع الـــصَّ ُمـــتـــحـــدِّ
يــلــعــن الــيــوم الــــذي َغـــــَرَس نـــواتـــه، أقــدم 
أن يقتلعه مــن جــــذورِه، لكنه  ألــف مــرة 
َطلعِه  أكواز  اهتدى باألخيِر فجعَل من 
سبيال، يلقح نخيل الناس، َشبَّ »محمد 
في  يربيه  جــده  تلقفه  ياِفَعا،  األبيض« 
يكن  لــم  الــطــريــق،  آداب  يلقنه  ِحــجــره، 
ُرِزَق  مـــن  أجــــــداده،  مـــن  نــســلــهــم وال  فـــي 
شعره  وال  عينيه  ــة  ــ وُزرقـ وجــهــه،  حــمــرة 
الليل  ِحلكة  فــي  بــصــره  ِحـــدة  األشــهــب، 
ــده مـــن يــكــره  أكــســبــتــه شـــهـــرة، لــكــنــه وحــ
ــار، يــتــلــّصــص عــلــيــهــا مــن  ــهـ ــنـ شـــمـــس الـ
وَيــســّب،  يلعن  يخرج  ريثما  داره،  فــجــوِة 
ماتت »انشراح« وحلم األمومة يخايلها 

ُمضطرا،  هلِل  أمره  أسلم  الذي  كزوجها، 
انقطع تدريجيا عن الناس، انكفأ على 
وفــي صبيحِة  منزويا،  غــرفــٍة  فــي  نفسه 
أبو جعارة«  »محمود  أطلق  يوٍم صائف، 
باح من ميكروفون  صوته الذي يشبه النِّ
الــجــامــع :»يــفــنــى الــخــلــق ويــبــقــى اهلل، 
الــشــيــخ محمد  اهلل  رحـــمـــة  ــى  إلــ تـــوفـــي 
الظهر«،  صــالة  بعد  والجنازة  األبــيــض، 
حيِل مع  هل كان الرجل على اتفاق بالرَّ
جريده،  ــفــرة  الــصِّ ضربت  خيل،  النَّ َذكـــِر 
ــوس  َنــَخــَر الــسُّ وَتـــهـــّدَل قلبه الــمــعــتــدل، 
يعد  ولم  عنقه،  فتدّلى  المتين،  جزعه 

بد من اقتالعه، ليرحل إثِر صاحبه. 

م�����ح�����م�����د الأب������ي�������������ض قصة قصيرة :قصة قصيرة :

��رد وال��م�����ش��رح: روع��ة  ال�����شَّ

ال���ت���خ���وم ال���م���ت���داخ���ل���ة!
ــأة الـــمـــســـرح  ــشــ ــذ نــ ــنـ مـ
ــي أبــجــديــاتــه  اإلغـــريـــقـــي فـ
س  األولى وهو مسرح مؤسَّ
على الميثولوجيا التي هي 
رئــيــس مــن مكونات  ن  مــكــوَّ
ـــردي الـــذي  الــمــتــخــيــل الـــسَّ
ــه عــبــر الــتــاريــخ  ــداولــ تــــمَّ تــ
ــي والــــــمــــــالحــــــم  ــ ــهــ ــ ــفــ ــ ــشــ ــ الــ
ــاذة  ــيــ ــل: اإللــ ــثـ الـــشـــعـــريـــة مـ
استلهم  ولــقــد  واألوديـــســـة. 
ــون  ــيــ ــرحــ ــســ ــمــ ــاب الــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ الــ
الـــــــتـــــــراجـــــــيـــــــديـــــــون مـــثـــل 
إســخــلــيــوس وســوفــوكــلــيــس 
ويــــــوريــــــبــــــديــــــس نــــصــــوص 
ــن  ــ مــــــــســــــــرحــــــــيــــــــاتــــــــهــــــــم مـ
األبطال  ميثولوجيا عصر 

المسرح  بواكير  منذ  إذن  وغيرها.  وميديا  وأوديـــب  ممنون  أجــا  مثل 
في  متداخلة  والمسرحية  الــّســرديــة  التخوم  وتلك  األولـــى  العالمي 
لت  المرجعيات النصية وفي المتخيل وفي األداء المسرحي. لقد تحوَّ
كثير من الروايات العالمّية إلى نصوص مسرحية ُمثلت على خشبات 
المسارح، وقد تكون الرواية في بعض األحيان مغمورة عند المتلقين 
ثم تلقى رواًجا مذهاًل عندما تتحّول إلى نصوص مسرحية! فرواية 
تنل  ليرو لم  تأليف غاستون  روايــة فرنسية من  األوبــرا«، وهي  »شبح 
إعجاب القراء في البداية إال عندما تحّولت إلى مسرحية موسيقية 
في بــرودواي، وال تزال ُتعرض حتى اآلن على خشبات أرقى المسارح 
إلى نصوص  لت  التي حوَّ العالمي  األدب  روائع  أشهر  العالمية. ومن 
مسرحية: رواية »دون كيخوته دي ال منتشا« لألديب اإلسباني ميغيل 
»الــحــرب  وروايــــة  هــوجــو،  لفيكتور  »الــبــؤســاء«  وروايــــة  ثيربانتس  دي 

والسالم« لديستويفسكي، وروايات أجاثا كريستي وغيرها.
الرابطة  إلــى  الملحمي  المسرح  عن  نظريته  في  بريخت  انتبه 
ردي عندما  والسَّ المسرحي  بين  أّي  والملحمة  الدراما  بين  الوثيقة 
الماضي  القرن  عشرينيات  في  بيسكاتور  إيرفين  المخرج  مع  ب  جــرَّ
أشـــكـــااًل جــديــدة مــن الــمــســرح هــي الــمــســرح الــمــلــحــمــي. ولــقــد انتبه 
ــرد  ــون ثــيــســبــدس كــذلــك فـــي كــتــابــه »مـــســـرح الــسَّ ــارثـ فــرانــشــيــســكــو جـ
رد  التمثيلي« إلى ذوبان التخوم الفاصلة بين الجنسين األدبيين السَّ

والمسرح. 
ومـــن االشـــتـــغـــاالت الــنــقــديــة الــمــهــمــة الــتــي بــحــثــت فـــي الــعــالقــة 
ــتـــغـــاالت مــجــمــوعــة مـــن أبـــــرز الــبــاحــثــيــن  ــرد والـــمـــســـرح اشـ ــ ــسَّ بــيــن الــ
وآلكسندر  سموليانينسكي  ميخائيل  الـــروس:  المسرحيين  والنقاد 
وفيكتوريا  تسوفا  ــان  رومـ وأولــجــا  ياكوبوفا  وناتاليا  سوكوليانسكي 
بحث  لقد  زاسالفسكي.  وجــريــجــوري  يوجوشينا  وأولــجــا  نيكيفروفا 
هؤالء النقاد المسرحيون الروس قضايا مسرحية مهمة مثل إعداد 
لرصد  الدرامي  الجنس  ومنطق  والسينوغرافيا،  المسرحي،  النص 
جانب  إلى  والعالمّية  الروسية  المسرحية  النصوص  بأشهر  عالقته 

حضور التقنيات السردية في النصوص المسرحية.
ونــحــن اآلن فــي الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن ومــع ظــهــور الــروايــة 
الــتــفــاعــلــيــة والــمــســرحــيــة الــتــفــاعــلــيــة نــتــســاءل عـــن حــجــم الــتــداخــل 
الوسائط  دخول  مع  عالمًيا  األدبيين  الجنسين  هذين  بين  الممكن 
اإللكترونية: في النص والعرض الدرامي والسينوغرافيا المسرحية. 
مقاربات  إلــى  المعاصرة  العربّية  المسرحية  النصوص  تحتاج  كما 
نقدية مغايرة تستفيد من المقاربات الثقافية بما في ذلك المقاربات 

ما بعد الكولونيالية.
} أستاذ السرديات والنقد األدبّي الحديث

 المشارك، كلية اآلداب جامعة البحرين

سـرديـاتسـرديـات

بقلم: د. ضياء الكعبي

أجرت اللقاء: زهراء غريب 

مطوقا  مغايرا  مسرحيا  حلما  يقتفي 
باإليمان  يتبعوه  بالخشبة  بفتية شغوفين 
والحب منتصف ثمانينيات القرن الماضي 
فينحت مواهبهم ويمضي نحو الضوء رغم 
ــــذاك بـــجـــدوى اتــجــاهــه  تــشــكــيــك الــكــثــيــر آنـ
التجريبي الجديد في المسرح البحريني؛ 
فيقوده الجنون الذي ُنعت به إلى التوغل 
ما  على  والتمرد  االكتشاف  مــن  مزيد  فــي 
أشــكــال تقليدية مسرحية  مــن  كــان ســائــدًا 
ــًا تنتصر  ــراجـ بــتــجــارب فــريــدة تــألــيــفــًا وإخـ
لإلنسان الذي يوقن بأن ال وجود للمسرح 
إشـــادة وتميزًا  بــجــدارة  دونـــه؛ فيحصد  مــن 
ــًا يــلــجــم نــبــذ الــمــنــتــقــديــن،  ــيــ مــحــلــيــًا ودولــ
وتصيره بحق رائدًا للمسرح التجريبي في 
السعداوي  اهلل  عبد  الفنان  هو  البحرين. 
تحلو  حــســبــمــا  الــحــانــي  األب  أو  الــمــعــلــم 

اللتماعة أعين الشباب توصيفه.
ضوء ومحطات

انــخــرط الــفــنــان والــمــخــرج الــســعــداوي 
منتصف  منذ  فعليًا  المسرحي  العالم  في 
ــى تــألــيــفــًا  ــ الــســتــيــنــيــات عــبــر تــجــربــتــه األولـ
اإلعــدام«  ومقصلة  »الحمار  وهي مسرحية 
الشعبي  االتــحــاد  مسرح  بفرقة  التحق  ثم 
فــــي الـــمـــحـــرق وشـــــــارك فــــي عــمــلــهــا األول 

»أنتيجونا«.
ولما اتجه إلى قطر للعمل انضم إلى 
نادي السد الذي أسهم في تأسيس المسرح 
فــيــه مـــع الـــفـــنـــان غـــانـــم الــســلــيــطــي أوائــــل 
الــســبــعــيــنــيــات ثـــم قــــال: »قـــصـــدت الــشــارقــة 
الفنانين  من  مجموعة  فيها  وجــدت  التي 
ــارس اشـــتـــغـــااًل مــســرحــيــًا  ــمـ اإلمـــاراتـــيـــيـــن تـ
فــأســســت مــعــهــا مــســرح الــشــارقــة الــوطــنــي، 
وبعد ثمانية أعوام من العمل في اإلمارات 
الثمانينيات  مــطــلــع  الــبــحــريــن  إلـــى  عـــدت 
نـــادي مدينة  فــي تأسيس مــســرح  وشــاركــت 

عيسى وفرقة الصواري المسرحية«. 
ثلة  آمنت  الثمانينيات  منتصف  وفــي 
الجديد  المسرحي  باالتجاه  الشباب  مــن 
للسعداوي وتمسكت بشعلة التجريب التي 
قادها رغمًا عن النقد الذي طاله بالجنون 
المسرحيين  مــن  كثير  قبل  مــن  والعبثية 
ــن لـــلـــتـــجـــديـــد. وبـــــــــــدوره ّصــــب  ــيــ ــضــ ــرافــ الــ

السعداوي كل جهوده وخبراته المعرفية في 
صالح خدمة وتطوير هؤالء الشباب فكان 
المسرحي  واأللق  بالتميز  الحصاد مثمرًا 
توهجه  فاستمر  بــذوره  بالشغف  زرع  الــذي 

وتعاقب عطاؤه حتى اليوم. 
نقطة حتول

والــتــقــى الـــســـعـــداوي خــــالل عــمــلــه في 
المسرحي  وعيه  عـــززوا  بأساتذة  اإلمـــارات 
بدفعه إلى االنفتاح على تجارب مسرحية 
حــديــثــة كــالــمــخــرج إبــراهــيــم جـــالل وعــونــي 
األساسية  التحول  »نقطة  فكانت  كــرومــي 
فــــي نـــمـــوي الـــمـــســـرحـــي عـــنـــدمـــا الــتــقــيــت 
إبراهيم جالل وهو أحد  أستاذي المعطاء 
الفنانين العراقيين األوائل فأصبحت مثل 
الــمــتــصــوف والــمــريــد لـــه؛ كــنــت مــعــه دائــمــًا 
صقلني  فقد  المسرح؛  معرفة  منه  وأنهل 
عدت  فلما  المسرحية،  للمعرفة  وهيأني 
إلى البحرين مطلع الثمانينيات قمت ببث 
ما حملته وأخذته من هذا الرجل في نادي 

مدينة عيسى وكذلك مسرح الصواري«.
أعمال يف الذاكرة

ــًا مـــــا أكــــثــــر تـــجـــارب  ــيــ ــمــ ــالــ ــًا وعــ ــيــ ــربــ عــ
السعداوي الثرية والفريدة شكاًل ومضموناَ 
والتمثيل  والتأليف  اإلخـــراج  صعيد  على 
لــكــن ثــمــة أعــمــال مــســرحــيــة ظــلــت راســخــة 
في ذاكرته كالجاثوم، الصديقان، والكمامة 
ــزة أفــضــل  ــائـ الـــتـــي حــصــل لــقــائــهــا عــلــى جـ
مخرج عالمي في مهرجان القاهرة الدولي 

للمسرح التجريبي مطلع التسعينيات.
وشكلت مسرحية الجاثوم التي تعكس 
بالنسبة  مفاجأة  إنسانيًا  وجــوديــًا  صــراعــًا 
التي  التجربة  هــذه  كــون  أحببت  »فــقــد  لــه 
كتبها يوسف الحمدان مبنية على الفعل؛ 
أكــبــر خــالل  بــشــكــل  فــيــهــا  بالتعمق  فــبــدأت 
أمـــرًا جــيــدًا حصولي على  اإلخــــراج، وكـــان 
بشكل  الشخصية  تقمص  استطاع  ممثل 

ممتاز وخرافي وهو مصطفى رشيد«.
أفق ضبابي

يلمح السعداوي ضبابية تكتنف األفق 
في ظل  البحريني خاصة  للمسرح  القادم 
الــنــصــوص  فـــي  حــســاســيــة مختلفة  ــود  وجــ
ــــذي يــكــتــب الــيــوم  الــمــســرحــيــة لــلــشــبــاب الـ
بصورة مغايرة كليًا مرتبطة بزمنه الحالي 
في  مــســرحــيــًا  كتابته  ســبــق  عــمــا  وتختلف 

البحر  هواجس  على  تركز  بتيمة  الماضي 
ــنـــصـــوص وولـــــدت  ــتـــجـــدت الـ ــالـــي اسـ ــتـ ــالـ »بـ
إلـــى مــن يــتــصــدى لــهــا بالتحليل  الــحــاجــة 
ــة لــيــعــّرف الــمــســيــرة الــمــســرحــيــة  ــدراســ والــ

البحرينية«.
لكن السعداوي ال يعول على المستقبل 
ــات  ــ ــد لـــديـــنـــا دراســ ــاس ال تـــوجـ ــ »فـــنـــحـــن أنــ
أن  ورغم  المسرح،  فيما يخص  للمستقبل 
أننا  إال  لــدراســتــه  نفسها  تهيئ  فئة  هناك 
تــتــهــاوى وال  الـــدراســـات  مــن  كثيرا  أن  نجد 
تتحقق أحيانًا. الغرب لديهم اهتمام بهذا 
مؤسسات  لدينا  فليست  نحن  أما  الجانب 
تدرس المستقبل المسرحي، كل ما نعرفه 
هـــو أنــنــا مــقــبــلــون عــلــى حــالــة جـــديـــدة في 

العالم ال نعلم إلى أين تأخذنا«.
هاجس السعداوي حلم مازال وليدا

ــرة مــــــن حـــــيـــــاة عــــبــــداهلل  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفــــــــي الـ
غرس  على  اآلخــريــن  يحفز  ما  السعداوي 
أسس بناء المسرح الحديث، المسرح الذي 
يراه السعداوي  شجرة لها جذور في سماء 
كل  كسر  على  لكنه يصر  مــن حلمه  أوســع 
هـــذه الــمــحــبــطــات، ضــمــن مــســيــرة احــتــرق 
احتضانها،  على  مــصــرًا  ومـــازال  بجذوتها 
كونه في موقع المسؤولية التي تقيده وال 
تترك له فرصة االبتعاد عنها، كونه مؤمنًا 
جــذوة  دون  الــوشــيــعــة  يشعل  ال  الــضــوء  إن 

مختبئة في الرماد.
الــذي فضله على كل  فالمسرح عالمه 
المسرح  هــو  الجنون  أن  معتبرًا   ، الفنون 
وأن اللعب على تحريك خشبة المسرح ال 
ينبئ بالحلم وحده، فاأليام التي استوطن 
مرابعها تركت له عرسا واحدا وهو العريس 
يــجــر طــيــفــه كـــل مــســاء لــيــشــغــل اآلخــريــن 
ــكـــون  صــعــبــا لكنه  ــد يـ ــؤال، قـ ــســ بــحــيــرة الــ
لــن يــكــون مــســتــحــيــاًل ، فــالــفــنــاء فــي عالم 
السعداوي،  المسرح هو عالم عبد اهلل  فن 
صحوة تقرع أبواب الكنائس ومآذن ال تقلق 
عالم  الــحــيــاة،  مــســرح  فــضــاء  دون  تسابيح 
يغسلنا بالنقاء، ويحملنا رسالة البناء، كما 
رآها السعداوي ولم يهدأ وهو اآلن يتحنى 
ببياض سنوات عمره، في زمن قاس، وذاكرة 
الــولــيــد سيقطع  أن  مــؤمــن  لكنه  مــشــوهــة، 
خشبة  فــوق  بالرقص  ويعود  حبسه  قماط 

المسرح، دنيا يشعلها جنون ال يقبر!

الم�شرح قاب�ض على جذوة  معلم ريادي  ال�شعداوي..  عبد اهلل 
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بقلم: محمد فيض خالد

صـــدر حــديــثــًا، عـــن مــنــشــورات 
مــيــالنــو، مجموعة  فــي  الــمــتــوســط 
البحريني  للشاعر  جديدة  شعرية 
ــوان  ــنــ اد، حـــمـــلـــت عــ ــم حـــــــــــــــَدّ ــ ــاسـ ــ قـ
في  اآللــهــة«.  ات  منسَيّ ات،  »المنسَيّ
ــذا الــكــتــاب، مــن مــســيــرٍة شعرية  هـ
طــويــلــِة األمــــِد والـــتـــجـــارب، يطغى 
هاجُس النسياِن على قصائد قاسم 
، الـــذي  ــوُيّ ــ ــرؤيـ ــ اد، الـــشـــاعـــُر الـ حـــــــَدّ
جمالياٍت  اللغِة  فــضــاِء  فــي  ينحُت 
النورِس  كما  فهَو  نسياُنها،  يصعُب 
لــه مــن الــمــاء الــكــبــيــِر درٌب طــويــل، 
وتاريٌخ  تمحى  أيــاٌم ال  المدِن  ومن 
ية سجوٌن  من الحسرات، ومن الحِرّ
ــاٍف ال حــــَدّ لــهــا، ومـــن الــغــابــة  ــنـ ومـ
ـــُة خــشــٍب قـــديـــٍم، ومـــن البحر  حـــَصّ
الشاعر  لــكــَنّ  أســاطــيــر وحــكــايــات. 
وجــروِح  الماضي  ال يستسلُم ألذى 
الـــــذاكـــــرة؛ فـــقـــد أنـــقـــذتـــُه الــكــتــابــُة 
ـــرة مـــن عـــثـــراِت  ــُر الـــمـــحـــَبّ ــاتــ والــــدفــ

الطريق.
كتابِه  اد في  حـــَدّ قاسم  يــواجــُه 
ــاريــــخ وشـــظـــايـــاه.  ــتــ ــا الــ ــرايــ هـــــذا مــ
ــلـــك الـــجـــزيـــرة«  ــنـــده »تـ ـــن عـ ــوطـ والــ
تــعــزُف  وشــجــيــرة  أحـــالمـــِه،  صنيعُة 
ــانــــي، وســـــؤال »مـــــاذا يعني  لـــه األغــ
ــأتـــي ذكــــرى  ــن تـ ــ ــن أيـ ــ الـــــمـــــوُت؟« ومـ

الحّب؟

ــات« آلـــهـــٌة وبــشــٌر  فـــي »الــمــنــســَيّ
ومالئكٌة وكُتب ُتَعاِقبنا على سهِونا؟ 
بينما ال يأبه الشاعُر بما ُرِسَم على 
جداِر الوجود من قصٍص ومرويات، 
يعزُف  ة،  الخاَصّ مرويتُه  يخلُق  إذ 
»دْع  ذاتـــه:  ويــخــاِطــُب  سيمفونيته، 
ــاِء وصـــالبـــَة  ــمــ ـــــَة الــ َيّ ــِرَك حـــــِرّ ــبـ لـــحـ
لج/ واكتْب ذرائَعَك شامخًة في  الَثّ
ويــعــتــذُر مسبقًا  هــــواِء األجــنــحــة«. 
ـــنـــي  ــُر أَنّ ــيـــذُكـ »لـــيـــَت َمـــــْن َيـــنـــَســـى سـ
ــُت/ أن أبــَقــى خــفــيــفــًا/ فــوَق  ــاولـ حـ
ِة في طريِق القبر«، ثَمّ  أكتاِف األحَبّ

بعقيدة  أخرى  ة  مَرّ ك  ليتمَسّ يعود 
»بــعــَد خمسيَن  ـــعـــر:  والـــِشّ الــكــتــابــِة 
ُب عقيدَتنا  ــِرّ ــجـ ُنـ مــعــًا  ــا  كــَنّ عـــامـــًا/ 
ـــُم مــا أفــســدْتــُه  فــي الــكــتــابــة/ وُنـــرِمّ

المدارس«.
ــة  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـــــــــــن أجـــــــــــــــــــــواء مـ
ات اآللهة«، نقرأ: ات، منسَيّ »المنسَيّ

سنبِكي دما
ولن يكترَث اآلخرون بنا

إننا أسُف األمِس والبارحة
في  ينفُعنا،  لــيــس  َلـــَبـــٍن،  عــلــى 

راب الُتّ

مثلنا،
ٍة نحُن في قلعٍة ُحَرّ

ومن دوِن باب،
ُتنا الجارحة. تلك قَصّ

قــاســم حـــــداد: شــاعــر مــعــاصــر 
حداثي بحريني، ولد عام 1948 في 
مدينة المحرق البحرينية. حصل 
األدبــّي  للعمل  التفّرغ  إجـــازة  على 
عام  البحرينية  اإلعـــالم  وزارة  مــن 
أســرة  تــأســيــس  فــي  وشــــارك   ،1997
عام  البحرين  في  والكّتاب  األدبــاء 
الــشــعــر(  مــوقــع )جــهــة  يــعــد   .1969
التسعينّيات  منتصف  سه  أَسّ الذي 
حتى 2018؛ فضاًء أدبّيًا وقبلة لعدد 
ــاء والــكــتــاب الــعــرب  ــ مــن كــبــار األدبـ

والمهتمين بالثقافة العربية
صــــدر لـــه عــــدد مـــن الـــدواويـــن 
مــنــهــا:   ،1970 عــــــام  ــن  ــ مـ ابـــــتـــــداء 
ــلــــب الـــــحـــــب«، »الــــــــدم الــــثــــانــــي«،  »قــ
»شـــظـايا«،  »الــــقيامة«،  »البشـــــارة«، 
»مجنون  »الــنــهــروان«،  »انتـــماءات«، 
الــمــلــكــات«، »يمشي  لــيــلــى«، »عــزلــة 
مــخــفــورًا بـــالـــوعـــول«، »الــجــواشــن«، 
أيها  أجملك  »ما  المسافة«،  »عالج 
أحــد«،  »لــســَت ضيفًا على  الــذئــب«، 
»فتنة لسؤال«، »الغزالة يوم األحد«، 

و»ثالثون بحرا للغرق«. 

في  للباحث  حــديــثــًا  صــدر 
علم االجتماع واألنثروبولوجيا 
العماري«،  الصادقي  »الصديق 
كتاب بعنوان: ديناميات الثقافة 
فـــي الـــمـــســـرح )مــــن الــمــثــاقــفــة 
ــى الــتــنــاســج الــثــقــافــي(. عن  إلـ
مـــنـــشـــورات مــؤســســة مــقــاربــات 
الثقافية  والــصــنــاعــات  للنشر 
ــكـــة  ــلـ بــــمــــديــــنــــة فـــــــــــاس، الـــمـــمـ
الــمــغــربــيــة. الــكــتــاب عــبــارة عن 
رؤيـــــة ســوســيــوأنــثــروبــولــوجــيــة 
الــمــســرحــيــة، خاصة  لــلــظــاهــرة 
الثقافي  بــالــجــانــب  يتعلق  مــا 
عابرة  الثقافة  باعتبار  منها، 
للقارات والحضارات. فالباحث 
الــصــديــق الــصــادقــي الــعــمــاري، 
تــحــريــر مجلة  ــيـــس  ورئـ مـــديـــر 
كــــــراســــــات تــــربــــويــــة الــعــلــمــيــة 
المحكمة، وهو عضو في لجن 
علمية لمجالت وطنية ودولية، 
ــتـــمـــاع  ــلـــم االجـ وبــــاحــــث فــــي عـ

كتخصص  واألنــثــروبــولــوجــيــا 
رسمي علمي أكاديمي، ومنفتح 
ــرى فــي  ــ ــ ــلـــى تـــخـــصـــصـــات أخـ عـ
ــة مــنــهــا  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ دراســــــتــــــه األكـ

الفلسفة واللغة العربية.
 ومــــــــن الـــــكـــــتـــــاب نـــــقـــــرأ : 
بـ»مسرح  مــا يعرف  إطــار  »وفــي 
الــمــثــاقــفــة« عـــرفـــت الــفــرجــات 
تحوالت  الثقافية  والتعبيرات 
عـــمـــيـــقـــة وشــــائــــكــــة، حـــيـــث تــم 
اقتطاع أجزاء من ثقافة معينة 
ــا فــــي ثـــقـــافـــة أخــــرى  ــهــ ــالــ وإدخــ
مخالفة، ما نتج عنه إشكاالت 
عـــويـــصـــة مــــن قــبــيــل الــتــخــوف 
وهيمنة  الوطنية،  الهوية  على 
ثقافة على أخــرى، إضافة إلى 
األمــر  وهــو  الثقافية،  التبعية 
الغربية  المركزية  كــرس  الــذي 
على  ثقافتها  إغناء  من خالل 
حساب ثقافة اآلخر المختلف 
والــجــمــود  بالتخلف  ووصــفــهــا 

وكـــل أشــكــال الــدونــيــة، غــيــر أن 
»ارتـــــــهـــــــان مـــصـــطـــلـــح »مــــســــرح 
الـــمـــثـــاقـــفـــة« بـــأشـــكـــال مــعــيــنــة 
مـــن الـــمـــمـــارســـات الــمــســرحــيــة 
المتمركزة قد أحدث التباسات 
أثناء تداوله في أوساط البحث 
أصبح  إذ  الـــدولـــي،  الــمــســرحــي 
ــى مــثــاقــفــة مــهــيــمــنــة  ــ ــز إلـ ــرمـ يـ
تلقائية  منها  أكثر  ومفروضة 

ومتكافئة«.
مــــمــــا نــــتــــج عــــنــــه ضــــــــرورة 
ــرح الـــمـــثـــاقـــفـــة  ــ ــسـ ــ ــيـــك مـ ــكـ ــفـ تـ
ــاده  ــ ــعـ ــ ــعــــرفــــة خـــلـــفـــيـــاتـــه وأبـ ومــ
ــبـــل عــــديــــد مــــن الـــنـــقـــاد  مــــن قـ
والـــبـــاحـــثـــيـــن، مـــن بــيــن هـــؤالء 
ــريـــس بـــافـــيـــس الــــــذي يــقــر  ــاتـ بـ
بـــــــــضـــــــــرورة تــــــــجــــــــاوز خــــطــــاب 
الغاشمة،  األوروبــيــة  المركزية 
»إذا  الــصــدد:  إذ يقول فــي هــذا 
كان هناك ثمة خطاب يجب أن 
نسعى إلى تجاوزه، فهو التمركز 

األوروبي المنكفئ الذي يجعل 
جدا  منيعا  حصنا  أوروبــــا  مــن 
ــكــــال  أشــ مـــــن  ــكــــل  شــ أي  ــلــــى  عــ
الــمــثــاقــفــة مـــع آخـــرهـــا….لـــقـــد 
المثاقفة  آفــاق  استشراف  كــان 
األوربية  المركزية  مــدار  خــارج 
رهانا استراتيجيا لحل مشاكل 

المسرح المعاصر«

ح��داد  قا�ش��م  لل�ش�اع���ر  ج�دي���د  دي��وان  »المن�شّي���ات« 

} غالف الديوان.} قاسم حداد.

ك��ت��اب جديد  ال��م�����ش��رح«  ف��ي  ال��ث��ق��اف��ة  »دي��ن��ام��ي��ات 

ال��ع��م��اري ال�����ش��ادق��ي  ال�����ش��دي��ق  ال��م��غ��رب��ي  للباحث 

} غالف المسرح.
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اإي������ران ت���دع���و ف��رن�����ص��ا اإل�����ى »الإ����ص���غ���اء« ل��ل��م��ت��ظ��اه��ري��ن 
المتظاهرين غداة يوم جديد  إلى  و»االصغاء«  العنف  إلى تجنب  الجمعة  إيــران فرنسا أمس  )أ ف ب(: دعت   - طهران 
من االحتجاجات على إصالح نظام التقاعد تخلله سلسلة من الحوادث. وأوقف أكثر من 450 شخصا و»أصيب 441 شرطيا 
ودركيا« يوم الخميس بحسب ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان خالل يوم التعبئة الذي تخللته أعمال عنف 

هي األخطر منذ بدء هذا التحرك في يناير. 
الناطق باسم وزارة الخارجية اإليرانية ناصر كنعاني في تغريدة »ينبغي على الحكومة الفرنسية أن تتكلم إلى  وكتب 
الفوضى في  تزرعوا  أن  الشغب لكننا نقول بدال من  وأعمال  التخريب  نؤيد  إلى صوته«. وأضــاف: »نحن ال  شعبها وتصغي 
انتقادات صدرت  إلى  الناطق بذلك  العنف تجاهه«. وأشار  إلى صوت شعبكم وتجنب استخدام  أن تصغوا  دول أخرى يجب 
في الخارج بما في ذلك من فرنسا حيال قمع التظاهرات التي تلت وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر بعدما اوقفتها 
الشرطة النتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران. وقتل مئات األشخاص بينهم عشرات من عناصر القوى األمنية وأوقف 

االالف خالل هذه التظاهرات التي تعتبرها السلطات اإليرانية »أعمال شغب« تخطط لها إسرائيل والدول الغربية. 

����ص���ي���ح���ات ا����ص���ت���ه���ج���ان ف��ي 

ا���ص��ت��ق��ب��ال ن��ت��ن��ي��اه��و ف���ي ل��ن��دن 
بنيامين  اإلسرائيلي  ــوزراء  الـ رئيس  التقى  ب(:  ف  )أ   - لندن 
نتنياهو الجمعة نظيره البريطاني ريشي سوناك في مقر الحكومة 
البريطانية الذي تجمع في محيطه مئات المتظاهرين احتجاجا 
على مشروع اصالح النظام القضائي اإلسرائيلي. بعد روما وبرلين 
يواصل نتنياهو في لندن حملته الدبلوماسية في محاولة إلقناع 
إيران  المتعلق بملف  إلى االتفاق  العودة  الغربية بمعارضة  الدول 
النووي. إال ان زيارته للمملكة المتحدة تتزامن مع أجواء متوترة 
النظام  إصــالح  انقسامات حول مشروع  وسط  إسرائيل  في  للغاية 
ويعتبره  الــعــلــيــا  المحكمة  مــن صــالحــيــات  يــحــد  الـــذي  الــقــضــائــي 

معارضوه مخالًفا للمعايير الديمقراطية. 
وأكد سوناك خالل اللقاء »أهمية احترام القيم الديمقراطية 
التي تقوم عليها العالقة )بين البلدين( بما يشمل مشروع اإلصالح 
الــقــضــائــي فــي اســرائــيــل«. مــنــذ اعـــالن الــمــشــروع فــي مطلع يناير 
أسبوعيا  تنظم  يمينية،  اإلســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــات  أكــثــر  قــبــل  مــن 
تظاهرات ضخمة في البالد. أمام داونينغ ستريت صباح الجمعة، 
وأطلقوا  اإلسرائيلية  باألعالم  ملوحين  األشخاص  مئات  تظاهر 
صيحات استهجان. وقال اإلسرائيلي الخمسيني ألون المقيم في 
على  الهيمنة  يحاول  نتنياهو  أن  »أظــن  برس  فرانس  لوكالة  لندن 
المحكمة العليا لجعل إسرائيل ديكتاتورية وعلينا أن نعترض على 

ذلك بأكبر قدر من القوة الممكنة«. 

الطيران المدني الفرن�صي يطلب اإلغاء 

رحالت الأحد والإثنين من مطار اأورلي 
المدني  للطيران  العامة  المديرية  )أ ف ب(: طلبت   - باريس 
األحــد  رحالتها  مــن   %33 إلــغــاء  الجوية  الــشــركــات  مــن  الفرنسية 
أورلي بسبب إضراب  و20% من رحالتها اإلثنين في مطار باريس 
المراقبين الجويين احتجاجا على إصالح نظام التقاعد. وستشمل 
تدابير اإللغاء االحترازي كذلك 20% من الرحالت األحد في مطار 
من  كما طلب  بــروفــانــس،  مارسيليا  ومــطــار  إكــزوبــيــري  ليون سانت 
الشركات ألغاء 20% من رحالتها اإلثنين من هذا المطار األخير. 
المراقبين  عدد  مع  ليتناسب  الرحالت  حجم  لخفض  وسعيا 
طلبت  أن  سبق  أكــبــر،  بلبلة  حصول  ولتفادي  العاملين  الجويين 
من   %30 إلغاء  الشركات  من  المدني  للطيران  العامة  المديرية 
أورلي. كما  رحالتها الجمعة و15% من رحالتها السبت في مطار 
بروفانس  مارسيليا  مــطــارات  فــي  الــرحــالت  مــن  إلــغــاء %20  سيتم 
وبوردو ميرينياك وليون سان إكزوبيري الجمعة والسبت. وتنعكس 
ــا مع  ــ اإلضـــرابـــات عــلــى مــجــمــل حــركــة الــمــالحــة الــجــويــة فــي أوروبـ
الفرنسية  الــمــطــارات  مــعــظــم  فــي  الــجــمــعــة  أمـــس  تــأخــيــر  تسجيل 
الــكــبــرى مـــدة تــقــل عــن نــصــف ســاعــة ســـواء لــلــرحــالت الــمــغــادرة أو 
القادمة، مع وصول هذه المدة إلى حوالي خمسين دقيقة للرحالت 
المغادرة من مطار تولوز بالنياك و45 دقيقة للرحالت الوافدة إلى 

مطاري بوردو وبال مولوز. 

م��ف��و���ص��ي��ة ال��الج��ئ��ي��ن الأم��م��ي��ة

الم�ص�لمين تبرع�ات  بارتف�اع  ت�ص�يد 
جنيف - )أ ف ب(: أعلنت المفوضية السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين أمس الجمعة أنها تتلقى تمويال متزايدا بفضل 
التبرعات  لجمع  األخــيــرة  الــســنــوات  فــي  أطلقت  خــاصــة  مــبــادرات 
المسلمين. وغداة بداية شهر رمضان، كشفت مفوضية األمم  من 
المتحدة السامية لشؤون الالجئين عن حصيلة إيجابية لمبادرتها 
لجمع األموال من خالل الزكاة والصدقة. وتّم تحصيل نحو 200 
الذي  الزكاة«  »صندوق  مبادرة   2017 في  أطلقت  منذ  دوالر  مليون 

يشمل أيضًا الصدقة. 
الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  فــي  المفوضية  ممثل  وقـــال 
خالد خليفة خالل مؤتمر صحفي في جنيف: »على مدى السنوات 
الــخــمــس الــمــاضــيــة تــمــكــّنــا مـــن مـــســـاعـــدة ســتــة مــاليــيــن شخص 
معظمهم فــي الــبــلــدان اإلســالمــيــة، مــن خـــالل الــزكــاة والــصــدقــة«. 
وتدعم المفوضية بهذه األموال أشخاصًا معرضين للخطر في 26 
دولة. والمجتمعات التي تتلقى أكبر دعم هم الالجئون الروهينجا 
السوريون  والالجئون  اليمن  والنازحون داخليا في  في بنجالديش 
لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  وأوضحت  لبنان.  في 
الالجئين أن الصندوق تلقى العام الماضي مساهمات بقيمة 21.3 

مليون دوالر من الزكاة و16.7 مليون دوالر من الصدقة. 

)  - ــة  ــلـ ــتـ ــحـ ــمـ الـ الـــــقـــــدس 
وكاالت األنباء(: قالت مديرية 
نــحــو مائة  الــقــدس إن  أوقــــاف 
ألف ُمصلٍّ أدوا صالة الجمعة 
ــان  ــضــ ــر رمــ ــهــ االولـــــــــــى مــــــن شــ
فــــي الــمــســجــد األقــــصــــى بــعــد 
ــل شـــــروط  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــخـــفـــيـــف إسـ

دخول المدينة المقدسة. 
وتوافد منذ ساعات الصباح 
الباكر آالف الفلسطينيين إلى 
المدينة المقدسة عبر العديد 
ــن الـــــحـــــواجـــــز الـــعـــســـكـــريـــة  ــ مــ
يلفها  والــتــي  بــهــا،  المحيطة 
جدار أسمنتي وأسالك شائكة. 
اإلسرائيلية  الشرطة  ونــشــرت 
الــعــديــد مـــن عــنــاصــرهــا على 
المسجد  إلى  المؤدية  الطرق 
القديمة  الــبــلــدة  فــي  االقــصــى 
العديد  وأغــلــقــت  الــقــدس  فــي 
ــام الـــســـيـــارات  ــ مــــن الــــطــــرق أمــ
الكبير  العدد  وصــول  لتسهيل 
ــى مــحــيــط  ــ مــــن الـــحـــافـــالت إلـ

البلدة القديمة. 
وقال الشيخ محمد سليم 
المسجد  في  الجمعة  خطيب 
رمـــضـــان  شـــهـــر  »إن  األقــــصــــى: 

للمسلمين«.  وأمــن  سلم  شهر 
ــاء شــعــبــنــا  ــ ــنـ ــ وأضــــــــــاف: »يــــــا أبـ
ــا أيــهــا الــعــرب والــمــســلــمــون  ويـ

اجـــمـــعـــوا كــلــمــتــكــم عــلــى قلب 
ــد نــــصــــرة لــديــنــكــم  ــ ــ رجـــــل واحـ
ــرة  ــصــ ونــــــصــــــرة لــــقــــدســــكــــم ونــ

ــرة لــقــضــايــا  ــ ــــصـ ــاكــــم ونـ ألقــــصــ
وإعزاز ألنفسكم«. 

قائال:  الشيخ سليم  وتابع 

»حـــشـــودكـــم الـــتـــي زحـــفـــت إلــى 
هي  الــيــوم  األقــصــى  المسجد 
ــلـــى أن  ــاء حــقــيــقــي عـ ــتـ ــفـ ــتـ اسـ

ــلـــى أن  األقــــصــــى أقـــصـــاكـــم وعـ
أنكم  وعلى  مسراكم  المسرى 
ــل بــيــت الــمــقــدس وأكــنــافــه  أهــ
ال يــقــبــل أهـــال لـــه غــيــركــم وال 

يرضى بديال عنكم«. 
وقال الشيخ عزام الخطيب 
ــر عــــــام أوقـــــــــاف الـــقـــدس  ــديــ مــ
في  األقصى  المسجد  وشــؤون 
تــصــريــح لــوكــالــة فــرانــس بــرس 
مسلم  ألــف  مائة  اليوم  »صلى 
مــن  ــة  ــعـ ــمـ جـ صـــــــالة  أول  فـــــي 
الصالة  أن  الحمدهلل  رمضان. 
جرت بهدوء وانتهت بسالمة«. 
اإلسرائيلية  الــشــرطــة  ــدرت  وقـ
الــتــي عـــززت قــواتــهــا فــي طــرق 
اكــثــر  »أن  وأزقـــتـــهـــا  الـــمـــديـــنـــة 
مــن 80 ألــف مصل وفـــدوا إلى 
الــمــســجــد األقـــصـــى« فـــي هــذا 
الــشــيــخ محمد  ودعـــــا  ــيــــوم.  الــ
سليم في خطبة األقصى إلى 
»وحدة المسلمين ووحدة أبناء 
والعرب«  الفلسطيني  الشعب 
وقــــال »اجــعــلــوا كــلــمــتــكــم على 
ــا إلــى  قــلــب رجـــل واحـــــد«. ودعــ
والخصومات.  الخالفات  »نبذ 

ألن رمضان شهر الوحدة«. 
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} جموع المصلين في األقصى. )أ ف ب(

إيرانية  امـــرأة  والـــدة  تــؤّكــد  )أ ف ب(:   - بــاريــس 
ُأعدمت لقتلها رجاًل كان يحاول اغتصابها، ويتناول 
مع  أمـــل  بصيص  تـــرى  أّنــهــا  وثــائــقــي،  فيلم  قصتها 
تــحــركــات الــشــبــاب فـــي بـــالدهـــا رغــــم مــعــانــاة ابنتها 

المرّوعة. 
كانت ريحانة جباري تبلغ 26 سنة عندما ُأعدمت 
حينها  وتحولت   ،2014 عــام  في  القتل  بتهمة  شنقًا 
إلى رمز عالمي للظلم في إيران. وكانت جباري قد 
بتهمة قتلها طعنًا  السجن  أمضت سبع سنوات في 
المسؤول السابق في االستخبارات اإليرانية مرتضى 

عبد العلي سربندي. 
أّن السلطات عرضت على جباري التراجع  ومع 
المتعلقة  أقوالها  سحبها  شــرط  الحكم  تنفيذ  عن 
باالغتصاب، فإّن الشابة اإليرانية رفضت الكذب رغم 

أّن ذلك كان سيكّلفها حياتها. 
إن  وينترز  »سفن  بعنوان  وثائقي  فيلم  وتــنــاول 
ُعــرض  فــي طــهــران«(  )»سبعة فصول شتاء  طــهــران« 
الشهر الفائت في مهرجان برلين السينمائي، قصة 
جباري الشجاعة ومذكراتها التي كتبتها حين كانت 
تــقــبــع فــي الــســجــن. ورغــــم كــل مــا مــــّرت بـــه، تمّكنت 
جـــبـــاري مـــن مــســامــحــة مـــن دّمــــر حــيــاتــهــا، فـــي قـــرار 

عجزت والدتها عن اّتخاذه. 
وتــقــول الــوالــدة شعله بــاكــروان فــي حــديــث إلى 
وكالة فرانس برس قبل بدء عرض الفيلم في فرنسا 
»ريحانة طلبت مّني مسامحة من عّذبوها، ومع  إّن 
أّني حاولت سنوات عدة اّتخاذ هذا القرار، لكّني لم 

أستطع حتى اليوم أن أغفر لهم«. 
التي  السابقة  اإليــرانــيــة  األجــيــال  عكس  وعــلــى 
مماثلة،  مــواضــيــع  إلــى  علنًا  الــتــطــرق  تخشى  كــانــت 

بشأن  للتوعية  ابنتها  مــأســاة  بـــاكـــروان  اســتــخــدمــت 
العنف ضد المرأة. 

ألمانيا:  في  حاليا  تعيش  التي  بــاكــروان  وتقول 
»عــنــدمــا كــنــُت صــغــيــرة، لــم أكـــن أدرك أي شـــيء عن 
لم  أحــدًا  بلدي، ألّن  في  واإلعــدامــات  العنف  أعمال 
يكن يتطّرق إليها«، مضيفًة: »أما اليوم، فبتنا بفضل 
ــذه الــمــســائــل  الــفــيــلــم قـــادريـــن عــلــى الــتــحــدث عـــن هـ

وإظهارها للعالم أجمع«. 
وتؤّكد مخرجة »سفن وينترز إن طهران« ستيفي 
عائلة  بها  تتمّتع  التي  الــقــوة  أّن  بــدورهــا،  نــيــدرزول، 
ــقــــول: »لــقــد  جـــبـــاري شــكــلــت مـــصـــدر إلـــهـــام لـــهـــا. وتــ
ان  إيــــران«، مضيفًة  فــي  العنف  دائـــرة  لكسر  حــاربــوا 
بمأساة  تسببوا  الذين  األشخاص  »ريحانة سامحت 
ما حصل وحافظت على  وأصــّرت على حقيقة  لها، 
الــذي  الــقــرار  اتــخــاذ  عائلتها  مــن  كــرامــتــهــا، وطلبت 
اعــتــمــدتــه، مــا يــوّلــد بــصــيــص أمـــل فــي هـــذه القصة 
ــدًا«. وانــتــهــى تــصــويــر الــفــيــلــم تــقــريــبــًا  ــ الــُمــحــزنــة جــ
عندما اندلعت في سبتمبر الماضي احتجاجات في 
مختلف أنحاء إيران عقب وفاة الشابة مهسا أميني 
ــام عــلــى تــوقــيــفــهــا مــن قــبــل شــرطــة األخـــالق  بــعــد أيــ
النتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء في البالد. 
المتظاهرين ألّن  فــي  ــاًل  أمـ »أجـــد  بـــاكـــروان:  وتــقــول 

الجيل الجديد يكافح بالفعل، على عكس جيلي«. 
وتــتــابــع: »كـــان اإليــرانــيــون فــي الــســابــق يدخلون 
الصمت.  ملتزمي  ويبقون  منه  ويخرجون  السجن 
ويتعّرضن  السجون  في  الشابات  فتقبع  الــيــوم،  أمــا 
لــالغــتــصــاب، ورغــــم كــل ذلـــك ال يــلــتــزمــن الــصــمــت«. 
إال أّن بــاكــروان تــبــدي خشية مــن الــوضــع فــي إيــران 

مستقباًل. 

والتعذيب، وعندما  »أكافح ضد اإلعدام  وتقول: 
ينتابني  الماللي  بإعدام  يطالبون  متظاهرين  أرى 
إيــران  نــظــام سيحكم  أي  أعـــرف  »ال  قــلــق«، مضيفًة: 
ــدام أو  ــ مــســتــقــبــاًل، لــكــّنــي أتــمــّنــى أال يــلــجــأ إلـــى اإلعـ

التعذيب«. 

منحها  في  دور  له  مرافق  ولكتاب  للفيلم  وكــان 
نوعًا من الراحة بعد سنوات من األلم. 

ريــحــانــة وهــذا  تــجــاه  »أّديــــت مسؤوليتي  وتــقــول: 
ــادرة عــلــى الــتــعــامــل مــع الــعــالــم من  أراحـــنـــي، فــبــتُّ قــ

حولي«. 

ماأ�ساة فتاة اإيرانية يج�سدها فيلم �سينمائي..

والدة اإيرانية اأعدمت عام 2014 توؤكد ما تحمله ق�صة ابنتها من اأمل رغم الألم

o تظاهرة تضامن في ألمانيا مع المحتجين في إيران.

o تصاعد استهداف القوات األمريكية في سوريا.

بيروت - )وكاالت األنباء(: ُقتل 14 مقاتاًل مواليا إليران 
جراء ضربات جوية »دقيقة« أعلن الجيش األمريكي تنفيذها 
فــي شـــرق ســوريــا لــيــل الــخــمــيــس الــجــمــعــة، ردًا عــلــى هجوم 
بطائرة مسّيرة أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وجرح ستة 

آخرين. 
وزارة  أعلنت  ما  وفــق  مسّيرة،  بطائرة  هجوم  واستهدف 
قاعدة  في  صيانة  »منشأة  الخميس  يــوم  األمريكية،  الدفاع 
ما  ســوريــا«،  شــرق  في شمال  الحسكة  قــرب  التحالف  لقوات 
وإصابة خمسة عسكريين  أمريكي،  »متعاقد  مقتل  إلى  أدى 

أمريكيين ومقاول أمريكي آَخر«. 
األمريكية  االســتــخــبــارات  أجــهــزة  أن  البنتاجون  وأعــلــن 
تعتبر الــطــائــرة بـــدون طــيــار »إيــرانــيــة الــمــنــشــأ«. وقـــال وزيــر 
الدفاع األمريكي لويد أوستن إنه بتوجيهات من الرئيس جو 
بايدن أذن »لقوات القيادة المركزية األمريكية بشن ضربات 
جوية دقيقة الليلة في شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها 

مجموعات تابعة للحرس الثوري اإليراني«. 
وطـــالـــت الـــضـــربـــات األمــريــكــيــة، وفــــق مـــا ذكــــر الــمــرصــد 
السوري لحقوق اإلنسان أمس الجمعة، مواقع عّدة في شرق 
إليــران  موالية  لمجموعات  أسلحة  مستودع  أبــرزهــا  ســوريــا، 
داخل مدينة دير الزور، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل 

ستة من عناصرها. كذلك استهدف القصف مواقع في بادية 
ثمانية  إلى مقتل  أدى  ما  البوكمال،  وريف  الميادين  مدينة 

مقاتلين موالين لطهران، وفق حصيلة جديدة. 
فرانس  لوكالة  عبدالرحمن  رامــي  المرصد  مدير  وقــال 
مدينة  قرب  متمركزة  لطهران،  موالية  »مجموعات  إن  برس 
الميادين، أطلقت ثالثة صواريخ صباح أمس الجمعة، سقط 
اثنان منها في حرم حقل العمر، من دون أضرار، فيما سقط 
قاعدة  يضم  الـــذي  الحقل  قــرب  مــدنــي«  مــنــزل  على  الثالث 
تنظيم  الدولي ضد  التحالف  تقود  التي  األمريكية  للقوات 

الدولة اإلسالمية. 
ــاتـــل مــن  ــقـ ــــف مـ ــو 15 ألــ ويـــــقـــــّدر الــــمــــرصــــد وجـــــــود نـــحـ
الموالية  والباكستانية  واألفــغــانــيــة  الــعــراقــيــة  المجموعات 
وتــحــديــدًا  بالنفط،  الغنية  ــزور  الـ ديــر  محافظة  فــي  ــران  إليـ
في المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية مع 

العراق ودير الزور مرورًا بالميادين. 
وتعّد المنطقة الحدودية طريقًا مهمًا للكتائب العراقية 
الموالية  األخــــرى  الــمــجــمــوعــات  كــمــا  اللبناني  اهلل  ولــحــزب 
لنقل  أيضًا  وتستخدم  والمقاتلين.  األسلحة  لنقل  إليــران، 
يتم  ما  وغالبًا  وســوريــا.  الــعــراق  بين  أنواعها  على  البضائع 
استهدافها بغارات يتبنى التحالف عددًا منها وُينسب بعضها 

إلى اسرائيل. 
وجاءت الضربات األمريكية، وفق أوستن، »ردًا على هجوم 
الخميس وسلسلة من الهجمات األخيرة ضد قوات التحالف 

في سوريا من جانب مجموعات تابعة للحرس الثوري«. 
ــدن، ســنــتــخــذ كل  ــايــ ــا أوضـــــح الـــرئـــيـــس بــ وأضـــــــاف: »كـــمـ
اإلجراءات الالزمة للدفاع عن شعبنا وسنرد دائًما في الوقت 
والمكان اللذين نختارهما«. وتم اإلعالن األمريكي للضربات 
بينما كــان بــايــدن قــد تــوجــه إلــى كــنــدا حيث مــن الــمــقــرر أن 
أمام  كلمة  ويلقي  تــرودو  الـــوزراء جاستن  رئيس  مع  يجتمع 

البرلمان الكندي. 
وعولج اثنان من العسكريين األمريكيين يوم الخميس 
الــفــور إجـــالء الجنود  الــمــوقــع بينما تــم عــلــى  الــمــاضــي فــي 
الــثــالثــة اآلخــريــن والــمــقــاول األمــريــكــي اآلَخـــر إلــى الــعــراق، 

بحسب البنتاجون. 
أعلنت فيه وسائل  الــذي  اليوم نفسه  الهجوم في  وجــاء 
الثوري قبل  الحرس  إيرانية مقتل جنرال في  إعالم رسمية 
أيام »خالل مهمة في سوريا بوصفه مستشارا عسكريا«. وفي 
الكثير من  االيــرانــي  الثوري  الحرس  األعــوام األخــيــرة، فقد 
كوادره في المعارك ضد »اإلرهاب« في سوريا والعراق، حيث 

أكدت إيران حضورها الميداني بدور »استشاري«. 

اأم��ري��ك��ي��ة  ����ص���رب���ات  ف���ي  لإي�������ران  م���وال���ي���ا  ق��ت��ي��ال   14
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} o يمنيون ينتظرون �لح�شول على م�شاعد�ت غذ�ئية في �شنعاء. »�أر�شيفية« )رويترز(

باريس - )أ ف ب(: غداة يوم شهد تعبئة 
إلى  أدى  ما  فرنسا  في  عنف  وأعــمــال  قوية 
تشارلز  الملك  لــزيــارة  مسبوق  غير  ــاء  إرجـ
إصالحية مجددا  نقابة  أبــرز  دعــت  الثالث، 
إصالح  تعليق  إلى  الحكومة  الجمعة  أمس 

نظام التقاعد. 
وبــشــكــل مــفــاجــئ أعــلــن قــصــر االلــيــزيــه 
التي  الدولة  زيــارة  أن  الجمعة  أمــس  صباح 
بريطانيا  ملك  بها  يــقــوم  أن  يفترض  كــان 
األحد  غــدا  كاميال  وزوجــتــه  الثالث  تشارلز 
ــا أعـــلـــن دوانـــيـــنـــغ ســتــريــت  ــقـ ــئــــت. والحـ أرجــ
الفرنسي  الــرئــيــس  مــن  بــطــلــب  تــم  هـــذا  أن 

إيمانويل ماكرون. 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــم رئــ ــاســ ــق بــ ــاطــ وقــــــــال نــ
اتخذ  »القرار  إن  سوناك  ريشي  البريطاني 
بــاالتــفــاق بــيــن كـــل األطـــــراف بــعــدمــا طلب 
الرئيس الفرنسي من الحكومة البريطانية 
ــلـــن قــصــر  ــارة«. مــــن جــهــتــه أعـ ــ ــزيــ ــ ــاء الــ ــ ــ إرجـ
يتطلعان  الجاللة  »صاحبي  أن  باكينجهام 
إلــى فــرصــة زيـــارة فرنسا فــور إيــجــاد موعد 
لــذلــك«. وقـــال الــرئــيــس مــاكــرون الحــقــا إنه 
اقترح »بداية الصيف« كموعد جديد لزيارة 
ــان مــن المقرر  الــمــلــك تــشــارلــز الــثــالــث. وكـ
أن يــقــوم تــشــارلــز وزوجــتــه بـــأول زيـــارة دولــة 
لفرنسا غدا األحد قبل التوجه الى ألمانيا. 
في المقابل، أبقي على موعد زيارة الملك 

وزوجته أللمانيا. 
ــي هـــــــذا الــــــقــــــرار غـــــــــداة يـــــــوم مــن  ــ ــأتـ ــ يـ

التظاهرات وليلة من أعمال العنف في عدة 
نقاط في البالد. والتحرك الذي دخل شهره 
الــثــالــث احــتــجــاجــا عــلــى رفـــع ســن التقاعد 
الــخــمــيــس 1.089  يـــو  عــامــا جــمــع  إلــــى 64 
مليون شخص بحسب وزارة الداخلية و3.5 
تي  نقابة سي جي  ماليين شخص بحسب 
في اليوم التاسع من التعبئة. ودعا األمين 

بــيــرجــيــه كما  ــوران  لــ  CFDT لــنــقــابــة  الــعــام 
»تعليق«  إلــى  الحكومة  الخميس  يــوم  فعل 
مفاوضات  وفتح  التقاعد  لنظام  إصالحها 
بشكل اشمل مع النقابات. وقال لـ»ار تي ال«: 
في  للبحث،  اشــهــر  ستة  مهلة  أخــذ  »يــجــب 
إعــادة  يمكن  كيف  التقاعد،  ورواتـــب  العمل 

األمور إلى ما كانت عليه«. 

في مواجهة خطر عرقلة تامة تنطوي 
على مخاطر كبرى، اقترح مفاوضات أوسع 
المتمسكة  للحكومة،  تتيح  طــريــقــة  وهـــي 
الــمــأزق  مــن  الــخــروج  اآلن،  حــتــى  بموقفها 
وقال:  فيه.  نفسها  أنها وضعت  يبدو  الــذي 
حصلت  ألنه  الصباح  هذا  قلقون  »الجميع 
أعـــمـــال عــنــف غــيــر مــقــبــولــة، يــجــب تــهــدئــة 
االمور اآلن قبل وقوع مأساة«. وأوضح: »لقد 
تــحــدثــت مـــع مــســتــشــار فـــي االلـــيـــزيـــه، حــان 
أن  ألنفسنا  ونــقــول  )نتوقف  للقول  الــوقــت 
إعطاء  يجب  أشهر(،  ستة  نتريث  أن  علينا 
ــذا ســيــهــدئ  ــ ــال. هـ ــ ــمـ ــ إشـــــــارة ألوســـــــاط األعـ
عاشر  يــوم  تنظيم  المرتقب  ومــن  األمــــور«. 

من التحركات يوم الثالثاء. 
وأثار استخدام المادة 49.3 في الدستور 
الفرنسي من قبل الحكومة لتمرير إصالح 
نــظــام الــتــقــاعــد مــن دون تــصــويــت وخــطــاب 
للرئيس ماكرون غضب المعارضين. وقالت 
مـــــاري لــيــز لـــيـــون الـــمـــســـؤولـــة الــثــانــيــة في 
قــويــا جــدا  ثــمــة زخــمــا  أن  »نــشــعــر   :CFDT
من جانب الشعب. رأي عام مقتنع إلى حد 
كــبــيــر بــالــتــالــي طــالــمــا هــنــاك جــــدول زمني 
تعبئة«.  فــي  سنبقى  بالتحرك،  لنا  يسمح 
تعبئة  يــوم  الــثــالثــاء  يــوم  النقابات  وحـــددت 
يرتقب  فــيــمــا  والــمــضــربــيــن  لــلــمــتــظــاهــريــن 
حصول تجمعات في نهاية االسبوع. ودخل 
اآلن على  كــان متقطعا حتى  الــذي  العنف 

خط المواجهة بين الحكومة والنقابيين.

ال���م���ل���ك ت�������ش���ارل���ز ال���ث���ال���ث ي���رج���ئ زي���ارت���ه 

ل��ف��رن�����ش��ا غ������داة ت���ظ���اه���رات ت��خ��ل��ل��ه��ا ع��ن��ف 

o الملك تشارلز وقرينته كاميال. )أ ف ب(

اّتــهــمــت األمــم   مــوســكــو - كييف )وكــــاالت األنـــبـــاء(: 
بتنفيذ  والروسية  األوكرانية  القوات  الجمعة  المتحدة 
عــشــرات اإلعــدامــات خـــارج نــطــاق القضاء ألســـرى حرب 

خالل الغزو الروسي ألوكرانيا. 
وأعربت رئيسة بعثة األمم المتحدة لمراقبة حقوق 
اإلنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوجنر عن »قلق كبير« حيال 
إعدام »25 أسير حرب روسيا« على أيدي القوات المسلحة 
األوكرانية، وكذلك »إعدام 15 أسير حرب أوكرانيا« بأيدي 

الروس. 
الــمــتــحــدة وثــقــت عمليات  بــوجــنــر أن االمـــم  ــدت  وأكــ
ــوات األوكـــرانـــيـــة  ــقـ إعـــــدام الـــــروس هــــذه الــتــي نــفــذتــهــا الـ
»فــي غــالــب األحـــيـــان... مــبــاشــرة بعد أســرهــم فــي ساحة 
المعركة«. وأضافت أن األمم المتحدة على علم بخمسة 
»لم  لكن  ضحية  بـــ22  وتتعلق  كييف  تجريها  تحقيقات 

نتبلغ بأي مالحقة في حق مرتكبي هذه الجرائم«. 
ــقـــوات الــمــســلــحــة الــروســيــة  ــدام الـ ــ أمـــا بــالــنــســبــة إلعـ
قالت  عليهم«،  القبض  »بعيد  أوكــرانــيــا  حــرب  أســيــر   15
مجموعة  نفذتها  العمليات  هــذه  مــن   11 إن  المسؤولة 

فاجنر المسلحة الروسية. 
الغزو  بدء  منذ  االتهامات  وروسيا  أوكرانيا  وتتبادل 
الروسي ألوكرانيا في فبراير 2022 بسوء معاملة األسرى، 
ما يشكل جرائم حرب. ومجموعة فاجنر في الخطوط 
األمـــامـــيـــة لــلــمــعــركــة مـــن أجــــل الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة 

باخموت، مركز المعارك في شرق أوكرانيا. 
وفي مطلع مارس انتشر فيديو يظهر على ما يبدو 
بــأيــدي جــنــود روس، مثيرا  ــدام أســيــر حـــرب أوكـــرانـــي  إعــ
الكرملين  استنكر  نــوفــمــبــر،  وفـــي  أوكــرانــيــا.  فــي  صــدمــة 
مقطعي فيديو يظهران على ما يبدو إعدام نحو عشرة 

عسكريين روس بعد استسالمهم للقوات األوكرانية. 
مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــال قـــائـــد عــســكــري ان الـــقـــوات 
ــاع عــلــى مــدى  ــدفـ ــة الــتــي ظــلــت فـــي مــوقــف الـ ــيـ ــرانـ االوكـ
أن  فيه  بدا  وقت  في  قريبا هجوما مضادا  أشهر ستشن 
الهجوم الروسي يتعثر لكن الرئيس االوكراني فولوديمير 
لم  اذا  تــدوم لسنوات  الحرب قد  أن  زيلينسكي حــذر من 

تصل االسلحة بوتيرة أسرع لبالده. 
فــي وقــت مبكر مــن صباح  وقـــال الجيش االوكــرانــي 
امس الجمعة ان 1020جنديا روسيا قتلوا خالل الساعات 
ــع والــعــشــريــن الــمــاضــيــة خـــالل هــجــمــات لـــم تكلل  ــ االربـ
بالنجاح على ليمان وأفدييفكا ومارينكا وشاختارسكي، 
باخموت.  على  منصبا  يـــزال  ال  االســاســي  التركيز  لكن 
وذكــــرت هيئة االركــــان الــعــامــة االوكــرانــيــة فــي تــقــريــر لم 

يوقف العدو هجومه على باخموت. 
وقال الجيش ان القوات االوكرانية صدت الهجمات 
مــجــددا فــي كــل الــمــدن الــمــذكــورة فــي إطـــار 80 هجوما 
روســيــا تمكن الــمــدافــعــون االوكــرانــيــون مــن صــدهــا على 
مــدى الــيــوم الــمــنــصــرم.  ولــم يــصــدر أي اعـــالن بعد عن 
روســيــا بــشــأن أحــــدث مــعــارك دارت ولـــم يــتــســن لــرويــتــرز 
وقــال  القتال.  ساحة  مــن  الـــواردة  التقارير  مــن  التحقق 
في  االوكرانية  البرية  القوات  قائد  أوليكسندر سيرسكي 
وقت سابق ان قواته ستبدأ قريبا هجوما مضادا بعد أن 
روسيا  شنتها  التي  العسكرية  الحملة  وجــه  في  صمدت 

طوال الشتاء. 
وقال ان مرتزقة مجموعة فاجنر العسكرية الروسية 
الخاصة يفقدون قدرا كبيرا من قوتهم وطاقتهم تنفد. 
وأضاف قريبا جدا سنستغل تلك الفرصة كما فعلنا من 

قبل قرب كييف 

لهجمات  اشــارة  في  وكوبيانسك  وباالكليا  وخاركيف 
مضادة أوكرانية تمت العام الماضي وتمكنت من استعادة 
بعد  تعليقات  تــرد  ولــم  واسعة.  مساحات  على  السيطرة 
مـــن مــوســكــو عــلــى تــلــمــيــحــات بـــأن قــواتــهــا فـــي بــاخــمــوت 
تتراجع لكن يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر 
أدلى بتصريحات في االيام القليلة الماضية حذر فيها 
رويترز  من  مراسلون  ورصــد  مضاد.  أوكــرانــي  هجوم  من 
مؤشرات  باخموت  شمالي  االمامية  القتال  جبهة  قــرب 
الروسي  الهجوم  تراجع  احتماال  عن  قيل  ما  مع  تتسق 

في المنطقة. 
سوليدار  غــربــي  أوكــرانــيــا  عليها  تسيطر  قــريــة  وفــي 
القصف  كثافة  قلت  لباخموت  الشمالية  المشارف  على 
يومين.  قبل  عليه  كــانــت  عما  ملحوظ  بشكل  الــروســي 
الــروســيــة  الــقــوات  ان  الخميس  أمـــس  بــريــطــانــيــا  وقــالــت 
حققت مكاسب في شمال أوكرانيا هذا الشهر مما مكنها 
من استعادة السيطرة جزئيا على مداخل مدينة كريمينا 

كما تدور معارك ضارية أيضا في الجنوب. 
واتفق المحلل العسكري االوكراني أوليج زدانوف مع 
الهجمات  ان  يوتيوب  فيديو على  في  وقــال  الطرح  ذلك 
الــروســيــة عــلــى بــاخــمــوت تــتــنــاقــص لــكــن مــوســكــو تحول 
أفدييفكا.  مدينة  الــى  الجنوب  صــوب  الحربي  جهدها 
أكــثــر نشاطا في  الــروســيــة أصبحت  الــقــوات  أن  وأضـــاف 
اضافة  ولوجانسك  خاركيف  عند  الشمال  الــى  مناطق 
من  الجنوب.  في  وخيرسون  الوسط  في  زابوريجيا  الى 
ناحية أخرى، قتل خمسة أشخاص في ضربة روسية على 
مركز للمساعدة اإلنسانية في بلدة بشرق أوكرانيا، فيما 
أعلنت  مــا  على  الــبــالد،  بجنوب  فــي هجوم  قتل شخص 

السلطات  امس الجمعة.

الأم�������م ال���م���ت���ح���دة ت���ّت���ه���م اأوك����ران����ي����ا ورو����ش���ي���ا 

ب����اإع����دام اأ�����ش����رى ح����رب »خ������ارج ن���ط���اق ال��ق�����ش��اء«

ــــدت  أّك ب(:  ف  )أ   - ســيــول   
الجمعة  أمـــس  الشمالية  كــوريــا 
ــرت هــــــذا األســــبــــوع  ــبــ ــتــ أنــــهــــا اخــ
ــادرة عــلــى شـــن هــجــوم  ــ غـــواصـــة قـ
نووي يمكنه »التسبب بتسونامي 
ــع الـــنـــطـــاق« عــبــر  ــ إشـــعـــاعـــي واســ
ــار تـــحـــت الــــمــــيــــاه، فــيــمــا  ــفــــجــ انــ
ألــقــت بــالــلــوم فــي تــدهــور األمــن 
ــات  ــبــ ــدريــ ــتــ ــى الــ ــلــ ــي عــ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ
للواليات  المشتركة  العسكرية 
الـــمـــتـــحـــدة وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة. 
الرسمية  األنـــبـــاء  وكــالــة  وذكــــرت 
الكورية الشمالية أمس الجمعة 
أن الجيش الكوري الشمالي نشر 
استمرت  تدريبات  خالل  واختبر 
من الثالثاء إلى الخميس قبالة 
الجنوبية  هــامــغــيــونــغ  مــقــاطــعــة 
منظومة أسلحة جديدة مهمتها 
»الــتــســبــب بــتــســونــامــي إشــعــاعــي 
واسع النطاق« عبر انفجار تحت 
الـــمـــيـــاه لــتــدمــيــر ســفــن ومـــوانـــئ 

معادية. 
هـــذه  أن  إلــــــى  وأشــــــــــارت      
أي  »يمكن نشرها على  الغواصة 
ساحل أو ميناء وسحبها بواسطة 
ســفــيــنــة ســـطـــحـــيـــة«. وأوضـــحـــت 
ــري«  ــسـ الـ »الــــســــالح  أن  الـــوكـــالـــة 
قبالة  المياه  في  الثالثاء  ُوِضــع 
الجنوبية  هــامــغــيــونــغ  مــقــاطــعــة 
ــر الــخــمــيــس رأســـــا حــربــيــا  ــّجــ ــ وَف
تــجــريــبــيــا. وقــــد »وّجــــــه« الــزعــيــم 
الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي كـــيـــم جــونــغ 
إنها  وقــــال  الــتــدريــبــات  هـــذه  أون 
تحذير  بــمــثــابــة  تــكــون  أن  يــجــب 

ــتــــحــــدة وكــــوريــــا  ــات الــــمــ ــ ــواليـ ــ ــلـ ــ لـ
الجنوبية من أجل »إدراك القدرة 
كوريا  المحدودة لجمهورية  غير 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــشــعــبــيــة عــلــى 
ــم  الـــــــــــــردع...«، مــســتــخــدمــا االســ

الرسمي لكوريا الشمالية.  
   وقالت الوكالة إن كيم »أعرب 
عن رغبته في جعل اإلمبرياليين 
في  الدمية  والنظام  األمريكيين 
ــا الــجــنــوبــيــة يـــغـــرقـــون فــي  كــــوريــ
اليأس«. وأطلقت كوريا الشمالية 
صــواريــخ كــروز عــدة يــوم األربعاء 
حسب الجيش الكوري الجنوبي 
ــذي يـــجـــري حـــالـــيـــا تـــدريـــبـــات  ــ الــ

مـــشـــتـــركـــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق مــع 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة. ومـــع ذلــك، 
شــكــك الــمــحــّلــلــون فـــي تــأكــيــدات 

كوريا الشمالية. 
ــال الــبــروفــيــســور ليف-    وقـ

إيريك إيزلي من جامعة إيوا في 
امــتــالك بيونج  فــكــرة  إن  ســيــول، 
ــادرة عــلــى حمل  يــانــج »مــســّيــرة قــ
أســلــحــة نـــوويـــة يــجــب أن تــقــابــل 
»تــأكــيــدات  وأضـــاف  بالتشكيك«. 
ــأن مــنــظــومــة  ــانــــج بــــشــ ــج يــ ــونـ ــيـ بـ
أسلحة جديدة أمر مختلف عن 
إثــبــات مــوثــوق لــقــدراتــهــا«. وفــي 
تـــغـــريـــدة، لـــم يــســتــبــعــد الــمــحــلــل 

يكون  أن  باندا  أنكيت  األمريكي 
خداع/عملية  »محاولة  االختبار 
نفسية«. لكن رغم كل شيء، فإن 
هــــذه الــتــأكــيــدات »صــــادمــــة« كما 
من  سيونغ-تشانغ  شيونغ  صّرح 
فرانس  لــوكــالــة  سيجونغ  معهد 

برس. 
ذلـــك صحيحا،  كـــان  وإذا     
سيكون من الصعب معرفة كيف 
ســـتـــرد ســـيـــول »عـــلـــى مـــثـــل هـــذا 
السالح الجديد لكوريا الشمالية 
تدمير  يمكنه  تقول(  )كما  الذي 
ــئ الـــرئـــيـــســـيـــة الــعــامــلــة  ــوانــ ــمــ الــ
ــا«. وقـــالـــت  ــامــ ــمــ فــــي الـــجـــنـــوب تــ

الكورية  الرسمية  األنــبــاء  وكــالــة 
يانج  »بيونج  إن  أيضا  الشمالية 
ــن مــســتــعــدة الســتــخــدام  أكـــثـــر مـ
في  التكتيكية  النووية  أسلحتها 
أي وقت« على ما أشار الباحث أن 

تشان-إيل لوكالة فرانس برس. 
  بعد عام شهد عددا قياسيا 
من تجارب األسلحة والتهديدات 
بيونج  مـــن  الــمــتــزايــدة  الــنــوويــة 
يـــانـــج، عـــــّززت ســيــول وواشــنــطــن 
الــتــعــاون الــدفــاعــي وأجــرتــا أكبر 
مـــنـــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة في 
خــمــس ســـنـــوات مـــن 13 إلــــى 23 
كـــوريـــا  وتـــعـــتـــبـــر   .2023 مـــــــارس 
الشمالية هذه المناورات بمثابة 
ــات عــلــى غــــزو ألراضــيــهــا  ــبـ ــدريـ تـ
وحـــذرت مـــرارا مــن أنــهــا ستتخذ 
إجراءات »ساحقة« ردا على ذلك. 
ــاء  ــبـ    ووصــــفــــت وكــــالــــة األنـ
ــة أمـــــس  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ
المشتركة  الـــمـــنـــاورات  الــجــمــعــة 
بــيــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة وكــوريــا 
أطــلــق عليها  والـــتـــي  الــجــنــوبــيــة 
الــحــريــة(  )درع  »فـــريـــدوم شــيــلــد« 
بأنها مناورة تهدف إلى »احتالل« 
الوكالة  وذكــرت  الشمالية.  كوريا 
الـــنـــووي  »الـــهـــجـــوم  تـــدريـــبـــات  أن 
ــي أجـــرتـــهـــا  ــتــ تـــحـــت الــــمــــيــــاه« الــ
بيونج يانج كانت »بهدف تحذير 
أزمة نووية حقيقية«.  العدو من 
إلى  أيضا  أون  جونغ  كيم  وأشـــار 
لـــكـــوريـــا  ــة  ــوويــ ــنــ الــ الـــــقـــــدرات  أن 
أســرع«  بوتيرة  »تتعزز  الشمالية 

وفقا لوكالة األبناء. 

ك������ري�����ا ال�������ش���م���ال���ي���ة ت�������ؤّك������د اأن�����ه�����ا اخ���ت���ب���رت 

غ�����ا�����ش����ة ق�����������ادرة ع����ل����ى �����ش����ن ه�����ج������م ن�������وي 

o صورة لالختبار نشرتها وكالة أنباء كوريا الشمالية.

جـــّرد  ب(:  ف  )أ   - نــيــودلــهــي 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــــهــــنــــدي زعــيــم 
ــــدي مــن  ــانـ ــ ــعــــارضــــة راهـــــــــول غـ الــــمــ
مــقــعــده بــعــد صــــدور حــكــم قضائي 
برئيس  الــتــشــهــيــر  بــتــهــمــة  بــســجــنــه 
الوزراء ناريندرا مودي الذي يواجه 
بالسعي  الــمــعــارضــة  مـــن  اتــهــامــات 
ــّر الــبــرلــمــان مــذكــرة  إلســكــاتــهــا. وأقــ
زعيم  راهــول غاندي،  أّن  فيها  جــاء 
»مــجــّرد  الــمــعــارض،  المؤتمر  حــزب 
مــــن أهـــلـــيـــتـــه كـــعـــضـــو فــــي مــجــلــس 

النواب اعتبارًا من تاريخ إدانته«. 
ــرار مــجــلــس الـــنـــواب  ــ ــدر قـ ــ وصـ
غـــــداة إدانــــــة راهــــــول غـــانـــدي أمـــام 
محكمة في والية غوجارات )غرب( 
ــمــــودي بــســبــب  بــتــهــمــة الــتــشــهــيــر بــ
تصريح أدلى به في سياق الحملة 
إّن  فيه  وقال  االنتخابية عام 2019 
شهرتهم  اســــم  الــلــصــوص  »جــمــيــع 
ــذا الــتــصــريــح  ــ ــر هـ ــبـ ــُتـ مــــــــودي«. واعـ
بــمــثــابــة إهــانــة مــوّجــهــة إلـــى رئيس 
االنتخابات.  في  فــوزه  بعد  ــوزراء  الـ
وُحكم على غاندي بالسجن سنتين 
الخميس  يـــوم  بكفالة  عــنــه  وُأفــــرج 
على  عزمهم  محاموه  أعلن  بعدما 

استئناف الحكم. 
تجريده  قّرر  البرلمان  أّن  غير 
مـــن مـــقـــعـــده. وقـــــال وزيـــــر اإلعــــالم 
انوراغ تاكور للصحفيين إّن »راهول 
ــح يــعــتــقــد  ــريــ ــخـــص صــ ــــدي شـ ــانـ ــ غـ
بـــدون  شــــيء  أّي  قــــول  بــإمــكــانــه  أّن 
ــاف:  ــ ــ وأضـ ــــب«.  ــواقـ ــ ــعـ ــ الـ يــــواجــــه  أن 
بين  الفتنة  يبّث  فهو  ذهــب  »أينما 
المجتمعات«. وأمام المحكمة، قال 
بالفساد  »التنديد  أراد  إّنــه  غاندي 
فـــي الـــبـــالد« مـــن دون إهـــانـــة أحـــد، 

بحسب فريق الدفاع عنه. 
وقال الناطق باسم الكونغرس 
أبـــــهـــــيـــــشـــــيـــــك مــــــــانــــــــو ســـيـــنـــغـــفـــي 

غـــانـــدي  راهـــــــول  إّن  لــلــصــحــفــيــيــن 
»يـــــدفـــــع بـــــوضـــــوح ثــــمــــن« تـــحـــدثـــه 
ــوف«، مـــنـــّددًا »بــالــمــســاس  ــدون خــ »بــ
بالمؤسسات  والــمــتــكــّرر  المنهجي 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــن قـــبـــل الـــحـــزب 
الحاكم«. وأضاف: »هذا يعني خنق 
ــد الــمــتــحــّدث  ــ الــديــمــقــراطــيــة«. وأّكـ
بـــاســـم حـــــزب الـــمـــؤتـــمـــر أخــيــلــيــش 
برس  فرانس  لوكالة  سينغ  بــراتــاب 
أّن حــزبــه تــلــّقــى مــذكــرة الــبــرلــمــان. 
وكـــــتـــــب رئـــــيـــــس شـــبـــيـــبـــة الــــحــــزب 
سرينيفاس بهادرافاتي فنكاتا على 
تويتر: »إّنه يوم أسود للديمقراطية 

الهندية«. 
ــغ 52  ــالـ ــبـ ــدي الـ ــانــ وراهـــــــــول غــ
عــامــا هــو زعــيــم هــذا الــحــزب الــذي 
كان  بعدما  البلد  فــي  وزنـــه  تــراجــع 
الحياة  عــلــى  يهيمن  الــمــاضــي  فــي 
السياسية الهندية لدوره التاريخي 
فـــــــي الــــــتــــــحــــــّرر مـــــــن االســــتــــعــــمــــار 
غاندي  راهــول  ويواجه  البريطاني. 
رئــيــس  أول  عــائــلــة  مـــن  الـــمـــتـــحـــّدر 
نــهــرو  آلل  جــــواهــــر  لــلــهــنــد،  وزراء 
الــتــي أعــطــت الــبــلــد ثــالثــة رؤســــاء 
أمــام  أخــريــيــن  حــكــومــات، قضيتين 
أّنــه  كما  التشهير،  بتهمة  القضاء 
في  أمـــوال،  مالحق في ملف غسل 

تهمة ينفيها. 
وأعيد انتخاب ناريندرا مودي 
الحاكم منذ 2014 لوالية ثانية مع 
»بهاراتيا  الهندوسي  القومي  حزبه 
ــّنـــه يــــواجــــه بــانــتــظــام  ــا«. لـــكـ ــاتــ ــنــ جــ
اتــــهــــامــــات بـــالـــســـعـــي الــــــى تــحــيــيــد 
االجــــراءات  تكثيف  عبر  معارضيه 
الـــقـــضـــائـــيـــة. وهــــــذه لــيــســت الـــمـــرة 
األولــــــى الـــتـــي يــفــتــح فــيــهــا إجــــراء 
رأســه  الــواليــة مسقط  فــي  قضائي 
له.  رئيسي  معارض  ضّد  غوجارات 
وجّرد عدة مشرعين من مقاعدهم 

في السابق في الهند. 
واســـــُتـــــبـــــعـــــدت جــــــــدة راهــــــــول 
ــــدي مـــؤقـــتـــًا  ــانـ ــ ــــدي إنـــــديـــــرا غـ ــانـ ــ غـ
حــيــن   1977 عـــــام  قـــضـــائـــي  ــرار  ــقــ بــ
فبراير  وفــي  لــلــوزراء.  رئيسة  كانت 
اعتقل محّققون فدراليون مانيش 
سيسوديا، وهو عضو نافذ في حزب 
نــيــودلــهــي  فــــي  الـــحـــاكـــم  أدامـــــــي  آم 
نفسه،  الــشــهــر  وفـــي  فــســاد.  بتهمة 
الــضــرائــب مكاتب  دهــمــت ســلــطــات 
بي  »بــي  البريطانية  االذاعـــة  هيئة 
ــد، بــعــد  ــنـ ــهـ ــي الـ ســـــي« الــمــحــلــيــة فــ
حول  وثائقيًا  بّثها  على  أسبوعين 
دور رئيس الوزراء في أعمال الشغب 

الدامية في غوجارات في 2002. 

ت��ج��ري��د زع��ي��م ال��م��ع��ار���ش��ة ال��ه��ن��دي��ة راه����ل

غان�دي م�ن مقع�ده النياب�ي بع�د اإدانت�ه بالت�ش�هير 

المتحدة  األمــم  )أ ف ب(: حــذرت منظمة   - دبــي 
ماليين  أن  مــن  الــجــمــعــة  أمـــس  )يــونــيــســف(  للطفولة 
ــال يــواجــهــون مــخــاطــر مــتــزايــدة لــنــاحــيــة ســوء  ــفـ األطـ
التغذية في اليمن إذا لم ُتخصص أموال بشكل عاجل 
لهذا البلد الذي مزقته الحرب وحيث يموت طفل كل 
عشر دقائق. وقالت المنظمة األممية في بيان إن من 
بين 11 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية 
دون سن  ألــف طفل   540 مــن  أكــثــر  »يعاني  اليمن،  فــي 

الخامسة سوَء تغذيٍة حاًدا يهدد حياتهم«. 
أضــافــت »يــمــوت طــفــل )فـــي الــمــتــوســط( كــل عشر 
دقـــائـــق ألســـبـــاب يــمــكــن تــجــنــبــهــا«. وقـــالـــت الــمــنــظــمــة 
 2023 عــام  دوالر«  مليون   484 إلــى  ماسة  »بحاجة  إنها 
في شبه  األفقر  وهــو  البلد  هــذا  في  تدخلها  لمواصلة 
الجزيرة العربية وقد دمرته أكثر من ثماني سنوات من 
أنــه بــدون اتخاذ إجـــراءات عاجلة  الحرب. وحــذرت من 
»قد يواجه ماليين األطفال مخاطر متزايدة« لناحية 
»إذا لم تصل األمــوال،  أنه  سوء التغذية. وشــددت على 
قد تضطر اليونيسف إلى تقليص مساعدتها الحيوية 

لألطفال الضعفاء«. 
تقديم  المانحة  الـــدول  تعهدت  فبراير  نهاية  فــي 

أثــــار اســتــيــاء  الــيــمــن وهـــو مــا  1,2 مــلــيــار دوالر لــســكــان 
بأكثر  تطالب  كانت  التي  اإلنسانية  اإلغــاثــة  منظمات 
من 4 مليارات دوالر. بحسب األمم المتحدة فإن أكثر 
إلى  بحاجة  السكان(،  )ثلثي  شخص  مليون   21,7 من 
مساعدات إنسانية هذا العام. يشهد اليمن نزاعا داميا 
المعترف  للحكومة  الموالية  الــقــوات  بين   2014 منذ 
مع  النزاع  وتصاعد  الحوثيين.  والمتمردين  دوليا  بها 
تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 
بــعــد ســيــطــرتــهــم على  الــحــوثــيــيــن  تــقــدم  لــوقــف   2015

العاصمة صنعاء. 
اليمنيين  آالف  بــعــشــرات  مــــذاك  الـــصـــراع  وأودى 
بأنها  المتحدة  األمــم  وصفتها  إنسانية  بأزمة  وتسبب 
العالم مع نزوح ماليين األشخاص. ووفقا  األسوأ في 
لليونيسف، ُقتل أو ُشوه أكثر من 11000 طفل. وتحذر 
إلى  تفتقر  الــتــي  اإلغــاثــة  ومنظمات  المتحدة  األمـــم 
الــتــمــويــل، بــانــتــظــام مـــن مــجــاعــة واســـعـــة الــنــطــاق في 
البالد. وانتهت أوائل أكتوبر هدنة توسطت فيها األمم 
المتحدة في أبريل 2022، دون أن يتوصل أطراف النزاع 
هــادئــا نسبيا  الــوضــع ظــل  لكن  لتمديدها.  اتــفــاق  إلــى 

على األرض. 

ال��ي���ن��ي�����ش��ي��ف: م��اي��ي��ن الأط����ف����ال ف���ي ال��ي��م��ن 

التم�يل نق����ص  ب�ش���بب  التغذي���ة  ل�ش����ء  معر�ش����ن 

بروكسل - )أ ف ب(: دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون ورئيسة الوزراء اإليطالية جورجيا ميلوني أمس 
أزمة  تواجه  التي  تونس  دعــم  إلــى  بروكسل  في  الجمعة 
مالية خطرة من أجل تخفيف »ضغط الهجرة«. وصرح 
»التوتر  أوروبية:  اثر قمة  ماكرون خالل مؤتمر صحفي 
االقتصادية  واألزمـــة  تــونــس  فــي  جــدا  الكبير  السياسي 
واالجتماعية المستعرة في ظل غياب اتفاق مع صندوق 
»يــؤدي  ذلــك  أن  وأضــاف  للغاية«.  الــدولــي مقلقة  النقد 
إلى زعزعة كبيرة للغاية الستقرار البالد والمنطقة وإلى 
األوروبــي«،  واالتحاد  إيطاليا  على  الهجرة  زيــادة ضغط 
داعيا إلى »العمل معا« على المستوى األوروبي لمساعدة 

تونس و»السيطرة على الهجرة«. 
ــه »عــلــى الــمــدى  وشــــدد الــرئــيــس الــفــرنــســي عــلــى أنـ
ــي وقــــف تــدفــق  الــقــصــيــر جـــــدا، نــحــتــاج إلــــى الـــنـــجـــاح فـ

الموضوع  تــنــاول  أنــه  موضحا  تــونــس«،  مــن  المهاجرين 
ثنائي. من  اجتماع  اإليطالية خالل  الــوزراء  رئيسة  مع 
جهتها، أشارت ميلوني إلى أنها »طرحت موضوع تونس 
أمام المجلس األوروبــي، ألنه قد ال يكون الجميع على 
دراية بالمخاطر التي يمثلها الوضع في تونس وضرورة 
دعم االستقرار في بلد يعاني من مشاكل مالية كبيرة«. 
محتملة  فرنسية  إيطالية  بعثة  حــول  ســؤال  على  وردا 
الداخلية  للشؤون  األوروبــيــة  المفوضة  مــع  تونس  إلــى 
بعثة على  »نعم، هناك  قالت ميلوني:  إيلفا يوهانسون، 
الحالي  الــوقــت  فــي  كثيرون  الخارجية،  وزيـــري  مستوى 
الــوزراء التي تميل  يتجهون إلى تونس«. وتابعت رئيسة 
مناهض  نهج  اتباع  إلــى  المتطرفة  اليمينية  حكومتها 
للهجرة: »إذا لم نتعامل مع هذه المشاكل بشكل مناسب، 

فهناك خطر إثارة موجة هجرة غير مسبوقة«. 

ف��رن�����ش��ا واإي���ط���ال���ي���ا ت����دع�����ان اإل�����ى دع��م 

ت����ن�������ص ل��ت��خ��ف��ي��ف »����ش���غ���ط ال���ه���ج���رة«

o راهول غاندي.
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ــر  ــريــ ــبــ ــتــ ــر عـــــــن الــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــض الـ ــغـ ــ بـ
المحكمة  ســاقــتــه  الـــذي  »الــقــانــونــي« 
ــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــيــ ــدولــ الـــجـــنـــائـــيـــة الــ
بــــإصــــدارهــــا مــــذكــــرة اعــــتــــقــــال بــحــق 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــيــن، 
ومـــحـــاولـــة مــمــثــلــي الــمــحــكــمــة إبــعــاد 
الصفة السياسية عن هذا القرار، فإن 
أولئك  لــم يقنع ســوى  الــمــوقــف  هــذا 
الــذيــن هــم اآلن فــي صــــراع  سياسي 
غــيــر مــســبــوق مــع روســيــا االتــحــاديــة، 
الــذيــن رحــبــوا بــهــذا الــقــرار واعــتــبــروه 
بــالــدرجــة  ومــنــهــم  »قــانــونــيــا«،  مكسبا 
األمريكية  المتحدة  الواليات  األولى 
أن  »مــبــررا«، مــع  الــقــرار  اعتبرت  التي 
المحكمة،  بهذه  تعترف  ال  واشنطن 
إلى فرض عقوبات عليها  وذهبت  بل 
ــيــــس األمـــريـــكـــي  ــرئــ خــــــال واليــــــــة الــ
معاداة  بحجة  ترامب  دونالد  السابق 
السامية، بعد أن خرجت أصوات من 
المحكمة تطالب بمحاسبة مسؤولين 
ارتكابهم جرائم  بسبب  »إسرائيليين« 

حرب ضد الفلسطينيين.
تــنــفــيــذ قـــــرار الــمــحــكــمــة يــحــتــاج 
إلـــى مـــا يــشــبــه الــمــعــجــزة، فــالــرئــيــس 
الـــروســـي بــكــل تــأكــيــد لــن يــســافــر إلــى 
ــراف فـــي نــظــام  ــ ــ ــدول األطـ ــ أي مـــن الــ
الجنائية،  للمحكمة  األســاســي  رومــا 
وروســيــا أســاســا ليست مــن بــيــن هــذه 
الدول، أضف إلى ذلك فإن كثيرا من 

الدول، باستثناء تلك التي في صراع 
تــرى أن رائحة  حــاد اآلن مــع روســيــا، 
المحكمة  قـــرار  مــن  تــفــوح  التسييس 
هذه  وأن  خــاصــة  الــدولــيــة،  الجنائية 
المحكمة لم تحرك ساكنا تجاه قادة 
ومسؤولين ارتكبوا من الجرائم بحق 
ومــا  تخيلها  يمكن  ال  مــا  اإلنــســانــيــة 
نــجــم عنها مــن مـــآس وفــظــائــع، ومــع 
ذلــــك لـــم نــســمــع عـــن مـــثـــول أي من 

هؤالء أمام قضاة المحكمة. 
نــائــب رئــيــس شــرطــة دبـــي ضاحي 
خــلــفــان فـــي تـــغـــريـــدات نــشــرهــا على 
ــــل  ــواصـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــوقــ ــ ــــى مــ ــلـ ــ ــه عـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ حـ
»المحكمة  قـــال:  تــويــتــر  االجــتــمــاعــي 
عن  مذكراتها  وين  الدولية  الجنائية 
مجرمي الحرب في العراق«؟، مضيفا 
الــمــحــاكــم ال يبقى  تــســيــس  »عــنــدمــا 
لــمــذكــراتــهــا أي مــعــنــى، »بــــوش االبـــن 
ــاء..  ــريـ قــتــل مــايــيــن الــعــراقــيــيــن األبـ
الجنائية  والمحكمة  بــطــا..  وخـــرج 
عميق«،  نــوم  فــي  تغط  كانت  الدولية 
فــالــرئــيــس األمــريــكــي الــســابــق جــورج 
بريطانيا  وزراء  ورئــيــس  االبـــن  بـــوش 
السابق توني بلير، نفذا جريمة غزو 
مــبــنــيــة عــلــى أكــــاذيــــب مــفــبــركــة نجم 
وإعاقات  وإصــابــات  أرواح  إزهــاق  عنها 
مستدامة لمايين العراقيين من كل 
األعمار، بما في ذلك األطفال، وهي 
المحكمة  منها  اتــخــذت  الــتــي  الفئة 

الــجــنــائــيــة الــدولــيــة مــبــررا »قــانــونــيــا« 
ــرة اعـــتـــقـــال الــرئــيــس  ــذكــ إلصـــــــدار مــ

الروسي. 
فــالــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
بخضوعها لإلماءات السياسية، إنما 
وسمعتها،  هيبتها  مــن  تــضــعــف  هــي 
ــــدى الـــضـــحـــايـــا مــن  ومــصــداقــيــتــهــا لـ
دفعوا  الذين  العالم  شعوب  مختلف 
ارتكبها  جــرائــم  جـــراء  باهظة  أثمانا 
قادة ومسؤولون من دون أن يتعرضوا 
ألي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــمــســاءلــة أو 
لدى  كــان  فــإذا  القانونية،  المحاسبة 
أو حتى  أدلة  المحكمة ما يكفي من 
قرائن استندت إليها في قرار اعتقال 
الرئيس الروسي، فإن هناك ما يكفي 
وأكثر من أدلة على من ارتكب  جريمة 
غزو العراق من دون أي مسوغ قانوني 
أو قرار أممي يشرع  مثل هذا العمل، 
ــإن الــمــحــكــمــة كــمــا قــال  ومــــع ذلــــك فــ
ضاحي خلفان »تغط في نوم عميق«.

ليس دفاعا عن الرئيس الروسي، 
فيما يتعلق بنقل أطفال دونباس إلى 
مدن ومناطق في روسيا، حيث تقول 
األخيرة أنها نقلت هؤالء لحمايتهم 
ــنــــاطــــق تــشــهــد  ــــن مــــــدن ومــ ــدا عـ ــيـ ــعـ بـ
عمليات عسكرية تهدد حياتهم، وهذا 
ما لم تتحقق منه المحكمة، خاصة 
صحيحا،  كـــان  إن  الــســبــب،  هـــذا  وأن 
وهــــــو أقــــــــرب إلــــــى ذلــــــــك، يـــصـــب فــي 

من جانب،  هذا  الفئة،  هذه  مصلحة 
ومـــن جــانــب آخـــر، فـــإن أيَّ شــكــل من 
هو  إنما  القانونية  االنتقائية  أشكال 
وإســاءة  العدالة  لوجه  خطير  تشويه 
أيضا ألرواح الضحايا الذين ال صوت 
الجنائية  المحكمة  تخرج  ولــم  لهم 
الدولية للدفاع عنهم وإنصافهم، وهم 
في أمس الحاجة إلى مثل هذا الدعم 

والمساندة. 
فتسييس القضاء هو أمر خطير 
جـــــدا، خـــاصـــة عــنــدمــا تـــفـــوح رائــحــة 
ــرارات  ــ هـــــذا الــتــســيــيــس مــــن رحـــــم قـــ
ــن هــيــئــة قــضــائــيــة دولـــيـــة،  تـــصـــدر عــ
الــبــحــث  بــوصــلــة  تـــكـــون  يــفــتــرض أن 
ــا يـــكـــون الــجــانــي أو  عـــن الـــعـــدالـــة، أيــ
تسترشد  التي  البوصلة  هي  المتهم، 
الدولية،  القضائية  الهيئة  هــذه  بها 
على  مواقفها  تــكــون  أن  يجب  والــتــي 
الضحايا  جميع  مــن  واحـــدة  مسافة 
ومـــن جــمــيــع مــرتــكــبــي الــجــرائــم، من 
إلى قــدرات وقــوة بلدانهم  دون النظر 
الــعــســكــريــة واالقــتــصــاديــة، لــكــن هــذه 
الـــســـمـــات والـــصـــفـــات الـــتـــي يــجــب أن 
تكون مبادئ ثابتة في عمل وتوجهات 
انتقائية،  أنها  يبدو  المحكمة،  هــذه 
كما اتضح من القرار األخير وصمت 
قــادة جريمة  تجاه  جرائم  المحكمة 
غزو العراق وتدمير ليبيا وأفغانستان 

والقائمة طويلة.

ت�شيي�س الق�شاء ت�شويه للعدالة

عبداهلل األيوبي ayoobi99@gmail.com

ــي الــعــالــمــي فـــي ظل  ــنـ ــور الــمــشــهــد األمـ ــع تـــدهـ مـ
استمرار حرب أوكرانيا، وتصاعد المنافسة بين القوى 
فإن  األقــطــاب؛  متعدد  عالمي  نظام  وعــودة  العظمى، 
الــتــجــارة الــعــالــمــيــة لــأســلــحــة، وتــكــنــولــوجــيــا الــدفــاع 
مفيد  معيار  بمثابة  تعد  الداعمة،  التحتية  والبنية 
توسع  أو  الدفاعية،  قدراتها  تعزز  التي  الــدول  لقياس 
إطــار  فــي  الــدولــيــة مــع شــركــاء جــدد  شبكاتها األمنية 

بحثها عن فوائد جيوستراتيجية طويلة األجل.
وفـــي أحــــدث مــســح لـــ»مــعــهــد ســتــوكــهــولــم الــدولــي 
ألبحاث السام«، عن عام 2022، والذي يتتبع صادرات 
وواردات األسلحة العالمية، ويصدر تقريًرا سنوًيا بهذا 
األسلحة  نقل  في عمليات  كبيرة«  »زيــادة  وثق  الشأن؛ 
فــي أوروبــــا، بــاإلضــافــة إلــى ارتــفــاع الـــــواردات إلــى دول 
الخليج. ورأى التقرير، أن »حرب أوكرانيا سيكون لها 
تداعيات كبيرة على تجارة األسلحة المستقبلية على 
األوروبية  األسلحة  واردات  زيــادة  مع  العالم«،  مستوى 
مع  لروسيا  التسلح  وتعثر عاقات  واإلنفاق،  والدفاع 
األولوية  إلعطائها  وإفريقيا؛  األوســط  والشرق  آسيا 
الحــتــيــاجــاتــهــا الــعــســكــريــة، والـــشـــك أيـــًضـــا فـــي جـــودة 
من  مجموعة  ونــمــو  الــحــرب،  خلفية  عــلــى  أسلحتها 

الموردين العالميين، مثل فرنسا وكوريا الجنوبية.
ومــمــا ال شــك فيه أن »الــحــرب األوكــرانــيــة«، كانت 
األسلحة  وواردات  صـــادرات  زيــادة  في  مباشرا«،  »سببا 
العالمية، وزيادة اإلنفاق الدفاعي. ومع تلقي »كييف«، 
العسكرية  المساعدات  مــن  دوالر  مليار   40 مــن  أكثر 
مـــن »الــــواليــــات الــمــتــحــدة« وحــــدهــــا، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
مساعدة مالية كبيرة وأسلحة من »االتحاد األوروبي«، 
و»كندا«،  و»ألمانيا«،  و»فرنسا«،  المتحدة«،  و»المملكة 
و»بولندا« وغيرها، سجل »المعهد«، كيف باتت أوكرانيا 

»مستورًدا رئيسًيا لأسلحة عام 2022«.
ــح »الـــمـــســـح«، أن مــكــافــحــة  ــ وتـــأكـــيـــدا لـــذلـــك، أوضـ
»ثالث  جعلها  الروسية،  العسكرية  للعملية  »كييف«، 
أكبر مستورد لأسلحة عام 2022«، حيث قدمت أمريكا 
35% من واردات األسلحة، تليها بولندا 17%، وألمانيا 
تــزويــد  تــم  حــيــن  وفـــي   %10 الــمــتــحــدة  والمملكة   ،%11
قواتها من قبل الدول الغربية بأكثر من 7000 صاروخ 
و228  و5000 صــاروخ مدفعي موجه،  للدبابات،  مضاد 
األسلحة  معظم  أن  تأكيد  تــم  فقد  مدفعية؛  قطعة 
كــانــت »مـــن الــمــخــزونــات الــحــالــيــة«. وعــلــى الــرغــم من 
موافقة الدول الغربية تدريجًيا على تزويدها بدبابات 
قتال متقدمة في أوائل عام 2023، فقد تمت اإلشارة 
أسلحة  لتسليم  مستعدين  غير  يزالون  »ال  أنهم  إلــى 

ذات قدرة هجومية بعيدة المدى«.
ــرت الــــحــــرب فــــي الــمــوقــف  ــ ــك، أثــ ــ ــاوة عـــلـــى ذلــ ــ عــ
من  هاسلباخ«،  »كريستوف  وأشــار  األوروبـــي.  الدفاعي 
موقع »دويتشه فيله«، إلى أنه »بينما ينزع بقية العالم 
وأكــد  نــفــســهــا«.  تسليح  أوروبــــا  تعيد  بــبــطء،  أسلحته 
الــدول  عــدد  زاد  الــحــرب  اشتعال  »منذ  أنــه  »المعهد«، 
األوروبية التي استوردت أسلحة بشكل كبير«. وباإلشارة 
»واشنطن«؛  قتالية من  دبابة   250 لشراء  اتفاقية  إلى 
»بوليتيكو«،  صحيفة  في  كارنيتشنج«،  »ماثيو  أوضــح 
العسكرية  »الــقــوة  لتصبح  اآلن  ترتقي  »بــولــنــدا«،  أن 
العظمى القادمة في أوروبا«، مدعومة بزيادة إنفاقها 
الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي اإلجمالي، وزيادة 
باإلضافة  فرد.   300.000 إلى  المسلحة  قواتها  حجم 
إلى تعهد »هولندا«، بشراء أنظمة دفاع جوي متنقلة 
»بــرلــيــن« على  ومدفعية صــاروخــيــة جــديــدة، ومــوافــقــة 

شراء طائرات مقاتلة أمريكية من طراز )اف 35(.
ــع ذلــــك، أوضــــح »الــتــقــريــر«، أن زيــــادة اإلنــفــاق  ومـ
حرب  عن  الناجم  األسلحة  وشــراء  الغربي،  الدفاعي 
أوكرانيا، تتناسب مع نمط زيادة واردات األسلحة التي 
حدثت قبلها. ومع تسجيل »بيئة أمنية متدهورة في 
المنطقة« قبل فبراير 2022 بوقت طويل، فإن أعضاء 
الــنــاتــو قــد زادوا مــن وارداتـــهـــم مــن األســلــحــة، بنسبة 
65% بين الفترتين )2013-2017(، و)2018-2022(، مع 
تسجيل »المملكة المتحدة«، أكبر مستورد خال هذه 

الفترة الزمنية األخيرة.

واإلنــفــاق  األســلــحــة  نــقــل  عمليات  إلـــى  وبالنسبة 
إلى  »الــمــســح«،  ــار  أشـ الــشــرق األوســــط،  العسكري فــي 
واردات  حجم  إجمالي  انخفاض  من  الرغم  على  أنــه 
الفترتين  بين   %8.8 بنسبة  المنطقة،  فــي  األسلحة 
)2013-2017(، و)2018-22(، إال أن »الهند«، و»الصين«، 
و»أستراليا«- من بين أكبر خمسة مستوردين لأسلحة 
في العالم في السنوات األربع التي سبقت عام 2023.

وبين عامي 2018 و2022، استحوذ الشرق األوسط 
الــعــالــمــيــة،  األســـلـــحـــة  واردات  جــمــيــع  مـــن   %31 عــلــى 
الشمالية  وأمــريــكــا   ،%16 أوروبــــا  مــن  أعــلــى  جعله  مــا 
آســيــا  بــعــد  وفــقــط   ،%5 وإفــريــقــيــا   ،%5.8 والــجــنــوبــيــة 
ومنطقة أوقيانوسيا 4،1%. والحظ موقع »ميدل إيست 
طائرة   260 مــن  أكــثــر  المنطقة  اســتــوردت  كيف  آي«، 
 2018 عــامــي  بين  فرقاطة  و13  دبــابــة،  و500  متطورة 

و2022. 
وفي مواجهة هذه األمثلة، أشار »دانيال بوفي«، في 
»تظل  المتحدة«،  »الواليات  أن  »الجارديان«،  صحيفة 
القوة العظمى عالميا في مبيعات األسلحة«. وأوضح 
في  لأسلحة  مصدر  أكبر  تعد  أنها  كيف  »هــارتــونــج«، 
الـ25 الماضية«،  العالم، وذلك للمرة 23 في السنوات 
والصين،  وفرنسا،  روسيا،  من  كل  إلــى  انضمت  بينما 
وألمانيا، باعتبارها أكبر خمس دول مصدرة لأسلحة 
في العالم بين عامي 2018 و2022، لتمثل معها أكثر 
تتفوق  وبالفعل،  العالمية.  التجارة  أربـــاع  ثاثة  مــن 
العالمية.  األسلحة  »واشنطن«، في حصتها في سوق 
-2013 بين  ما  الفترة  في   %33 من  نسبتها  وارتفعت 

وعند  المتتالية.  األربــع  السنوات  في   %40 إلى   ،2017
توريد تلك األسلحة ألكثر من 100 دولة؛  إلى  النظر 
أشار »المعهد«، إلى أن هذا الرقم يعادل تقريًبا كل من 

روسيا وفرنسا مجتمعين.
ر  وبشكل عام، ال تزال »الواليات المتحدة«، الُمصِدّ
الرئيسي لأسلحة في الشرق األوسط، بإجمالي %54 
بين  مــا  الفترة  فــي  الدفاعية  الــصــادرات  إجمالي  مــن 
مثل  منافسيها،  بــأقــرب  مــقــارنــة   ،2022-2018 عــامــي 
صادراتها  انخفضت    .)%8.6( وروسيا   ،)%12( فرنسا 
إلى »تركيا«، من المرتبة السابعة في الفترة من 2013-

2017، إلى المرتبة الـ27 في الفترة 2018-2022، بسبب 
»العاقات المتوترة بين »واشنطن«، و»أنقرة«.

ــا مــــن صــــــادرات  ــكـ ــريـ ــي مـــقـــابـــل نـــمـــو حـــصـــة أمـ ــ وفـ
ــارة إلـــى تــقــلــص دور  ــ األســلــحــة الــعــالــمــيــة، تــمــت اإلشــ
»روسيا«، بسبب الحرب األوكرانية. وانخفضت النسبة 
إلى  المئوية لمبيعات األخيرة من األسلحة من %22 
العقوبات  أن  إلى  »بوفي«،  وأشــار   .2013 عام  منذ   %16
تنامي  أمـــام  »عــائــًقــا  كــانــت  دولـــًيـــا،  الــمــفــروضــة عليها 
صادراتها العسكرية«. وأكد »المعهد«، أنه في الفترة ما 
بين عامي 2018-2022، تم إرسال ما يقدر بنحو %17 
األوســط.  الشرق  إلى  الروسية  األسلحة  من صــادرات 
الهند و%23  إلــى  الــصــادرات  وتــم توجيه 31% من تلك 

إلى الصين. 
ومع ذلك، فمنذ عام 2021، أصبح حجم شحنات 
موسكو إلى »الصين« »بمستوى أقل مما كان عليه في 
المحلي  اإلنتاج  األخيرة  تفضل  حيث   ،»2019-2018
بداًل الواردات األجنبية. وبداًل من أن تستمر روسيا في 
تزويد الدول المتحالفة معها جيوسياسًيا باألسلحة، 
سعت إلى الحصول على مساعدات عسكرية من دول 
أخرى، مثل الطائرات المسيرة المسلحة القادمة من 
إيران، والصواريخ والقذائف التي ُيزعم أنها وردت من 

كوريا الشمالية.
»هــاســلــبــاخ«، أن صــــادرات  ذلــــك، رأى  عــــاوة عــلــى 
أيــًضــا »هــبــوًطــا«، خال  األســلــحــة الصينية قــد عــانــت 
 %6.3 من  نسبتها  انخفضت  حيث  األخيرة،  السنوات 
أن  الــرغــم مــن  العالمية. وعلى  الــســوق  فــي  إلــى %5.2 
بأسلحة  دولــة   46 زودت  أنها  إلــى  أشــار  قــد  »المعهد«، 

 - مــا بين عــامــي 2018  الــفــتــرة  فــي  ومــعــدات عسكرية 
ذهبت  الـــصـــادرات  تلك  نصف  مــن  أكــثــر  أن  إال   ،2022
ــار »الــتــقــريــر«، إلــى فشل  إلــى »بــاكــســتــان« وحــدهــا. وأشـ
األســواق  بعض  »اقتحام  فــي  مفاجئ«  بشكل  »بكين«، 
األوســـط،  الــشــرق  ذلــك  فــي  بما  لأسلحة،  الرئيسية 
بسبب منافسة البدائل الدفاعية األمريكية واألوروبية 

المطروحة. 
ــارة  وبــالــنــســبــة إلـــى بــقــيــة دول الــعــالــم، تــمــت اإلشــ
ــادرات األســلــحــة من  ــ إلـــى أنـــه فــي حــيــن انــخــفــضــت صـ
ــيـــل، مـــا بين  ــرائـ الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، وإســبــانــيــا، وإسـ
الحصة  ارتفعت  فقد  و)2022-2018(،   ،)2017-2013(
)من  الفرنسية  األسلحة  بصادرات  الخاصة  العالمية 
إلــى   %2.5( اإليــطــالــيــة  ونــظــيــراتــهــا   ،)%11 إلـــى   %7.1
3.8%(، وتركيا )0.6% إلى 1.1%(، وأستراليا )0.3% إلى 

0.6%(، وبولندا )0.1% إلى %0.4(.
وفــــي ظـــل تـــحـــول الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــغــربــيــة 
نــظــام عــالــمــي مــتــعــدد األقـــطـــاب؛  ــودة  لتتكيف مـــع عــ
ظهرت أدوار بارزة لكل من »فرنسا«، و»كوريا الجنوبية«، 
ــارة األســلــحــة  ــجــ ــي مـــجـــال تــ كـــاعـــبـــيـــن أســـاســـيـــيـــن فــ
ــى إرســــال 30% مــن وارداتـــهـــا  الــعــالــمــيــة. وبـــاإلشـــارة إلـ
الــســنــوات الخمس  »الــهــنــد«، خــال  إلــى  مــن األسلحة 
الماضية؛ أوضحت »إذاعة أوروبا الحرة«، أن »باريس«، 
تفوقت على »واشنطن«، لتكون ثاني أكبر مورد للساح 
إلـــى أن 34% من  »الــمــعــهــد«،  »نــيــودلــهــي«. وأشــــار  إلـــى 
ذاتها  الــفــتــرة  خــال  الفرنسية  العسكرية  المبيعات 
واردات  من   %29 إن  األوســـط. حيث  الشرق  إلــى  كانت 
ــة«، جـــاءت مــن فــرنــســا فــي الــفــتــرة بــيــن عامي  »الـــدوحـ
جديدة  مقاتلة  طائرة   36 وتضمنت   ،)2022  -  2018(

الطراز.
ومـــع تــطــرق »بـــوفـــي«، إلـــى كيفية قــيــام »بـــاريـــس«، 
بتحدي مكانة »موسكو« -باعتبارها ثاني أكبر مصدر 
بإمكانها  وبــأن  »واشنطن«-  بعد  العالم  في  لأسلحة 
الــزمــن«؛ أوضــح  الــتــفــوق عليها فــي غــضــون عقد مــن 
»كارنيتشنج«، أن زيادة صادراتها من األسلحة نابع من 
والحكم  السيادة  تعزيز  حول  الفرنسي  الرئيس  رؤيــة 
يمكن  األوروبــيــة؛ حيث  لــلــدول  االستراتيجي  الــذاتــي 

للقارة أن تحمي نفسها بأسلحة »محلية«.
فــقــد أشــار  الــجــنــوبــيــة«،  »كـــوريـــا  إلـــى  أمـــا بالنسبة 
الفترة  في  األسلحة  من  صادراتها  نمو  إلــى  التقرير 
وكــتــب   ،%74 بــنــســبــة   ،)2022-2013( عـــامـــي  بــيــن  ــا  مـ
العسكري  اإلنــفــاق  مــعــدالت  تركيز  أن  »كــارنــيــتــشــنــج«، 
األخيرة في »بولندا«، اتجهت في معظمها إلى »سول«؛ 
دوالر  مليارات   10 بين  بالفعل  ــو«،  »وارسـ طلبت  حيث 
إلــى 12 مــلــيــارا مــن صــادراتــهــا مــن األســلــحــة، ويرجع 
البدائل  »أرخــص من  الدفاعية  أن معداتها  إلــى  ذلــك 
»في  إنتاجها  يمكن  أنــه  كما  ــة«،  ــيـ واألوروبـ األمريكية 
الطارئة. وعلى  أقل لتلبية االحتياجات األمنية  وقت 
امــتــاكــهــا صــنــاعــات مــتــقــدمــة لأسلحة  الـــرغـــم مـــن 
أن  إلــى  »المعهد«،  أشــار  الــيــابــان-  -وكــذلــك  المتطورة 
واردات  على  »تعتمد  تــزال  ال  نفسها  الجنوبية  كوريا 

األسلحة األمريكية في بعض القطاعات الرئيسية.
مكانة  تنامي  مــن  الــرغــم  على  فإنه  العموم،  على 
في  الــدولــي  وتأثيرهما  الجنوبية«،  و»كــوريــا  »فرنسا«، 
تقرير  فقد خلص  العالمية؛  األسلحة  سوق صــادرات 
المعهد إلى أن »الواليات المتحدة«، »ستظل إلى حد 
تــورط  ومــع  الرئيسية«.  لأسلحة  مــصــدر  أكــبــر  بعيد 
»روسيا«، في حرب أوكرانيا، من المتوقع أن تنخفض 
حصتها في سوق األسلحة العالمية بشكل كبير بسبب 

إعطائها األولوية الستخداماتها العسكرية. 
ــادرات  ــ ــى أن 87% مـــن جــمــيــع صـ إلــ ــع اإلشــــــارة  ومــ
األسلحة خال الفترة ما بين )2018-2022( مصدرها؛ 
»أوروبــــا«، فليس من  أو  المتحدة«،  »الــواليــات  مــن  إمــا 
الصعب االختاف مع تقييم »هارتونج«، بأن المنافسة 
العالمية،  األسلحة  تــجــارة  فــي  العظمى  الــقــوى  بين 
صالح  في  وتصب  للغاية«،  متوازنة  »غير  حالًيا  باتت 
الغرب، وقد تظل هذه الهيمنة عنصًرا أساسًيا في بنية 

ومنظومة الدفاع الدولي سنوات عديدة قادمة. 

م�شارات تغير تجارة الأ�شلحة العالمية بعد حرب اأوكرانيا
مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية 

ــال  ــقــ ــمــ تــــطــــرقــــت فــــــي الــ
استخدام  أهمية  إلى  السابق 
الـــــطـــــاقـــــة الـــــمـــــتـــــجـــــددة فـــي 
الــــقــــطــــاع الــــــــزراعــــــــي، األمـــــر 
الــــذي يــمــكــن أن يــســاعــد في 
ــن تــكــالــيــف اإلنـــتـــاج  الـــحـــد مـ
ــق خـــفـــض الــمــبــلــغ  ــريـ عــــن طـ
الذي يتم إنفاقه على الوقود 
كــفــاءة  وتحسين  األحـــفـــوري، 
ــــال تــشــغــيــل  اإلنــــتــــاج مــــن خـ
كفاءتها  وزيـــادة  الــري  أنظمة 
والــــــحــــــد مــــــن هــــــــدر الـــمـــيـــاه 
وتــشــغــيــل أنـــظـــمـــة الــتــبــريــد، 
ورفــع المعدل الــذي يتم فيه 
إنتاج المواد الغذائية بكفاءة 
عــالــيــة. بــاإلضــافــة إلــى ذلــك، 
ــاس  ــبـ ــتـ ــفـــض غـــــــــازات االحـ خـ

وعنصر  البيئة  على  تأثيرها  وخفض  الــحــراري 
االستدامة التي تتميز بها الطاقة المتجددة عن 
الضوء  نسلط  ســوف  المقال،  هــذا  وفــي  غيرها. 
الطاقة  التي نجح فيها استخدام  الحاالت  على 

المتجددة في بعض من دول العالم.
كيف  توضح  التي  الحاالت  هناك عديد من 
الــمــتــجــددة أن تحسن  الــطــاقــة  لــمــصــادر  يــمــكــن 
على  األمثلة  بعض  يلي  وفيما  الــغــذائــي،  األمــن 

ذلك:
أواًل، استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل 
نــظــام الـــري فــي الــهــنــد: يــقــوم رواد األعــمــال في 
الهند بتنفيذ نظام ري يعمل بالطاقة الشمسية 
ــادة الــمــحــاصــيــل مع  ــ ســاعــد الــمــزارعــيــن عــلــى زيـ
باهظة  الـــري  مــضــخــات  عــلــى  اعــتــمــادهــم  تقليل 
األلــواح  وتستخدم  بــالــديــزل.  تعمل  التي  الثمن 
توفر  والتي  المياه،  مضخات  لتشغيل  الشمسية 
لــلــمــزارعــيــن. ونتيجة  لــلــطــاقــة  مـــصـــدًرا مــوثــوًقــا 
بشكل  ري محاصيلهم  للمزارعين  يمكن  لذلك، 
التي تنمو  النسبة  زيادة  إلى  أدى  أكثر كفاءة، ما 
كنتيجة  الغذائي  األمن  وزيادة  فيها محاصيلهم 

لذلك.
ــارد عن  ــبـ ثــانــيــًا، تــشــغــيــل نــظــام الــتــخــزيــن الـ
استخدمت  كينيا:  في  الشمسية  الطاقة  طريق 
كينيا نظام التخزين البارد الذي يعمل بالطاقة 
الشمسية وساعد في تقليل هدر الطعام وتحسين 
األمن الغذائي. تستخدم نظام األلواح الشمسية 
في تشغيل وحدات التبريد التي تخزن األطعمة 
الــفــواكــه والــخــضــروات من  الــقــابــلــة للتلف مــثــل 
خال توفير مصدر موثوق للطاقة، وساعد هذا 
النظام المزارعين على الحفاظ على محاصيلهم 
الناتجة عن  التكاليف  والحد من  فترات طويلة 

استخدام الطاقة من الوقود األحفوري.
ثـــالـــثـــًا، مــحــطــة تــحــلــيــة الــمــيــاه الــتــي تعمل 

بــطــاقــة الـــريـــاح فــي الــمــغــرب: 
محطة  ببناء  المغرب  قامت 
وتوفر  بــالــريــاح  تعمل  تحلية 
الـــمـــيـــاه الـــعـــذبـــة لــلــمــزارعــيــن 
ــلــــة.  فــــــي الــــمــــنــــاطــــق الــــقــــاحــ
توربينات  المحطة  تستخدم 
الــــريــــاح لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، 
ــي تـــســـتـــخـــدم لــتــشــغــيــل  ــ ــتـ ــ والـ
التي  الــمــيــاه  تحلية  مــحــطــة 
المالحة  البحر  مــيــاه  تــحــول 
ــة صـــالـــحـــة  ــ ــذبـ ــ ــاه عـ ــ ــيـ ــ إلـــــــى مـ
لـــلـــشـــرب واالســــتــــخــــدام. كــمــا 
المزارعين  المحطة  ساعدت 
ــة الــمــحــاصــيــل في  ــ عــلــى زراعـ
ــت فــي  ــانــ ــي كــ ــتــ الـــمـــنـــاطـــق الــ
السابق غير مناسبة للزراعة، 
ــن  ــ األمـ زيـــــــــادة  إلــــــى  أدى  ــا  ــ مـ

الغذائي في تلك المناطق.
ثالثًا، تشغيل نظام الري بالطاقة الشمسية 
في كاليفورنيا: طبقت كاليفورنيا نظام ري يعمل 
بالطاقة الشمسية ساعد المزارعين على تقليل 
ــوري وتــحــســيــن  ــفــ اعــتــمــادهــم عــلــى الـــوقـــود األحــ
في  الطاقة  أسعار  أن  علمًا  لديهم،  الطاقة  أمــن 
وتساعد  مــضــطــرد.  ازديــــاد  فــي  كــانــت  كاليفورنيا 
األلـــــواح الــشــمــســيــة فـــي تــشــغــيــل مــضــخــات الـــري 
وخفض تكاليف اإلنتاج، كما ساعد هذا النظام 
المزارعين على إنتاج المزيد من الغذاء بتكلفة 
الناتجة عن  ــاح  األربـ زيـــادة  على  مما ساعد  أقــل 
األمــن  وزيــــادة  بيعها  يتم  الــتــي  الغذائية  الــمــواد 

الغذائي لديهم.
تنتج  العمودية  المزارع  أن  من  الرغم  وعلى 
التربة،  مــن  فـــدان  لكل  المحاصيل  مــن  الــمــزيــد 
وتستخدم أقل بكثير من موارد األراضي والمياه 
وقدرتها على إنتاج المحاصيل على مدار العام. إال 
أنه وفًقا لتقرير تعداد CEA العالمي لعام 2021، 
المتوسط  فــي  تستهلك  العمودية  الــمــزارع  فــإن 
أكبر 38.8 كيلوواط /ساعة لكل كيلوغرام  طاقة 
مـــن الــمــنــتــجــات مــقــارنــة بـــالـــزراعـــة الــتــقــلــيــديــة، 
والــتــي يــبــلــغ مــتــوســط اســتــهــاكــهــا لــلــطــاقــة 5.4 
هنا،  ومــن  كيلوغرام.  لكل  الساعة  كــيــلــوواطــات/ 
لــعــل هــــذا الــتــحــدي يــمــكــن أن يــشــجــع أصــحــاب 
المصلحة من األكاديميين ورواد األعمال وصناع 
المتجددة  الطاقة  استخدام  دراســة  على  القرار 
زراعية  محاصيل  إلنــتــاج  العمودية  الــزراعــة  فــي 
أسرع ثاث مرات من الزراعة التقليدية وبكفاءة 
أكبر وباستخدام طاقة مجانية، ما سيعمل على 
المحاصيل  إنتاج  عند  المحصلة  األربـــاح  زيــادة 

على مدار السنة.
} مركز البحرين للدراسات 
االستراتيجية والدولية والطاقة

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

)2-2( ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن  م�����ش��ت��وى  رف���ع 

بقلم: 
علي فقيه }

مـــن  بــــــــد  ال  مــــــفــــــارقــــــة 
الـــــتـــــحـــــذيـــــر مـــــنـــــهـــــا! فـــفـــي 
فلسطين 1967، سقط منذ 
أكثر  اليوم األول لعام 2023 
بــرصــاص  )80( شــهــيــدا  مــن 
االحــتــال اإلســرائــيــلــي، في 
حين  وخال الفترة نفسها 
مــن الـــعـــام  ســقــط أكــثــر من 
مناطق  في  عربيا  قتيا   30
بـــرصـــاص   »48 »فــلــســطــيــن 

بعضهم البعض!
ــة كــــبــــيــــرة بــيــن  ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ مـ
ــي  ــالــ ــضــ ــنــ ــاد الــ ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ االســ
المقاوم والموت بقوة القتل 
العبثي. ففي األولى، نرصد 
كــفــاح شــعــب ضــد االحــتــال 
بات يقلق الساحة الداخلية 

الـــســـاحـــة  فــــي  تــــرســــخ  بـــعـــد أن  ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
تبعاته  تؤثر  جديد  مقاوم  واقــع  الفلسطينية 
بشكل كبير في المشهد السياسي الفلسطيني 
ــواء. فلقد نجحت  واإلســرائــيــلــي عــلــى حــد ســ
وابــتــكــار  تــطــويــر  فــي  الفلسطينية  الــمــقــاومــة 
أســـالـــيـــب إضـــافـــيـــة بـــاتـــت تــشــكــل خـــطـــرا على 
»هناء« الدولة الصهيونية باعتراف عسكريين 
المرحلة،  هــذه  ففي  إسرائيليين.  وسياسيين 
واســع من جيل فلسطيني لم يعد  ثمة قطاع 
مؤمنا بأي مسار سياسي وبات أكثر قناعة بأن 
المقاومة، وعلى رأسها المسلحة، هي األنسب 
اليوم، مقرونا بشعور بالقدرة وبجدوى الكفاح 
المسلح لتغيير الواقع، وأن حمات االعتقال 
المكثفة وتصفية المقاومين وتكاثر اإلصابات 
في صفوف الفلسطينيين، كل ذلك يعزز روح 
المقاومة وانتشارها في أرجاء الضفة الغربية، 

بل ويغذي الدافعية لانضمام إلى النضال.
اإلسرائيلي  الــدور  نــدرك  نحن  بالمقابل، 
فـــي مــواصــلــة نــســج الـــمـــؤامـــرات بــهــدف مسح 
والعربية،  الفلسطينية   48 فلسطينيي  ثقافة 
ــم عن  ــذورهـ ومـــحـــاولـــة »أســـرلـــتـــهـــم«، وقــطــع جـ
ــــى تــفــتــيــتــهــم  ــوال إلـ ــ ــي، وصــ ــنـ ــوطـ انــتــمــائــهــم الـ
سهولة  وبالتالي  وطائفيا،  دينيا  وتقسيمهم 
بــيــن صــفــوفــهــم مــن خــال  الــجــريــمــة  تشجيع 
غياب/ تغييب الشرطة اإلسرائيلية عن سابق 

قصد وتعمد.
ــه مـــن الــمــؤســف، بـــل مـــن الــجــارح   غــيــر أنـ
والمفجع حقا، سقوط هذا العدد من القتلى 
العرب في فلسطيني 48 في أقل من أربعة أشهر 

بــمــعــنــى انـــتـــشـــارهـــا بــشــكــل 
من  اقتربت  حتى  متزايد، 
خطيرة  ظــاهــرة  تصبح  أن 
من المؤكد أنها ستؤثر في 
وحدة نسيجهم االجتماعي 
بل  صمودهم  من  وتضعف 
ودورهـــم فــي دعــم إخوانهم 

في فلسطين 1967.
ــام الــنــكــبــة فــي  ــ مـــنـــذ عـ
فلسطينيو  حــافــظ   ،1948
48 عــلــى انــتــمــائــهــم الــقــوي 
وال  الفلسطيني،  لشعبهم 
مـــوضـــوع  أن  ــلـــى  عـ ــــاف  خــ
الــــعــــنــــف والــــجــــريــــمــــة فــي 
بسياسة  يتعلق  مجتمعهم 
الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة تــجــاه 
الـــــــعـــــــرب الــــــتــــــي تـــضـــعـــهـــم 
بــل هي  اإلســرائــيــلــي،  المجتمع  هــامــش  عــلــى 
تتعامل معه ليس فقط كمجتمع خصم وإنما 
كمجتمع معاد. أما مفاصل المجتمع العربي 
وأحـــزاب،  سياسية،  )قــيــادات   48 فلسطين  فــي 
جميعا  أنهم  الطبيعي  فمن  إلــخ(   … وبلديات 
ــادريـــن عــلــى مــعــالــجــة الــعــنــف وفــوضــى  غــيــر قـ
الساح بمفردهم، بل إنه إسرائيليا لن يسمح 

لهم بذلك حتى لو كانوا قادرين.
 فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال ال الــحــصــر، لــمــاذا 
الــعــبــريــة( شرطة  الــمــصــادر  )بــحــســب  نجحت 
االحتال خال السنوات األخيرة في تفكيك 
الــعــصــابــات والــمــافــيــات فــي الــوســط الــيــهــودي، 
ذلك  فــي  بما  معظمها  على  أو  عليها  وقضت 
عصابات المخدرات، في وقت تتفاقم فيه هذه 

الظواهر في الوسط العربي؟!!
بات   48 فلسطين  فــي  العبثي  القتل  هــذا 
وتحتاج  سنة  إثر  سنة  تتفاقم  فظيعة  ظاهرة 
أولــى.  جهة  مــن  بشدة  عليها  الــضــوء  تسليط 
العام  الـــرأي  قـــادة  مــع  نحن  ثانية،  ومــن جهة 
الوطنية/  تــيــاراتــهــم  )بمختلف  الفلسطيني 
إدانتهم المستمرة  القومية/ واإلسامية( في 
لــكــل هــــذه الــمــقــارفــات واالنـــتـــهـــاكـــات الــذاتــيــة 
)ناهيك عن المقارفات الرسمية اإلسرائيلية( 
ذلك إنها مظاهر تنم عن عبثية وتخلف هذه 
االستهدافات التي تتوزع بين جرائم العصابات 
المنظمة وجــرائــم الــشــرف والــثــأر بــل وعــراك 
وإهــراق  إلــى مجزرة  يتحول  ما  عــادي سرعان 
العبثي  القتل  هذا  كل  المحصلة،  وفي  للدم! 
غير مقبول، وغير مغفور، ال وطنيا وال دينيا! 

م�����رح�����ل�����ة ح�����ا������ش�����م�����ة ف���ي

الفل��شط����يني ال�ن��ش����ال  م��ش�ي����رة 

بقلم:
 د. أسعد عبدالرحمن
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Vacancies Available
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

NARJIS SHEER CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 35145454 or waleed660@gmail.com

AL BARI DOCUMENT CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 35145454 or wmohammed660@gmail.com

SALMAN HAMAD ISMAIL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 33495428 or salmanhamadbh1@gmail.com

AL SARI SECOND CENTER VEGETABLES AND 

FRUITS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34515011 or fr6699@gmail.com

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com

PREMATOR GULF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SANDBLASTER

suitably qualified applicants can contact

 39616888 or nasco@batelco.com.bh

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

SSP BAHRAIN WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

suitably qualified applicants can contact

 17210389 or tomas@sspbahrain.com

MANNAI TRADING & CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

suitably qualified applicants can contact

 17729935 or ahmed@panoramabh.com

ARMAN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 CAPTAIN(RESTAURANT)

suitably qualified applicants can contact

 39655474 or namalco@batelco.com.bh

UM ALSHAGAR GRILLS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39900692 or thani1955@gmail.com

RUSH ABAYAT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39205395 or nadeeraabdulla@ymail.com

NOOR ALZAHRAA TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR made-to measure garments (ladies)

suitably qualified applicants can contact

 33334274 or 7asan.isa@gmail.com

ALNOOR GATE CAR SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33947879 or khudhur-76@live.com

ALKHAIR TOWER CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33040067 or munirb23@hotmail.com

SPICE COURT CATERING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES OFFICER

suitably qualified applicants can contact

 35183314 or m_sajjad_baig@yahoo.com

BU JALAL  CAR  SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILES MECHANIC

suitably qualified applicants can contact

 33094361 or khader9191@gmail.com

SPACE CREATORS CARPENTRY WLL 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

suitably qualified applicants can contact

 34335118 or spacecreators.bh@gmail.com

RAJPOT BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39888023 or chshafiq581@gamil..com

COMMISSIONING SPECIALIST SERVICES CO S.P.C 

OWNED BY RUAIRI THO 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

(MECHANICAL ENGINEERING).GENERAL

suitably qualified applicants can contact

 36663995 or office@cssmiddleeast.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

TECHNIUM FOR ALUMINUM FABRICATION WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 33284244 or ahmedeid.mohd@gmail.com

STAR LION CONTRACTING SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17270787 or info@starlionservice.com

AKIO KUNO INSULATION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 38346505 or shuhaib@kunoinsulation.com

CITY POINT HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER

suitably qualified applicants can contact

 17500794 or ayman@sevenleisure.net

S N SALE OF SECOND-HAND GOODS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39609881 or mnasir5659@gmail.com

CHANNAI RENTING OF EQUIPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34005351 or mansoor.ico.mirza@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

ISMCO COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17820974 or ismcobh@gmail.com

TOUCH OF THAILAND W L L 

has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR

suitably qualified applicants can contact

 39616292 or jbucheeri@gmail.com

CREATIVE STYLE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 UPHOLSTERER

suitably qualified applicants can contact

 17464443 or hr2@creativestyle.com.bh

AVAILABLE TRADE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 34035017 or evergreendocument@gmail.com

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)

suitably qualified applicants can contact

 17273133 or siam7373@batelco.com.bh

CORTADO CAFE 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 33301918 or cortado.bh@gmail.com

REAL VALUE CONTRACTING WLL 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 36767312 or info@realvaluecontracting.com

BAYANCO CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

 77370909 or bayancogm@gmail.com

DANIAL CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 35681056 or chbahoo14@gmail.com

SAJ AL SAMAK RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

suitably qualified applicants can contact

 17203186 or hatimed31@gmail.com

MOHAMMAD ANSARI FOR TAILORING COMPANY- 

BAHRAINI PARTNERSHIP 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

suitably qualified applicants can contact

 33442216 or amiransari280@gmail.com

WASAYA FOODSTUFF CO. WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 66902540 or hasansaleh522@gmail.com

ENERGY GRID SOLUTIONS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICAL WRITER

suitably qualified applicants can contact

 33362017 or manoj@synergypower.sa

UM JUMA SWEETS AND NUTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 16161617 or umjumasweets@gmail.com

DRAGON HOUSE WLL 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 34399991 or mishal@alghalia.com

SPECTRUM OTHER BUSINESS SUPPORT SERVICE ACTIVITIES WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33330326 or awaisch3333@hotmail.com

PLUS POINT DESIGN & ADVERTISING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 39881181 or superram9@gmail.com

SHINE ROSE FOR REPAIR OF ELECTRONIC ELECTRICAL AND 

OPTICAL EQUIPMENT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 38284298 or imtiaz58ahmed@gmail.com

NAVARATHNA JEWELLRY CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 17783260 or prasadchandrasekhar@gmail.com

UNITY CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 36566403 or abdullahasan3656@gmail.com

BIN AKRAM BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34378247 or hafizahsanzaheer@gmail.com

MIDAL SOLAR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAD / CHIEF OF DEPARTMENT / DEIVISION

suitably qualified applicants can contact

 17832832 or ceo@midalcable.com

KMR DIGITAL ADVERTISING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 33300278 or kmrdigital278@gmail.com

DYNAMIC ARTS CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 39973600 or abdullabellipady76@gmail.com

ASTRA GUIDES MARKETING AND CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE

suitably qualified applicants can contact

 34416388 or afarrag@wwgtco.com

SIALKKOT CAFETERIA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39871327 or ghulammirza@gmail.com

GARAGE ALDADA  BODYWORK REPAIRING AND PAINTING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 33323381 or ahmadmohd0200@gmail.com

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

suitably qualified applicants can contact

 17729935 or ahmed@panoramabh.com

DANOWA DELIVERY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 39794897 or monyproduct@gmail.com

MONARCH FASHION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33703016 or qaisermehmood331@gmail.com

SPA SOCIAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

suitably qualified applicants can contact

 17823232 or khalidar@kar-group.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

PREMATOR GULF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SANDBLASTER

suitably qualified applicants can contact

 39616888 or nasco@batelco.com.bh

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

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17345569 or yamamahouse1@gmail.com

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)

suitably qualified applicants can contact

 17273133 or siam7373@batelco.com.bh

POWERMECH ELECTROMECHANICAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17776657 or instant.bh@gmail.com

HARIPURE MANAGEMENT CONSULTANCY ACTIVIES 

BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 35954866 or zaibwazirbh@gmail.com

SPORTSCIA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PROMOTER(COMMERCIAL)

suitably qualified applicants can contact

 17870023 or ckmanagement.bh@gmail.com

ALMA BROKERAGE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CHIEF PURCHASE PLANNG  & RESEARCH

suitably qualified applicants can contact

 32204013 or vvm1572@gmail.com

H S MEDIA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER

suitably qualified applicants can contact

 38804008 or haneen.khadhraoui@gmail.com

STEEL ART W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33254017 or sadanandkc@gmail.com

OKARA HOUSE OF INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 36549635 or yaseennisar106@gmail.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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



SECURE ME W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com

668 CAFE 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 33113352 or 668.bhr@gmail.com

AMERICAN MISSION HOSPITAL 

has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 17177711 or catherine@amh.org.bh

NEXT MEDIA CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 35384753 or bilal.ahmed@nextmediabh.com

DAR FOZ TAILOR & FASHION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33346281 or sawari.doc@gmail.com

SALEEM ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33084061 or mhrsaleem1122@gmail.com

MR. IGNITION GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

suitably qualified applicants can contact

 39666335 or mo7d_saeed@yahoo.com

LUMEE STREET RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 38700027 or salwa@al-abraaj.com

AL ATRASH UPHOLSTERY BAHRAINI W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33252836 or husain.ahmadi22ww@gmail.com

SARDARAN & SONS CONTRACTING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 66678614 or shamsinayat379@gmail.com

GARCIA STYLE FASHION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33462868 or zohaibshamsher2002@gmail.com

ARIZONA MAINTENANCE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 66366288 or arizonaservices.bh@gmail.com

D D A MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33353070 or chainapunjabi2013@gmail.com

WELCOME BAHRAIN COMBINED FACILITIES 

SUPPORT  SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 38810733 or wellcombahrain@gmail.com

BABA JI CARGO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33247812 or tm7623299@gmail.com

SHAMSEE CARGO HANDLING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 37238904 or sajidmalik093@gmail.com

YUNES ALMDAR  EBRAHIM ZAINAL/ GHAITH ALSAMAA - 1238 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

suitably qualified applicants can contact

 33343337 or zainal.essa@gmail.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17345569 or yamamahouse1@gmail.com

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

suitably qualified applicants can contact

 35509936 or shb.alkhalifa@gmail.com

ISA ALAMDAR E. M.  ZAINAL(JABAL ALNOOR1 - 9608) 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

suitably qualified applicants can contact

 17675062 or zainal.essa@gmail.com

ABDULMAJEED ALMDAR 

EBRAHIM ZAINAL / FALAK ALHAKEEM 650 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

suitably qualified applicants can contact

 33355528 or zainal.essa@gmail.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

SAYED KADHEM ALDURAZI & SONS B.S.C. CLOSE 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 

has a vacancy for the occupation of

 PROJECTS COORDINATOR

suitably qualified applicants can contact

 17703242 or sunday@batelco.com.bh

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33223153 or fame_construction@hotmail.com

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND

 CONTRACTING CO. - FOR 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

suitably qualified applicants can contact

 17300616 or karim.eissa@falghanim.com

DAS CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

suitably qualified applicants can contact

 33388846 or shakeeltelecom@gmail.com

ABDULMONEM ABDULLA ERHAMA BUKHELLI 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 17552570 or alwadibahrain@gmail.com

SECURE ME W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17749697 or secure.me@live.com

HUSSAIN AMER BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE

suitably qualified applicants can contact

 39804488 or husainamer.contr@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

BAHRAIN WORKSHOP COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN

suitably qualified applicants can contact

 36120008 or khalifa@bwceng.com

ALMANARTAIN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN

suitably qualified applicants can contact

 36055333 or alshaab@batelco.comm.bh

ALAMIN GARDENS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17732220 or aralamin@batelco.com.bh

AL JAZIRA SUPERMARKET B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE

suitably qualified applicants can contact

 66741916 or najatalghazal55@gmail.com

SAYED KADHEM ALDURAZI & SONS B.S.C. CLOSE 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

MASHAWI AL ABRAAJ W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

suitably qualified applicants can contact

 38700027 or salwa@al-abraaj.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

AHMED MOHAMMED JASSIM FURNITURE FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

suitably qualified applicants can contact

 33555358 or hr@amjassim.com

AWAL WORKSHOP A/C & REFRIGERATION REPAIR 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

suitably qualified applicants can contact

 17293388 or hr1@gulfstarbh.com

GENERAL CONTRACTING & TRADING SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 17700663 or info@gcts-bahrain.com

BAHRAIN TOURISM COMPANY - 

CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)

suitably qualified applicants can contact

 17525848 or hassanali.mohsin@yahoo.com

NIDUKKI TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

suitably qualified applicants can contact

 17456218 or operations@nidukki.bh

ALASFOOR CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

suitably qualified applicants can contact

 39454919 or alasfoor1955@gmail.com

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND 

CONTRACTING CO. - FOR 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 17300616 or karim.eissa@falghanim.com

ALDANA ALUMINUM FACTORY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SHEETMETAL INSTALLER

suitably qualified applicants can contact

 17700911 or lmra@mmetc.com

AL JADEED FOOD STUFF CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 39667339 or ebrahimjadee@gmail.com

SAMI ABDULLA AMEEN .AMEENCO 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)

suitably qualified applicants can contact

 17703111 or ameenco@batelco.com.bh

ALTAWFEEK MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

 33776607 or tawfeek@batelco.com.bh

ALKHULOOD SWEETS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39003388 or admin@alkhuloodsweets.com

STAR GROUP COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LIGHT VEHICLE DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 17300013 or ahmed@stargroupbh.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

suitably qualified applicants can contact

 17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

FUJI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17641616 or hejair.d.c@gmail.com

HAMAD TOWN PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST

suitably qualified applicants can contact

 39118999 or hr@htp.com.bh

JENEN HAIRDRESSING SALON 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39522261 or adel33155@hotmail.com

AL NAMLITI CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(JUICE & SANDWICHES)

suitably qualified applicants can contact

 17224400 or saamcafeteria@gmail.com

ALMABROOK SANDWICHES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(FALAFEL)

suitably qualified applicants can contact

 39444453 or riffa3y_16@hotmail.com

SAYED KADHEM ALDURAZI & SONS B.S.C. CLOSE 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER/OPERATOR(SHOVEL)

suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com

WADI ALMULOOK UPHOLSTERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 38076373 or mj.group.bh@gmail.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

YOUNIS NAJI CAR SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

suitably qualified applicants can contact

 33955233 or bus_men@hotmail.com

YOUSIF AL-ZAYANI TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 17224381 or zaynico@batelco.com.bh

GENERAL CONTRACTING & TRADING SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 17700663 or info@gcts-bahrain.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

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

suitably qualified applicants can contact

 36379946 or altradmena.mailbahrain@altrad.com

CHICAGO STEEL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

suitably qualified applicants can contact

 39668330 or chiscont@batelco.com.bh

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 17615858 or jalalebrahim@gmail.com

SALEH AL ABDULLAH AL MUHANNA & 

PARTNERS TRADING & CONTRACTING CO 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 39977021 or info@smcocontracting.com

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39918887 or mountainpalace1@gmail.com

ALMADAEN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 36636600 or almadaenfurnishing@gmail.com

ALHILMIYA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 32000284 or monam951@gmail.com

GRNATA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

suitably qualified applicants can contact

 39602929 or hasan@grnata.com

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 17714409 or sumaira.yasmin@bh.g4s.com

CITY GLASSES  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 QUALITY STANDARDS SPECIALIST

suitably qualified applicants can contact

 39813203 or cityyaser@yahoo.com

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH

suitably qualified applicants can contact

 17832244 or per121@alkhalidiagroup.com

MAGNIUM ENTERPRISES CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 17832244 or taka@batelcom.com

YAMAL ALSHAM SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

suitably qualified applicants can contact

 39858332 or karu110@gmail.com

CIATTEL GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17458467 or jamal2bh@gmail.com

AL JAWHARIYA GATE GRILLS AND RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33930305 or jawhrya@gmail.com

ALSEDAIR CARS SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

suitably qualified applicants can contact

 17591774 or abonoor.bh@gmail.com

QAEEDI GRILLS & RESTUARANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17658555 or alihusainsam@gmail.com

EURO MOTORS CO. S P C 

has a vacancy for the occupation of

 ADVISOR

suitably qualified applicants can contact

 17750750 or mirza@alzayani-investments.com

EM BODYSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(CARS ENGINES)

suitably qualified applicants can contact

 39931932 or mirza@alzayani-investments.com

MARIAM GARDEN LANDSCAPING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39648333 or ammaro69@live.com

MOHAMMED TARIQ AHMED SHOWATER SWEETS 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 17324690 or m_shuwaiter@hotmail.com

ALNAJAF REFRIGERATION & A/C REPAIRS WORK 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC (AIR-CONDITIONING)

suitably qualified applicants can contact

 39868422 or a82b12@gmail.com

ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17400407 or proffice@almoayyedcg.com

SANDROSE BEAUTY CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER

suitably qualified applicants can contact

 39110800 or fatmakazmi@hotmail.com

SUMMERLAND CONSTRUCTION & CONTAINERS 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 39934447 or ralawadhi@yahoo.com

GOLDEN PLATES RESTAURNT 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

suitably qualified applicants can contact

 34652929 or e-yassin@hotmail.com

GULF CAPITALS DECORATION & PAINTING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 33003044 or gulfcapitals.bh@gmail.com

AHALI ALHIDD FALAFEL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17341512 or m.alhammad55555@gmail.com

PAK EXPRESS CARGO HANDLING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 36461938 or aleemasghar577@gmail.com

LAMASSAT FATTY BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

suitably qualified applicants can contact

 39884949 or lamassat.fatty.bh@gmail.com

STAR-GRACE MANAGEMENT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

suitably qualified applicants can contact

 36863894 or stargracemanagement@gmail.com

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17838129 or adel.jabber@wphome.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

SALEH AL ABDULLAH AL MUHANNA &

 PARTNERS TRADING & CONTRACTING CO 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(CONSTRUCTION)

suitably qualified applicants can contact

 39977021 or info@smcocontracting.com

Vacancies Available
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البريد اإللكتروني
ali988@gmail.comaaknews9@gmail.com

الكوهجي يزور اتحاد كرة الطاولة 

وي�شهد تدريبات المنتخبات الوطنية

با�سم حممود بطل العرب 

يف الدارت�س بنتائج رائعة

التحاد الألماني لكرة القدم ين�سم 

اإلى حملة جديدة �سد العن�سرية

ص 5ص 4ص 2 في الموقع اإللكتروني

اقـــرأ
 الملحق الرياضي

} لقطة لألمريكي تريكو وايت

النجمة يتعاقد مع الأمريكي »وايت«
 كتب أحمد الذهبة:

أعلن نادي النجمة تعاقده مع األمريكي تريكو وايت لتمثيل الفريق األول 
لكرة السلة فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي 2023-2022.

وسيكون وايت المحترف الثاني في الفريق إلى جانب مواطنه وارد، ويعد 
له  سبق  حيث  تحديدا،  المنامية  وللجماهير  البحرين  فــي  معروفا  الــاعــب 
المنامة  نــادي  استضافها  التي  الخليجية  البطولة  في  المنامة  فريق  تمثيل 
اإلمــاراتــي،  الشارقة  أمــام  ليخسر  النهائية  المباراة  إلــى  ووصــل   2019 عــام  في 
أنه  كبير، وخــاصــة  أنــه العــب  فيها  أكــد  كبيرة  آنـــذاك مستويات  الــاعــب  وقـــدم 
األمريكية  الجامعات  دوري  في  ولعب  أمريكا،  شباب  منتخب  تمثيل  له  سبق 
والتشيك  وتركيا  استراليا  فــي  االحترافية  الــتــجــارب  مــن  العديد  خــاض  كما 

وتايوان وكوستاريكا وصربيا.
واالخــتــراقــات  السريع  باللعب  ويمتاز   ،1.96 وطــولــه  سنة   32 وايــت  ويبلغ 
اللعب ومركزي 2 و3،  اللعب في مركز صناعة  الخارج، ويجيد  والتسجيل من 
وبالتالي وجوده مع فريق النجمة إلى جانب مواطنه وراد الذي يغطي ويقاتل 
ويتألق في منطقة تحت الحلق سيشكل قوة إضافية تعزز من حظوظ النجمة 
الــمــوســم، وخــاصــة مــع وجـــود عناصر  الــبــطــوالت فــي هــذا  المنافسة على  فــي 
وعبدالرحمن  شاكر  وحسين  حسين  محمد  مثل  والخبرة  النجومية  تمتلك 

غالي ومحمد ناصر.
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يواجه اليوم منتخبنا الوطني لكرة القدم نظيره منتخب 
فلسطين في مباراة ودية دولية خال التوقف الدولي الذي 
تمام  فــي  الــمــبــاراة  وتــقــام  الـــجـــاري  مــــارس  يستمر حــتــى 28 

الساعة 9:30 مساًء على استاد نادي المحرق.
وأنـــهـــى مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي تــحــضــيــراتــه الــخــاصــة لــهــذه 
هيليو  البرتغالي  الــمــدرب  خالها  يتطلع  الــتــي  الــمــواجــهــة 
سوزا والجهاز الفني إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وذلك قبل 

أيام قليلة من المواجهة الودية الثانية مع نظيره السوري.
وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد استدعى كل من 
نبيل،  احمد  )األهــلــي(،  اهلل  لطف  إبراهيم  العصفور،  عباس 
مهدي  الجبار،  عبد  مهدي  الختال،  إبراهيم  محمد،  عمار 
مــهــدي حــمــيــدان،  بــوغــمــار،  أحــمــد  )الــمــنــامــة(،  عبداللطيف 
محمد عادل، محمد الحردان، سيد ضياء سعيد، عمر سالم 
الجبن،  أمين بن عدي، حمزة  )البديع(، عبداهلل الخاصي، 
سيد محمد جعفر، وليد الحيام )المحرق(، حسين القصاب 
)الــشــبــاب(، عــلــي حـــرم، ســيــد هــاشــم عــيــســى، جــاســم الشيخ، 
كميل األسود )الرفاع(، علي مدن )عجمان اإلماراتي(، محمد 

مرهون )الكويت الكويتي(.
وكانت آخر مشاركات لمنتخبنا الوطني ضمن منافسات 
كأس الخليج العربي )خليجي 25( والتي أقيمت في مدينة 
البصرة العراقية، حيث ودع البطولة من الدور قبل النهائي 

بعد خسارته أمام نظيره العماني بهدف وحيد.
للقاء اليوم  التحضير  بــدأ  فقد  فلسطين  منتخب  أمــا 
اقامتها  والــمــزمــع  المقبلة  آســيــا  لــكــأس  االســتــعــدادات  إطـــار 

تدريباته على  وباشر منتخب فلسطين  دولة قطر 2024  في 
الماعب الخارجية لاتحاد. وينظر الجهاز الفني للمنتخب 
الفلسطيني بقيادة التونسي مكرم بدوب، بأهمية كبيرة لتلك 
المقبلة،  آسيا  لكأس  استعداداته  أولى  أنها  باعتبار  المباراة 

لذلك حرص على تجهيز كل الاعبين.
حــمــادة،  رامـــي  مــن:  كــا  فلسطين  منتخب  قائمة  وتــضــم 
براء خروب، ميشيل مياد، المهدي عيسى، سامر الجندي، 
عــدي خــروب،  الــغــول، محمد خليل،  فــيــراوي، ساجد  موسى 

نبهان،  وجــدي  تامر صيام،  وردة،  أبو  يامين، محمود  محمد 
المحترفين: مصعب  محمد باسم، عميد صوافطة. بجانب 
البطاط، سمير معروف، محمود وادي، محمد صالح، ياسر 

حمد، جونثان زوريا، إسام البطران، عمر قدورة.

كتب علي ميرزا:

في  كــلــيــب  ودار  األهــلــي  فــريــقــا  يلتقي 
اليوم  والنصف من مساء  التاسعة  الساعة 
فــي صــالــة عيسى بــن راشـــد فــي الــرفــاع في 
ــاء نــصــف الــنــهــائــي الـــثـــانـــي مـــن دوري  لـــقـ
الطائرة، وكان لقاء  راشد للكرة  عيسى بن 
الــنــهــائــي األول قد  نــصــف  فـــي  الــفــريــقــيــن 
عبدالواحد  محمود  رفاق  لمصلحة  انتهى 
نــظــيــفــة، وتــعــد  بــثــاثــيــة  كــلــيــب  ــائـــد دار  قـ
الذي  الرابع  اللقاء  هو  المساء  هذا  سهرة 
يجمع الطرفين خال موسمهما الرياضي 

الجاري.
بخيارين،  المواجهة  كليب  دار  ويدخل 
فريق  لــقــاء  إلــى  مباشرة  يؤهله  فانتصاره 
النجمة في النهائي، وخسارته تحتم عليه 
خوض مباراة فاصلة، بينما يملك األهلي 
خيارا واحدا، ويتمثل في الفوز وحده متى 
أراد زمــــاء عــلــي الــصــيــرفــي قــائــد الــفــريــق 
مــربــعــهــا األول عبر  ــى  إلـ الــمــنــافــســة  إعــــادة 

المباراة الفاصلة.
العبو دار كليب يعرفون أن منافس هذا 
المساء لن يكون نفسه الذي كان في لقاء 
المنطلق  هــذا  ومــن  األول،  النهائي  نصف 
ــخـــوض الـــعـــنـــيـــد الــــمــــواجــــهــــة بـــعـــنـــوان  ــيـ سـ

الــحــســم، مــســتــثــمــريــن الــدفــقــة الــمــعــنــويــة 
التي منحها إياهم االنتصار الفائت، وعدم 
إتـــاحـــة الــفــرصــة لــلــمــنــافــس ألخـــذهـــم إلــى 
مواجهة ثالثة فاصلة تكون فيها الحظوظ 
متساوية، وسيكون اإلرسال الهجومي وقوة 
ثــاثــي األطــــــراف، واالســتــمــاتــة الــدفــاعــيــة 
الــمــكــيــر حــســيــن سلطان  الــقــصــيــر  بــقــيــادة 
أســلــحــة ثــاثــيــة يــعــول عــلــيــهــا أبـــنـــاء عنيد 

دار كليب.
وعلى الطرف اآلخر ليس لدى العبي 
األهلي استعدادا لتلقي صفعة ثانية خال 
أيــام مــن الصفعة األولـــى، والمنطق  أربــعــة 
الصيرفي  علي  الكابتن  رفــاق  على  يفرض 
ــيـــدا بــعــد  ــدرس جـ ــ ــ ــهـــم قــــد اســـتـــوعـــبـــوا الـ أنـ

تلقيهم ثاث خسائر من المنافس.
ويــنــتــظــر جــمــهــور األهـــلـــي مـــن العبيه 
الــاعــبــون  قــبــل أن يــصــالــح  أن يــصــالــحــهــم 
تفوق  إذا  إال  يتحقق  لــن  وهــــذا  أنــفــســهــم، 
اعتبار  على  أوال،  أنفسهم  على  األهــاويــة 
أن الكابتن حسن علي مدرب الفريق ليس 
لــديــه عــصــا ســحــريــة حــتــى يــنــتــشــل وحـــده 
الــفــريــق، ونــاصــر عــنــان لــيــس بــمــقــدوره أن 
ما  ونعيد  ونــكــرر  وحـــده،  كليب  دار  يناطح 
قلناه في »وقتنا المستقطع« سيظل التأهل 
معلقا، والكرة بين أيدي العبي الفريقين.

يف مباراة ودية دولية خالل التوقف الدويل..

منتخبنا الوطني لكرة القدم يواجه نظيره الفل�سطيني الليلة

} منتخب فلسطين لكرة القدم.} منتخبنا الوطني لكرة القدم.

كتب: أحمد الذهبة

السلة  اتحاد  أقيمت يوم أمس على صالة 
كأس  بطولة  قرعة  سحب  مراسم  الحصم  بأم 
خليفة بن سلمان لكرة السلة النسخة السابعة 
وأســفــرت   ،2023-2022 الــريــاضــي  الموسم  فــي 
نتيجتها عن ترأس المحرق للمجموعة األولى 
ــنـــويـــدرات  ومـــعـــه أنـــديـــة الــنــجــمــة والـــحـــالـــة والـ
حامل  الثانية  المجموعة  تــرأس  فيما  وسترة، 
واالتحاد  المنامة  جانبه  وإلــى  األهلي  اللقب 

والبحرين ومدينة عيسى وسماهيج.
مارس   28 بتاريخ  البطولة  مباريات  وتبدأ 
الــــجــــاري، وســنــشــهــد مـــواجـــهـــات مــبــكــرة قــويــة 
الفائز  مــع  الــمــحــرق  مــواجــهــة  مثل  ومتكافئة 
مواجهة  وكــذلــك  والــحــالــة  النجمة  لــقــاء  مــن 
األهلي واالتحاد، فيما يلتقي المنامة بمدينة 
سماهيج،  منافسه  الــبــحــريــن  ويــواجــه  عيسى 

وقد ابتسمت القرعة لفريقي سترة والنويدرات 
إلــى  منهما يصعد  والــفــائــز  يــتــقــابــان  الــلــذان 

الدور نصف النهائي مباشرة.
وتشير التوقعات األولية إلى احتمالية أن 
الــدور  في  والمنامة  األهلي  بين  مواجهة  نــرى 
حــدوث مفاجآت  في حال عدم  النهائي  نصف 
من االتحاد أو البحرين، وفي المقابل قد نرى 
النهائي  الـــدور نصف  فــي  األخـــرى  الــمــواجــهــة 
كانت  إذا  إال  والــنــويــدرات  المحرق  بين  تجمع 

للنجمة أو الحالة كلمة أخرى.
والـــدور  التمهيدي  الــــدور  مــبــاريــات  وتــقــام 
ربع النهائي بنظام إخراج المغلوب من مباراة 
ويــشــارك محترف واحــد مع كل فريق،  واحــدة 
بــيــنــمــا تـــقـــام مـــبـــاريـــات الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
والنهائي من ثاث مباريات ويشارك محترفان 
مع كل فريق، وستقام المباراة النهائية في 31 

مايو القادم.

مواجهات مرتقبة في كاأ�س »خليفة بن �سلمان«

} الجدول الهرمي بعد سحب القرعة

الأهلي ودار كليب.. لمن يبت�سم ن�سف النهائي الثاني؟
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جدٌل عقيم
الــدوري  بــأن  )الـــدون(  رونــالــدو  { تصريح كريستيانو 
السعودي في غضون أعواٍم قليلٍة قادمة سيصبح من بين 
أفضل أربع أو خمس دوريات في العالم؛ لم يأت من فراغ 
وليس البحث عن مزيد من المال، ألنه اليوم هو الالعب 
األغــلــى فــي الــعــالــم، ولــكــن مــن واقــعــيــة هــو يعيشها، ومن 

الجماهيرية التي ازدادت في المالعب السعودية.
التحاق  السابق على  الوقت  في  كــان تخيالت  ومــا   }
ــرُه بــعــد الــتــحــاقــه  ــيـ ــو غـ ــعـــودي؛ هـ )الـــــــدون( بــالــنــصــر الـــسـ
ُقـــرب انتقال نــجــوم مشهورين  تــتــوارد عــن  الــتــي  واألخــبــار 
للمالعب السعودية، وفي مقدمتهم البرغوث األرجنتيني 
)ميسي(، وغيره من النجوم الذين صارت السعودية واحة 

خصبة لقدومهم واإلبداع فيها كمشروع دولة!
قد  العالم  حديث  صــارت  التي  النقلة  هــذه  ومثل   }
ال تكون جديدة؛ ألن العبين أفذاذا من شاكلة األسطورة 
غيرهما  مــع  انتقال  بيكنباور  واأللــمــانــي  بيليه  البرازيلي 
للمالعب األمريكية؛ وتحديًدا مع كوزموس ألجل االرتقاء 
التي  األمكنة  مــن  أمريكا  أن  باعتبار  هــنــاك،  الــقــدم  بكرة 

ُيمكن أن تتطور فيها اللعبة لتأخذ شعبيتها.
{ ولــســنــا بــعــيــديــن عـــن الــتــجــربــة الــســعــوديــة ُبــعــيــد 
شاكلة  مــن  نجوم  بانتقال   ،)1978( األرجنتين  مونديال 
الحزامي  وتميم  ذيــاب  طــارق  التونسي  المنتخب  العبي 
والــعــقــربــي وغــيــرهــم، فضال عــن اســتــقــدام الــهــالل للنجم 
ــدوري السعودي  الــبــرازيــلــي )ريــفــلــيــنــو(، وهــو مــا أنــعــش الــ
القدم  كــرة  وبـــدأت  الجماهيري  الــحــضــور  نسبة  مــن  وزاد 

السعودية تطورها.
أم  أواًل  )البيضة  قائًما  الجدل  يــزال  ال  ُهنا  بينما   }
لمماثلة  إلى سنواٍت ضوئية  الدجاجة(، وسنكون بحاجة 
التجربة السعودية، فدخول سترة سلم المنافسة في دوري 
الكروي،  وسطنا  في  ل جداًل  ُيمثِّ الممتاز  بن حمد  ناصر 
والتجربة ليست بجديدة على أنديتنا فهناك من ُيماثل 

ا وسبقه آخرون قبل مواسم قليلة! سترة فيها حالّيً
)طموح(  دعــم  من  كغيرهم  استفادوا  فالستراوية   }
للكرة  نوعية  نقلة  ُيشكل  الــدعــم  هــذا  أن  ويـــرون  بــجــرأٍة، 
الستراوية للمنافسة، وُتسهم في دخول الالعبين من أبناء 
النادي في سباٍق ألجل الحصول على مكاٍن في التشكيلة 
الستراوية  لـــإدارة  الــمــدى  بعيدة  نظرة  وهــي  الستراوية، 

باركتها )ُطموح( بالدعم كما تفعل مع غيرهم.
واقــعــيــة من  الــســابــق سمعنا رؤى  فــي  أّنــنــا  أعــتــقــد   }
يتم  لالعبين  المتدرج  بالتصعيد  أنديتهم  تهتم  إداريين 
يدخلوا  لــم  لكنهم  الــنــادويــة،  أكاديمياتهم  فــي  تكوينهم 
في جدٍل عقيم كما يحصل حالّيا من آخرين ويحاولون 
من  بداًل  بدورينا،  لالرتقاء  )طموح(  التقليل من مشروع 
ا في رؤية )2030(.  الدعوة ألن يكون هو مشروع الدولة كروّيً
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التهنئة  القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  قدم 
واألشقاء  القدم  لكرة  العماني  االتحاد  لشقيقه 
عمان  منتخب  تــأهــل  بمناسبة  عــمــان؛  بسلطنة 
لكرة القدم الشاطئية لكأس العالم 2023. وثمن 
العمانية  للكرة  الالفت  اإلنجاز  الكرة« هذا  »بيت 
الذي يعكس تميزها في مسابقة الكرة الشاطئية.
الجدير بالذكر أن منتخب عمان لكرة القدم 
الشاطئية حقق الفوز على نظيره الصيني )11-
ــع نــهــائــي بــطــولــة آســيــا  0(، ضــمــن مــنــافــســات ربــ

المقامة في تايالند.
ــك، تـــأهـــل مــنــتــخــب عـــمـــان لــلــشــواطــئ  ــذلــ وبــ

لنصف نهائي البطولة.. كما ضمن مقعده ضمن 
المشاركة اآلسيوية في بطولة كأس العالم المقرر 

إقامتها باإلمارات خالل نوفمبر المقبل.
وتنص الئحة البطولة على تأهل 3 منتخبات 
ــارات  ــ مـــن آســيــا لــكــأس الــعــالــم، ومـــع صــعــود اإلمـ
-مــســتــضــيــف الــمــونــديــال- إلـــى نــصــف الــنــهــائــي، 
رسمًيا  المؤهلة  الذهبي  المربع  مقاعد  اكتملت 

إلى المونديال.
وكــــــان مــنــتــخــب عـــمـــان قــــد صـــعـــد إلـــــى ربـــع 
إلى  التي ضمت  النهائي، بعد تصدره مجموعته 

جانبه فلسطين وقرغيزستان.

األولمبية  للجنة  العام  األمين  قام 
الـــســـيـــد فـــــــارس مــصــطــفــى الــكــوهــجــي 
بزيارة لالتحاد البحريني لكرة الطاولة 
الوطنية  المنتخبات  تدريبات  لمتابعة 
لـــلـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة تـــمـــهـــيـــدا لــتــطــبــيــق 
أطلقته  الذي  األبطال  صناعة  برنامج 
الــلــجــنــة األولــمــبــيــة بــتــوجــيــه مـــن سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 

رئيس اللجنة األولمبية.
وكــــان فـــي اســتــقــبــال األمـــيـــن الــعــام 
الــشــيــخــة حـــيـــاة بـــنـــت عـــبـــدالـــعـــزيـــز آل 
لكرة  البحريني  االتحاد  رئيسة  خليفة 

الــطــاولــة ونــائــب الــرئــيــس عــلــي الــمــادح 
وأمين السر السيد عباس محفوظ.

وخـــالل الــزيــارة تــابــع األمــيــن العام 
واطلع  الوطنية  المنتخبات  تــدريــبــات 
التي  الفنية  والــبــرامــج  الــخــطــط  عــلــى 
يـــتـــبـــعـــهـــا االتــــــحــــــاد لـــصـــقـــل وتـــطـــويـــر 
ــارك في  الــالعــبــيــن والـــالعـــبـــات، كــمــا شــ
الحصص التدريبية بهدف تشجيعهم.

وأكـــــد الــكــوهــجــي اهـــتـــمـــام الــلــجــنــة 
األولــمــبــيــة بــتــطــبــيــق بـــرنـــامـــج صــنــاعــة 
األبــطــال على اتــحــاد كــرة الــطــاولــة في 
وخامات  مواهب  من  به  يتمتع  ما  ظل 
واعــــــــدة مــــن خـــــالل ابـــتـــعـــاث عـــــدد مــن 
والسعي  خارجية  لمعسكرات  الالعبين 

مشيدا  وإمكاناتهم،  قــدراتــهــم  لتطوير 
بالدور الذي يقوم به االتحاد للنهوض 
باللعبة، متمنيا له المزيد من التوفيق 

والنجاح.
وبدورها أعربت الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة عن خالص شكرها 
وامتنانها لسمو الشيخ خالد بن حمد 
الــطــاولــة  كـــرة  اتــحــاد  إلدراج  خليفة  آل 
ضمن برنامج صناعة األبطال، مشيدة 
بدعم واهتمام سموه للحركة الرياضية 
الــعــام والــتــي كان  زيـــارة األمــيــن  مثمنة 
لــهــا أبــلــغ األثــــر لـــدى جــمــيــع الــالعــبــات 
والالعبين، مقدرة له وألعضاء مجلس 

اإلدارة المتابعة واالهتمام.

»بيت الكرة« يهنئ االتحاد

 العماني لكرة القدم

متهيدا لتطبيق برنامج »�صناعة الأبطال«

الكوهجي يزور اتحاد كرة الطاولة وي�شهد تدريبات المنتخبات الوطنية

بح�صور جماهريي مميز وعلى ح�صاب جامعة البحرين يف مواجهة ماراثونية

�شقر بن �شلمان وعلي بن محمد يتوجان »التطبيقية« بطال لمناف�شات الكرة الطائرة
توج كل من رئيس االتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات 
البحريني  االتــحــاد  ورئيس  خليفة  آل  سلمان  بن  صقر  الدكتور  الشيخ 
للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة جامعة العلوم التطبيقية 
بطال لمنافسات الكرة الطائرة، وذلك بعد تغلبه في المواجهة النهائية 
على حساب جامعة البحرين بثالثة أشواط مقابل شوطين بواقع 25-21، 
أقيمت  التي  الجماهيرية  بالمواجهة   ،10-15  ،25-18  ،19  -25  ،22-25
الصاالت  بمجمع  راشــد  بــن  عيسى  صالة  على  الماضي  األربــعــاء  مساء 
بمدينة عيسى الرياضية، بحضور رسمي من قبل االتحادين والجامعات 
المشاركة، حيث استطاع العبو »التطبيقية« تحويل تأخرهم بشوط إلى 
انتصار صعب حسمته فاعلية حوائط الصد وتأثير الجهوم من الخطين 
الــتــي سجلها العــبــو جامعة  الــكــبــيــرة  الــنــديــة  االمـــامـــي والــخــلــفــي، رغـــم 

البحرين طوال المجريات.
حوائط الصد ترجح كفة التطبيقية

أفضلية  أخذ  من  البحرين  جامعة  تمكنت  المجريات  إلى  وبالعودة 
امتداد  على  لكراته  منصور  حسين  المعد  توزيع  لحسن  األول  الشوط 
التحول  إلى  إضافة  ناصر  وحسن  صــادق  احمد  هجوم  وفاعلية  الشبكة 
اســتــغــالل سوء  مــوســى، بجانب  السيد جــالل  الــســريــع عــن طــريــق  للعب 
استقبال الخصم للكرة األولى، فيما استطاع العبو التطبيقية تقليص 
التطبيقية  العبو  واستعاد  علي،  منتظر  إرســـاالت  تأثير  بفضل  الــفــارق 
تركيزهم بالشوط الثاني حيث تميز هاني علي في تشكيل حوائط الصد 
متتالية  لنقاط  الشبكة  بمنتصف  حميد  محمد  المعد  كــرات  وترجمة 
دون اغفال الدور الكبير الذي شكله في الجانب الهجومي كل من طرفي 

الشبكة يوسف المالود ومحمد هادي ومنتظر علي في الخط الخلفي.

وأجرى مدرب جامعة البحرين حسن خليل في الشوط الثالث تغييرا 
ناصر  بــداًل من حسن  أمين مصطفى  أشــرك سيد  تشكيلته، حيث  على 
العلوم  جامعة  صــد  حــوائــط  فاعلية  أن  إال  بالنتيجة،  التقدم  أجــل  مــن 
علي  ومنتظر  هــادي  ومحمد  علي  هاني  بتواجد  وخصوصا  التطبيقية 
البحرين  أخــطــاء العــبــي جامعة  اســتــغــالل  االمــامــي بجانب  الــخــط  فــي 
دون  الهجومية حال  الكرات  والتسرع في تخليص  اإلرســاالت  تنفيذ  في 
مجريات  على  اسلوبهم  البحرين  جامعة  العــبــو  فــرض  فيما  تقدمهم، 
الكرة األولى والدفاع عن طريق  الرابع في ظل تأمين استقبال  الشوط 
التطبيقية  مــدرب  أجــرى  فيما  توفيق،  احمد  وسيد  عبدالرسول  محمد 

النقاط  فــارق  زيــادة  بعد  تشكيلته  على  تبديالت  عدة  عبدالعزيز  يوسف 
لمصلحة جامعة البحرين من اجل اراحتهم للشوط الفاصل حيث بان 

عليهم اإلرهاق والشد العصبي.
الذي  التطبيقية  العلوم  لجامعة  ابتسم  فقد  الفاصل  الشوط  أمــا 
خــاضــه العــبــوهــا بــتــركــيــز عـــال وقــلــة اخــطــائــهــم فــي الــشــقــيــن الهجومي 
دون  الحرين عبداهلل عيسى وحسين علي،  المدافعين  بقيادة  والدفاعي 
إغفال دور هاني علي بمنتصف الشبكة سواء في تشكيل حوائط الصد 
أو الهجوم السريع، ورغم العودة التي سلجها العبو جامعة البحرين في 
القسم الثاني من الشوط الفاصل باستغالل أخطاء خصمهم فإن تسرع 

تميز  الــذي  »التطبيقية«  تقدم  مــن  عــزز  الهجومي  الشق  فــي  الالعبين 
بحوائط الصد في النقاط األخيرة.

حفل اخلتام واأللقاب الفردية
التطبيقية،  العلوم  جامعة  منتسبي  على  الفرح  ابتسامة  ارتسمت 
وقد  اللقب،  فرحة  والفني  اإلداري  والجهازين  الالعبين  شــاركــوا  حيث 
بدأ حفل ختام منافسات الكرة الطائرة بتقديم الشيخ الدكتور صقر بن 
للشيح  والجامعات  المدارس  اتحاد  من  تذكاريا  درعــا  آل خليفة  سلمان 
من  الطائرة  اتحاد  قدمه  لما  عرفانا  وذلــك  خليفة  آل  محمد  بن  علي 
ذلك،  أجل  من  السبل  كافة  وتوفير  المنافسات  إلنجاح  كبيرة  تسهيالت 
الجامعات  بين  المنافسة  وزيـــادة  الفنية  المستويات  رقــي  فــي  أسهم  مــا 
الخمس المشاركة، بعدها تم تكريم حكام المواجهة النهائية وهم الحكم 
علي  والمسجل  الــشــومــلــي،  خــالــد  الــثــانــي  والــحــكــم  خــاتــم،  األول محمد 
الشيخ، والمراقبون علي ثامر، جاسم العالي، علي الموت ومنصور علي 

بجانب مشرف المباراة محمد عون.
الــفــرديــة، حيث حصل  األلــقــاب  أصــحــاب  الالعبين  كــريــم  تــم  بعدها 
العب  أفــضــل  لقب  على  علي  منتظر  التطبيقية  الــعــلــوم  جامعة  العــب 
بالمنافسات وحصل زميله هاني علي على لقب أفضل العب ارتكاز، فيما 
وزميله  منصور  حسين  البحرين  جامعة  لالعب  معد  أفضل  لقب  ذهــب 
تقليد العبي  تم  ومــن ثم  مــركــز4،  افضل العــب  أحمد صــادق على لقب 
جامعة البحرين بالميداليات الفضية والعبي جامعة العلوم التطبيقية 
بالميداليات الذهبية، وفي ختام التتويج قدم صقر بن سلمان وعلي بن 
محمد كأس البطولة لقائد التطبيقية محمد هادي حيث تسلمه على 

طريقة ميسي عندما احتفل بتحقيق كأس العالم األخيرة.

} جانب من حفل التتويج

} من المباراة الختامية 
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األفنيوز-البحرين  يــشــارك 
رواده منذ بداية الشهر الفضيل 
ــواء الــرمــضــانــيــة األصــيــلــة،  ــ األجـ
ــكــــورات  وذلــــــك مــــن خـــــال الــــديــ
واإلضـــــــــــــاءات الــــتــــي تــــزيــــن بــهــا 
رمضانية  ــواء  أجــ فــي  األفــنــيــوزو 
لألهل واألصدقاء لقضاء أوقات 
باألنشطة  واالســتــمــتــاع  ممتعة 

المختلفة.
الــذي  الكبير  النجاح  وبــعــد 
حــقــقــه الــــعــــام الـــمـــاضـــي، أعــلــن 
الــمــوســم  األفنيوز–البحرين 
المسابقات  برنامج  مــن  الثاني 
األفــنــيــوز«  فــي  »يمعتنا  الشعبي 
الرمضانية  أنشطته  مــن  كجزء 
ــكـــل مـــبـــاشـــر  ــبـــث بـــشـ ــيـ الــــــــذي سـ
عــلــى قــنــاة تــلــفــزيــون الــبــحــريــن. 
البرنامج يهدف إلى زيادة ثقافة 
المجتمع البحريني والخليجي 
ــوروث الــشــعــبــي  ــمــ ــالــ والــــعــــربــــي بــ
والـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــيـــه،و تـــتـــوافـــر 
والفوز  لــلــزوار  المشاركة  فرصة 
ــا قيمة  ــدايــ وهــ نــقــديــة  بـــجـــوائـــز 
المحات  مقدمة من كثير منم 
الموجودة  التجارية  والعامات 

في األفنيوز-البحرين.
وبــــــــاإلضــــــــافــــــــة إلــــــــــى ذلـــــك 
األفنيوز-البحرين  سيستضيف 
التي  اليومية،  الشطرنج  بطولة 
تــقــام بــجــانــب بـــوابـــة رقـــم 1 من 
 11:00 إلــى  مــســاًء   9:30 الساعة 
ــزون  ــائـ ــفـ مــــســــاًء. وســيــحــصــل الـ
ــز نــقــديــة في  ــوائـ ــا عــلــى جـ ــًضـ أيـ

نهاية البطولة.
اليومية  األنــشــطــة  وتــشــمــل 
األخرى محطة للفنون والحرف 
الــيــدويــة والـــرســـم عــلــى الــوجــه، 
على  والرسم  اليدوية،  والحرف 
الذي  الضيافة  وقسم  القماش، 
يقدم القهوة العربية التقليدية 
 8 الساعة  مــن  والحناء  والتمر، 

مساًء إلى 12 صباًحا.
كما يقدم األفنيوز-البحرين 
لـــــــــزواره تـــجـــربـــة طــــعــــام مــمــيــزة 
خــــال الــشــهــر الـــكـــريـــم لــتــنــاول 
وجبات اإلفطار والسحور، وذلك 
كــبــيــرة من  مــن خـــال مجموعة 
تقدم  الــتــي  العالمية  المطاعم 

ــوائـــم طـــعـــام تــتــضــمــن أطــبــاًقــا  قـ
تــنــاســب جميع  لـــذيـــذة مــتــنــوعــة 
لــجــانــب  واســـتـــكـــمـــااًل  األذواق. 
تـــم تخصيص  فــقــد  الـــضـــيـــافـــة، 
ــة كــــل خــمــيــس  مـــحـــطـــات خــــاصــ
وجــمــعــة مـــن الـــســـاعـــة 8 مــســاًء 
تقدم  صباًحا   12 الساعة  حتى 
المأكوالت البحرينية التقليدية 
ــاب الــــبــــحــــريــــنــــي،  ــ ــبــ ــ ــكــ ــ مـــــثـــــل الــ
ــات  ــ ــويـ ــ ــلـ ــ ــــحـ والـــــســـــمـــــبـــــوســـــة، والـ
الخارجية  المنطقة  فــي  لــلــزوار 
بـــوابـــة رقــــم 8. ويــمــكــن  بــجــانــب 
ــارة محطة  ــ زيــ ــا  ــًضـ أيـ لــلــضــيــوف 
الــخــط واالســتــمــتــاع بــالــعــروض 

الموسيقية في نهاية األسبوع.

إدارة  قــــالــــت  ــا  ــهـ ــبـ ــانـ جـ ــن  ــ مـ
األفــــنــــيــــوز-الــــبــــحــــريــــن: »نـــحـــن 
باالحتفال بشهر رمضان  نفخر 
ــارك مــــع زوارنـــــــــا الــــكــــرام،  ــبــ ــمــ الــ
أنــشــأنــا مــجــمــوعــة مثيرة  حــيــث 
التي  والفعاليات  األنشطة  مــن 
تبين وتعرض الثقافة والتقاليد 
ــن. نــدعــو  ــريـ ــحـ ــبـ ــي الـ الـــغـــنـــيـــة فــ
الــجــمــيــع لــلــحــضــور واالنــضــمــام 
إلـــــيـــــنـــــا فــــــــي هــــــــــذه الــــتــــجــــربــــة 

الرمضانية التي ال ُتنسى«.
عاوة على ذلك، واحتضاًنا 
ــاء خــــــال الــشــهــر  ــعــــطــ لـــــــروح الــ
ــوز- ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــكـــــريـــــم؛ شــــــــــارك األفـ

خـــال مجموعة  مـــن  الــبــحــريــن 

مـــن األنــشــطــة الــتــي تــركــز على 
الـــقـــيـــم اإلنـــســـانـــيـــة وتـــســـهـــم فــي 
ــود  ــ ــر الـــمـــحـــبـــة والــ ــاعـ ــشـ ــر مـ ــشـ نـ
ــاون  ــعـ ــث تـ ــيـ ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، حـ فـ
مؤسسة  مع  األفنيوز-البحرين 
كـــــاف الـــخـــيـــريـــة فــــي الــبــحــريــن 
ــة  ــعـ ــة واسـ ــريـ ــيـ ــن حـــمـــلـــة خـ ــمـ ضـ
ــم مــن  ــ ــى دعـ ــ ــهـــدف إلـ ــنـــطـــاق تـ الـ
الصحية،  الــظــروف  مــن  يعانون 
والذين يحتاجون إلى دعم مالي 
لــلــتــعــلــيــم، حـــيـــث يـــتـــم تــشــجــيــع 
الزوار على زيارة الكشك الخيري 
1 خال شهر  رقم  بوابة  بجانب 
رمــــضــــان لــمــعــرفــة الـــمـــزيـــد عــن 

الحملة وتقديم التبرعات.

الأفنيوز-البحرين يعلن فعاليات �ضهر رم�ضان المبارك

احــــتــــفــــلــــت شــــــركــــــة كـــــــــراون 
بـــالـــتـــعـــاون  ش.م.ب  ــز  ــريـ ــتـ ــدسـ انـ
ــى لــلــبــيــئــة  ــلــ ــع الــمــجــلــس األعــ مــ
ــر الــعــالــمــي  ــتـــدويـ بـــيـــوم إعــــــادة الـ
 ،2023 مــــــارس   18 ــادف  ــمــــصــ والــ
وحـــــــضـــــــر الــــــحــــــفــــــل عـــــــــــدد مـــن 
البيئين،  والناشطين  المهتمين 
بــاإلضــافــة إلـــى جــمــع مــن طــاب 

المدارس والجامعات.
وأكــــــــــــــد راجـــــــــــــــــان الـــــمـــــديـــــر 
كــراون، حرص  لشركة  التنفيذي 
الــمــحــافــظــة  عــلــى  الــشــركــة  إدارة 
عــلــى الــبــيــئــة عـــن طـــريـــق اعــــادة 
الـــــــتـــــــدويـــــــر واالســــــتــــــثــــــمــــــار فـــي 
الـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي تـــخـــدم الــبــيــئــة 
والــمــجــتــمــع وذلــــك لــلــتــوجــيــهــات 
السامية من لدن حضرة صاحب 

الملك حمد بن عيسى  الجالة 
المعظم،  الباد  ملك  آل خليفة 
الداعية إلى الحفاظ على البيئة 

والموارد الطبيعية.
ــي  ــتــ وأشــــــــــــــاد بـــــالـــــجـــــهـــــود الــ

للبيئة  االعلى  المجلس  يبذلها 
ودورهم الكبير في حماية البيئة 
والــــمــــحــــافــــظــــة عـــلـــيـــهـــا وكــــذلــــك 
دعــمــهــم لــقــطــاع إعـــــادة الــتــدويــر 
التخلص  في  السليمة  وإدارتــهــم 

ــــك وفـــقـــا لما  مـــن الــنــفــايــات وذلـ
المحلية  التشريعات  تنص عليه 

واالتفاقيات الدولية.
ــن مــنــطــلــق مـــســـؤولـــيـــات  ــ ومــ
بنشر  الــمــســاهــمــة  فـــي  الـــشـــركـــة 

ــي بــــيــــن أفــــــــراد  ــئــ ــيــ ــبــ الــــــوعــــــي الــ
األطــفــال،  وخــصــوصــا  المجتمع 
العمل  فــي ورش  الــطــاب  شـــارك 
وصــنــع لــوحــات فنية مــن الــمــواد 

المعاد تدويرها في الشركة.

»كراون اند�ضتريز« تتعاون مع »الأعلى للبيئة« لتنظيم يوم بيئي 

استقبل البروفيسور سمير العتوم رئيس الكلية 
البحرين  ايرلندا–جامعة  في  للجراحين  الملكية 
الطبية )RCSI البحرين( إلى جانب كبار المديرين 
التنفيذيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفدا 
الدكتورة  بحضور  البحرينية  السكري  جمعية  من 
ــيـــس جــمــعــيــة الــســكــري  ــائـــب رئـ ــريـــم الـــهـــاجـــري نـ مـ

البحرينية. 
وقام ستيفن هاريسون-ميرفيلد المدير اإلداري 
لــجــامــعــة الــبــحــريــن الــطــبــيــة بــتــقــديــم عـــرض حــول 
الــســنــوات  الــجــامــعــة عــبــر  الــتــي شهدتها  الــتــطــورات 
الــمــاضــيــة، وأعـــقـــب ذلـــك عـــرض مـــن الــســيــدة دانـــة 
ســمــيــث، مــحــاضــر فـــي الــتــمــريــض ومـــديـــرة الــســنــة 
األولى بكلية التمريض والقبالة، عن مبادرات وحدة 

السكري المتنقلة التابعة للجامعة. 
الــســكــري  ــام أعــضــاء جمعية  قـ ــارة  ــزيـ الـ وخــــال 
الــبــحــريــنــيــة بــتــقــديــم نــســخــة مـــن كــتــابــهــم الــجــديــد 
والحاضر  الماضي  إلــى  رحــلــة  والــحــمــل:  »الــســكــري 

مؤتمر  فــي  تدشينه  تــم  الـــذي  الــرعــايــة«،  ومستقبل 
الــحــمــل وصــحــة الــطــفــل، الــــذي أقــيــم تــحــت رعــايــة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
رئــيــس الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــصــحــة رئــيــس جمعية 
دالل  البروفيسور  الوفد  وضم  البحرينية.  السكري 
والبروفيسور  الــصــمــاء  الــغــدد  اســتــشــاري  الرميحي 
ــتـــشـــاري أمــــــراض الــنــســاء  شــابــيــن نــــاز مـــســـعـــود، اسـ
والــتــولــيــد والـــدكـــتـــور مــحــمــد عــويــس فــضــل أســتــاذ 
مــســاعــد فـــي الــطــب بــجــامــعــة فــيــصــل آبــــاد الطبية 
النساء  أمــراض  استشارية  عائشة،  هينا  والدكتورة 
والتوليد في المستشفى الدولي المتقدم بباكستان.

وقـــــال الــبــروفــيــســور الـــعـــتـــوم: »تـــتـــقـــدم جــامــعــة 
السكري  جمعية  إلـــى  بالتهنئة  الطبية  الــبــحــريــن 
البحرينية على جهودها في تأليف وإصدار كتابهم 
الجديد وتقديم معلومات مهمة حول رعاية وإدارة 
الجامعة  أن  السكري«، مؤكدًا  الحوامل من مرضى 

تتطلع إلى إصدارات الجمعية المستقبلية.

ج��م��ع��ي��ة ال�������ض���ك���ري ت����ه����دي ك��ت��اب��ه��ا 

ال���ج���دي���د اإل�����ى »ال���ب���ح���ري���ن ال��ط��ب��ي��ة«

ــارات األوروبــــــيــــــة،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ أعـــلـــنـــت شــــركــــة الـ
لسيارات  المعتمد  والــمــوّزع  الحصري  الوكيل 
تزويد جميع  البحرين،  في   BMW مجموعة 
 BMW ببرنامج   2023 لعام   BMW طـــرازات 
لتصبح  المملكة،  في   ConnectedDrive
األســـــواق  أّول  مـــن  واحــــــدة  الــبــحــريــن  بـــذلـــك 
التكنولوجيا  هـــذه  تــقــّدم  الــتــي  المنطقة  فــي 
اعتبارًا   BMW طــرازات  جميع  في  المتطّورة 

من عام 2023.
للتواصل  واجهة حصرية  البرنامج  يقّدم 
يفتح  وهــو  والسيارة،  السائق  بين  ما  السلس 
 BMW لعماء  المنافع  من  عالٍم  إلــى  الباب 
والتقنيات  السهل  الــوصــول  على  الــقــدرة  مــع 
البديهية والحلول الرقمية المدمجة، ليرتقي 
بـــذلـــك بــمــســتــويــات الـــســـامـــة والــــراحــــة على 

الطريق إلى مراتب جديدة.
ويـــمـــكـــن لــلــعــمــاء الـــتـــحـــّدث مــــع ســـيـــارة 
BMW الخاّصة بهم من خال طرح األسئلة 
أو إعطاء التعليمات أو طلب تشغيل المكّيف 
فــي الــســيــارة لــتــعــديــل الـــحـــرارة قــبــل دخــولــهــا، 
وتــخــطــيــط الــطــرق الــتــي ســتــأخــذهــا الــســيــارة 
خال الرحلة، وترتيب مواعيد الخدمة وفتح 
أو  أوتــومــاتــيــكــيــًا مــن خــال هواتفهم  الــســيــارة 
من  بمجموعٍة  واالستمتاع  الذكية،  ساعاتهم 
رابطًا  تنشئ  التي  األخـــرى  الممّيزة  المنافع 
وثيقًا ما بين السائق والسيارة. ويوّفر برنامج 
لــلــعــمــاء   BMW ConnectedDrive

 BMW بوكيل  المباشر  االّتصال  على  القدرة 
الخاص بهم وعامة BMW نفسها من خال 

هاتفهم الذكي.
ديفيد  الخطوة، صّرح  هذه  على  وتعليقًا 
السيارات  لشركة  العام  المدير  مكجولدريك، 
تقديم  على  دومـــًا  حريصون  »نحن  األوروبــيــة 
أفضل وأحدث التقنيات من BMW، ويتماشى 
 BMW ConnectedDrive برنامج  طرح 
لعمائنا الكرام في البحرين، مع هذا الهدف. 
ويــشــّرفــنــا فــي شــركــة الــســيــارات األوروبـــيـــة بــأن 
تكون مملكة البحرين واحدة من أول األسواق 

ــرازات  ــ فـــي الــمــنــطــقــة الـــتـــي تـــــزّود مــخــتــلــف طـ
من  اعــتــبــارًا  المتطّور  البرنامج  بهذا   BMW

طرازات عام 2023«.
ــع مــجــمــوعــة  ــ وأضـــــــاف مـــكـــجـــولـــدريـــك »مـ
فــي ذلك  الذكية بما  والــمــزايــا  الــخــدمــات  مــن 
والتنّقل  بعد،  عــن  بالسيارة  التحّكم  وظــائــف 
ــي، والـــمـــاحـــة، والـــوصـــول  ــذكــ اإللـــكـــتـــرونـــي الــ
برنامج  يــقــّدم   ،BMW خــدمــات  إلــى  المباشر 
عالمًا جديدًا   BMW ConnectedDrive
يعّزز  مّما  االختيار  على  والــقــدرة  الحرية  من 
تتمّيز  التي  المطلقة  القيادة  مستويات متعة 

 BMW ــرح بــرنــامــج بــهــا ســيــارتــك. ويــمــّثــل طـ
في  مــحــورّيــة  محّطة   ConnectedDrive
الــتــي تتبعها  الــرقــمــي  الــتــحــّول  اســتــراتــيــجــيــة 
بين  مــا  يجمع  أّنــه  السيما   BMW مجموعة 
المحاكاة االفتراضية وتقنية النطاق العريض 

وعلم البيانات«.
يتمّتع  التي  الرئيسية  المزايا  أبــرز  ومــن 
بها البرنامج، هي ميزة المفتاح الرقمي التي 
كما  السيارة  لفتح  وآمنة  مريحة  وسيلة  توّفر 
تقوم بتشغيل جميع وظائفها من خال هاتف 
ويمكن  بالبرنامج.  مـــزّودة  آبــل  ســاعــة  أو  ذكـــّي 
ــدون الــحــاجــة إلــى  تــشــغــيــل الــمــحــّرك أيـــضـــًا بــ
ويمكن  كما  جيبك  من  الذكي  الجهاز  إخــراج 
ــراج الــجــهــاز منها.  إقــفــال الــســيــارة بــمــجــّرد إخـ
وبــاســتــخــدام وظـــائـــف الــتــحــّكــم عــلــى الــهــاتــف 
قرب  الموقع  تعتمد على تحديد  التي  الذكي 
 BMW Digital Key السيارة، تضمن ميزة 
Plus مستًوى عاليًا من األمان بفضل تقنيات 
الهاتف  وعلى  السيارة  في  الحديثة  التشفير 
الشخصي  المساعد  نظام  يسمح  كما  الذكي. 
الذكي، للسائقين الذين يستخدمون البرنامج 
بالتحّدث بشكل طبيعي مع سياراتهم وبفضل 
الذكاء االصطناعي، يحفظ البرنامج عاداتهم 
بهام  القيام  على  قــادر  أّنــه  كما  وتفضياتهم، 
تلبية  أو  السيارة  وظائف  شــرح  مثل  مختلفة 
مطعمهم  إلــى  الــتــوّجــه  أو  الخدمة  متطلبات 

المفضل.

BMW ال�ضيارات الأوروبية تطرح برنامجا تكنولوجيا لطرازات
مجموعة  ســبــاش  أطــلــقــت 
الــمــابــس األنــيــقــة لتضيف  مــن 
رونًقا رائًعا على احتفاالت الشهر 
المجموعة  هــذه  تــقــّدم  الــكــريــم. 
مــتــأّلــقــة تضيف ســحــًرا  مــابــس 
وجمااًل على ثياب الليل والنهار.

ــار  ــ ــطـ ــ ــــس اإلفـ ــــابـ ــيـــز مـ ــتـــمـ تـ
الــخــاصــة بــالــنــســاء بــالــفــســاتــيــن 
الرقيقة  والــتــطــريــزات  الــزهــريــة 
ــيــــل  ــتــ ــاة مــــــن الــــدانــ ـــوحــ ــتـ ـــســ ــمـ الــ
السحور  ترتقي مابس  واللؤلؤ، 
لــتــرســم حــكــايــة مــتــألــقــة بــألــوان 

وأنماط وأقمشة عصرية. 
فساتين  المجموعة  وتــضــم 

وقـــفـــاطـــيـــن مـــتـــدرجـــة ومـــلـــونـــة. 
ــا اســـتـــخـــدام  ــا يــمــيــز هــ ــثــــر مــ وأكــ
ــات  ــ ـــكـ ــل اإليــ ــثــ ــات مــ ــوعــ ــبــ ــطــ ــمــ الــ
ذات  الــشــجــر  وأوراق  والــبــايــزلــي 
ــدة مــثــل ألــــوان  ــديـ األلـــــــوان الـــجـ
الــحــمــضــيــات الــمــتــنــوعــة والــلــون 

الزمّردي والزهري واألبيض. 
وتــشــمــل الــمــجــمــوعــة أيــًضــا 
الصيفية  الــريــاضــيــة  الــمــابــس 
الــمــريــح لتزيد  الــدنــيــم  وقــمــاش 
ــيــــارات مــتــألــقــة عــلــى مــابــس  خــ

العمل والمظهر اليومي. 
باإلضافة إلى تألق مجموعة 
المابس النسائية، تتميز كذلك 

مــجــمــوعــة الــمــابــس الــرجــالــيــة 
ــرة وطـــبـــعـــات  ــاحــ ــســ بـــألـــوانـــهـــا الــ
من  الــرقــيــق  وبقماشها  النخيل 
قمصان مطرزة إلى تيشرتات من 
قماش الدنيم لتحّدد نغمة شهر 

رمضان العصرية.  
تـــــتـــــوفـــــر مــــجــــمــــوعــــة شـــهـــر 
رمضان من سباش في محات 
ــبــــاش فــــي الــــشــــرق األوســـــط  ســ
ــي ســنــتــربــويــنــت  وفــــي ســـبـــاش فـ
في بحرين سيتي سنتر، مجمع 
الواحة  مجمع  الجفير،  الواحة 
ــــي مــجــمــع  ــبـــــاش فـ ــ الـــــرفـــــاع وسـ

المارينا ومجمع الحياة.

�ضبال��ش تطل�ق مجموع�ة رم�ض�ان الح�ضري�ة

أعلنت أستون مارتن ودار Girard Perregaux إطاق ساعة 
 ،Laureato Green Ceramic Aston Martin Edition
أولى ساعات Laureato التي تأتي بعلبة وسوار من السيراميك 
والعامة  السويسرية  الــدار  بين  تعاون  أحــدث  يشكل  ما  األخضر، 
البريطانية، اللتين تتمتعان بإرث غني في تقديم منتجات فاخرة 
المتميزة  تصاميمها  بفضل  الزمن  مــرور  مع  ألقها  على  حافظت 

وجودة موادها وتصنيعها المتقن.
الساعة  لعلبة  بحجمين  اإلصــدار  المحدودة  الساعة  تتوافر 
هما 42 ملم و38 ملم، وضمن عدد محدود يبلغ 388 قطعة و188 

قطعة فقط على التوالي.
وتستوحي تصميمها النحيف والعصري واألنيق من سيارات 
أستون مارتن، التي تجمع بين قوة المحركات والحواف االنسيابية 
لتزويد   Girard-Perregaux دار  ألــهــم  مــا  الخفيف،  ــوزن  والــ
عصا  شكل  على  هيكلية  ودقــائــق  ساعات  بعقارب  الجديد  الــطــراز 
ويتمتع  العملية.  وكفاءتها  الخفيف  بوزنها  لتتميز  المايسترو، 
مينا الساعة بتصميم التظليل المتقاطع، مع نقش يشبه األلماس 
على شعار )AM( األصلي الذي استخدمته عامة أستون مارتن 
بين عامي 1921-1926، باإلضافة إلى المقاعد المبطنة الموجودة 

في بعض سيارات العامة البريطانية فائقة األداء.
إعجاب  على   Laureato لساعة  الــمــذهــل  التصميم  وحـــاز 
كبار النقاد وعشاق الساعات الفاخرة، منسجمًة مع شهرة أستون 
مــارتــن الــتــي لــطــالــمــا أظــهــرت بــراعــة فــريــدة فــي ابــتــكــار تصاميم 
ــدًا. وتــشــتــرك جميع طـــرازات  ــر أبــ أيــقــونــيــة لــم تفقد رونــقــهــا اآلسـ
والجودة  األناقة  في  المتمثلة  ذاتها  بالمزايا  البريطانية  العامة 
القرن  ستينيات  بداية  من   DB4 سيارة  من  بــدءًا  العالي،  واألداء 
ســيــارة  إلـــى  وصــــواًل  السبعينيات  فــي   DBS V8 وســيــارة  الــمــاضــي 
ارتباط أستون مارتن باللون األخضر  Vantage العصرية. وبدأ 
السباقات  في  السيارات  شركات  تنافست  عندما  عقود،  عــدة  منذ 
الفريق  جنسية  على  بــنــاًء  السيارة  هيكل  لــون  تحديد  خــال  مــن 
األخضر.  باللون  البريطانية  السباق  ســيــارات  لتتميز  المشارك، 
بسيارات  الحين،  ذلك  منذ  السباقات،  في  مارتن  أستون  وشاركت 
ذات تدرجات مختلفة من اللون األخضر قبل أن تستقر على ألوان 
فريق أستون مارتن جرين المعتمدة اليوم في سباقات الفورموال1. 
ولذا، ظهر اللون األخضر خيارًا مثاليًا لتزيين الساعة التي تحمل 
األداء  تــصــورات  يستحضر  والـــذي  للعامتين،  المشترك  الشعار 

الفائق ومفاهيم النجاح.

الح�ضرية ال�ضيراميك  �ضاعة  عن  تك�ضفان  و»جيرارد«  مارتن  اأ�ضتون 

يوم  ظهر  السيف  عــقــارات  شركة  استضافت 
األحد 19 مارس 2023 على وجبة الغداء بمطعم 
مــــرش بــضــاحــيــة الــســيــف مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
المواطنين  كبار  من  والمتقاعدات  المتقاعدين 
المنتسبين إلى مركز الحر للمتقاعدين برئاسة 
الناشط االجتماعي السيد صالح بن علي رئيس 

المركز.
ــادل صــلــيــبــيــخ مــديــر  ــ ــرح األســــتــــاذ عـ ــد صــ وقــ
بأن  السيف  عــقــارات  بشركة  األرضــيــة  الــخــدمــات 
شركة  إيــمــان  منطلق  مــن  تأتي  االستضافة  هــذه 
عقارات السيف بدور آبائنا وأمهاتنا المتقاعدين 
البحرين  أفنوا شبابهم في خدمة مملكة  الذين 
كلٌّ في موقعة، وأعطوا من خبرتهم الكثير لهذا 
كما  خير،  كــل  منا  فاستحقوا  المعطاء،  الــوطــن 
التنفيذي  الــرئــيــس  تحيات  عـــادل  األســتــاذ  أبــلــغ 

إلى رئيس  السيد أحمد يوسف  لعقارات السيف 
وأعضاء مجلس إدارة المركز الحر للمتقاعدين 

وجميع منتسبيه.
مـــن جــانــبــه قـــال الــســيــد صــالــح بـــن عــلــي إن 
مثل  إقــامــة  على  دأب  للمتقاعدين  الــحــر  مــركــز 
هذه الفعالية سنويا بالتعاون المباشر مع شركة 
فعالية  في  مشكورة  تسهم  التي  السيف  عقارات 
الغداء الجماعي، وذلك إلدخال السرور في قلوب 
المتقاعدين وإشعارهم بأهميتهم في المجتمع، 
المتقاعدين  من  المدعوين  جميع  حــرص  وقــد 
والــمــتــقــاعــدات عــلــى تــقــديــم الــشــكــر واالمــتــنــان 
لشركة عقارات السيف على هذه اللفتة الكريمة.
أربعين متقاعدا  الغداء حوالي  حضر وجبة 
ومتقاعدة، حيث قضوا وقتا جميا بين زمائهم 

وإخوانهم المتقاعدين.

مر�ش  بمطعم  ت�ضت�ضيف  ال�ضيف  عقارات  �ضركة 

للمتقاعدين الحر  مجموعة من متقاعدي مركز 



جعفر عباس jafasid09@hotmail.com

وثقوها بمعنى كتِّفوها

أعتقد أن البريطانيين هم سادة األفالم الوثائقية/ التسجيلية، 
يسمع  لــم  اإلنجليزية  اللغة  بأبجديات  يــلــّم  شخصًا  أن  أظــن  وال 
ببرنامج بانوراما الذي ظل تلفزيون بي بي سسي يقدمه على مدى 
توثيقها من  تــم  أوجـــه حياتنا  فــإن جميع  وعــمــومــًا  ســنــة،   65 نحو 
بالقلم  ســواء  النار(  حطب  الكفار  )االستعماريين  الخواجات  قبل 
األفــالم  مــجــال  فــي  كــبــرى  طــفــرة  أعــتــاب  على  ولكننا  بالكاميرا،  أو 

التسجيلية.
قبل نحو عشر سنوات قرأت شيئا عن مخرج مصري يعّد العدة 
إلخراج فيلم عن سيرة ومسيرة روبي فصحت »يا خروبي«، وسألت 
اهلل أن يهب ذلك المخرج نعمة العقل فال يقدم على تلك الحماقة، 
صدر  ولــو  الفيلم،  ذلــك  بصدور  أسمع  فلم  لدعائي  اهلل  واستجاب 
يوتيوب،  على  منه  مقاطع  ولوجدنا  بتفاصيله  الصحف  لذبحتنا 
احترقت  روبــي ألنها  نــرى  أو  نعد نسمع  فلم  بنا خيرا  اهلل  أراد  ثم 
من  بدال  األرداف  على حركة  بالتركيز  نفسها  باألحرى حرقت  بل 

الحبال الصوتية.
بــأن مخرجا سينمائيا  أفــاجــأ فــي أواخـــر عــام 2022  إذا بــي  ثــم 
وطول  روبــي،  وثائقي عن  فيلم  إعــداد  بي  نكاية  يقرر  عربيا شهما 
الفيلم المرتقب 90 دقيقة، ولو جمعنا كافة أغنيات روبي في شريط 
هذه  أن  هــو  المهم  بــل  مهم،  مــش  دقيقة!   90 استغرقت  لما  واحــد 
الشخصية التي ظهرت في منعطف خطير من حياة األمة العربية 
وأحــدثــت تــســونــامــي جــعــل »الــشــيــاب« -بــالــيــاء- مــراهــقــيــن، ستكون 
متاحة لعشاقها الُكثر على شريط فيديو وأقراص دي في دي. وبما 
أن زوجتي تعتبر روبي من نواقض الوضوء وموجبات الُغسل، فإنني 
الفيلم  من  بمشاهد  تزويدي  اإلنترنت  عبر  يراسلونني  من  أناشد 
وأنــا  الجعافر  أم  قفشتني  لــو  ألنــه  االلكتروني،  بالبريد  المرتقب 
أشاهد روبي حتى وهي منقبة، فإنها ستخلعني في ميدان عام، ولن 
تقبل امرأة الزواج بشخص خليع، ومن تطلقه زوجته بسبب روبي 
يصبح خليعا بموجب الخلع وبموجب أن صور روبي في معظمها 

شلح وخلع وهو ما يسميه الرجعيون من أمثال زوجتي خالعة. 
روبـــي هـــذه مـــازالـــت »شـــابـــة« حــســب اعــتــقــادهــا، وهـــي مــن يريد 
إعــــداد فــيــلــم عــن ســيــرة حــيــاتــهــا، وبــالــتــأكــيــد فــإنــهــا مــن يــقــف وراء 
والخمسين  الخامسة  بلغت  إذا  أنــهــا  يعني  مما  بــالــمــال،  الــفــكــرة 
مدار  على  فيها  وتبرطع  تغني  بها،  خاصة  فضائية  قناة  فستنشئ 
الثانوية  المرحلة  فــي  كنت  عندما  حــدث  مــا  هنا  وأتــذكــر  الساعة. 
وقاحة،  بأسلوب ال يخلو من  العربية  اللغة  وتطاولت على مدرس 
وعاندت ألؤكد له أنه على خطأ في أمر لغوي فقال لي: يا ابني أنا 
قضيت عمرك زكام! وكانت صفعة بليغة عّلمتني أن أحترم تجارب 
التي قضيتها  المدة  لو جمعت  إنني  أقول  أن  وأستطيع  اآلخرين. 
سيرًا على األقدام لقلة الحيلة لكانت أكثر من عشرين سنة. يعني 
قضيت ثلثي عمر روبي »مشي«، لطلب العلم أو لزيارة قريب أو عيادة 

مريض أو كسبًا للرزق.
إلــى عملي  أذهــب  الــســودانــي كنت  التلفزيون  فــي  خــالل عملي 
حكرًا  البالستيك  أكياس  )كانت  ورق  من  كيس  في  قميصًا  حاماًل 
على البرجوازيين(، ألنني كنت أستقل الباص من بيتي إلى العمل، 
التلفزيون نحو ثالثة  إلى  أقرب محطة باص  المسافة من  وكانت 
ضخ  قــد  خاللها  جسمي  ويــكــون  مشيًا،  أقطعها  كنت  كيلومترات، 
احتياطي  قميص  من  بد  ال  كــان  ثم  ومــن  تجارية،  بكميات  العرق 
خالل  الكاميرا  تابعتني  ولــو  الئقة.  بهيئة  الكاميرا  أمــام  ألجلس 
معزة  عــن  بحثًا  ــدام  األقـ على  مشيًا  قضيتها  التي  سنة  العشرين 
ضائعة أو هربًا من مجنون رماه صبية بالحجارة فطاردهم ووجدت 
نفسي مستهدفًا من جانبه فجريت طلبًا للنجاة، أو جريًا إلى بيت 
بعض  على  الحصول  من  بد  وال  أمــي،  لدغت  عقربًا  ألن  الجيران 
لخرجت  األشــيــاء  تلك  أفــعــل  وأنـــا  الكاميرا  تابعتني  لــو  الليمون. 
بفيلم يستحق العرض في مهرجان كان، ولكّن الكاميرا غير معنية 
ويرتدي مالبس تغطي جسمه من  بائسة  بشخص مثلي مالمحه 
مخرج  على  وعــرضــت  عقلي  فقدت  لــو  وحتى  الــقــدم.  حتى  العنق 
يشتريه ألن  الفيلم من  فلن يجد  الكاميرا  أمــام  أكشف لحمي  أن 
األبيض  اللحم  تريد  العولمة  وجماهير  يفرق«.  لحم  على  »لحم 

المتوسط.
فها«. بصراحة نحتاج إلى من يوثق روبي أي »يكتَّ

لجمعية  الجديدة  الهوية  اإطللاق 

المو�سيقية الللبللحللريللن  فلللرق 
أطــلــقــت جــمــعــيــة فــــرق الــبــحــريــن الــمــوســيــقــيــة، الــهــويــة 
البصرية الجديدة الخاصة بها والتي تتضمن شعار الجمعية 
والمستوحى  »البحرين«  مملكة  حروف  من  والمكون  الجديد 

من مفاتيح البيانو.
ثيمة موسيقية خاصة  تأليف  الــصــدد  هــذا  فــي  تــم  وقــد   
ــذوادي وتـــوزيـــع الــفــنــان  ــ مــن ألــحــان الــفــنــان مــحــمــد ارحــمــه الــ
البيانو  لمفاتيح  الــخــمــســة  الــنــوتــات  وتــتــضــمــن  عــامــر،  عـــارف 
المستخدمة في الشعار والذي قام بتصميمه المتخصص في 

العالمات التجارية الفنان حسن حاجي.
وفــــي هــــذا اإلطـــــار أكــــدت رئــيــســة جــمــعــيــة فــــرق الــبــحــريــن 
تطمح  الجمعية  أن  البناء  قائد  بسمة  األســتــاذة  الموسيقية 
الرؤية  تحقيق  إلــى  الــجــديــدة  البصرية  للهوية  إطالقها  مــن 
البناء  أكدت  التي من أجلها تأسست الجمعية، كما  والرسالة 
ضرورة استمرار العمل على دعم الفرق الموسيقية البحرينية 
لهم  الــرعــايــة  كــافــة سبل  وتقديم  الشابة  الــمــواهــب  واكــتــشــاف 

للتطور واالنتشار محليًا وإقليميًا.
يذكر أن جمعية فرق البحرين الموسيقية تأسست بتاريخ 
16 نوفمبر 2015 تحت سجل قيد الجمعيات واألندية الثقافية 
واآلثـــار،  للثقافة  البحرين  هيئة  إلشـــراف  الخاضعة  والفنية 
الموسيقية  الفرق  تقديم دعمها لمختلف  الجمعية  وتواصل 
الحفالت  إقامة  طريق  عن  الموسيقيين  ولجميع  البحرينية 
الــتــواصــل مع  الموسيقية، ومــد جــســور  والـــورش  والــمــؤتــمــرات 
مع  والــتــعــاون  الموسيقية،  والــمــؤســســات  والــهــيــئــات  الــمــعــاهــد 
الساحة  إلثــراء  والمخرجين  والشركات  الصوت  استديوهات 

الفنية والموسيقية في مملكة البحرين.

كتبت زينب إسماعيل:

ــج الـــصـــحـــي إكـــســـيـــر الــحــيــاة  ــامـ ــرنـ ــبـ يــســتــضــيــف الـ
فــي كــل حلقة مــن حــلــقــاتــه الــتــي تـــذاع وتــبــث فــي شهر 
األطباء ضمن حلقاته،  المبارك مجموعة من  رمضان 

وسيتناولون مواضيع صحية متخصصة. 
 الــبــرنــامــج مــن إعـــداد وتــقــديــم آالء الــبــنــاء، إخــراج 

صابر السعيد.
شهر  خــالل  ستبث  إذاعــيــة  بنسخة  البرنامج  يأتي 
رمضان المبارك على إذاعات البحرين، ونسخة مصورة 
عــلــى منصة  الــبــحــريــن  ــة  إذاعــ عــلــى حــســاب  بثها  سيتم 
االنستغرام. الجدير بالذكربأن بودكاست إكسير الحياة 
عام  انطلق  الـــذي  الــحــيــاة  إكسير  لبرنامج  امــتــداد  هــو 
2015 واستضاف عبر مواسمه ما يقرب من 100 طبيب 

وطبيبة من مختلف المجاالت والتخصصات الطبية.

الحياة« »اإك�سير  �سمن  رم�سان  في  ال�سحة 

أجرت احلوار: ماريا عارف أحمد

المحتوى مجال بدأ  مجال صناعة 
وبالتحديد  هـــذا  عــالــمــنــا  فــي  بــالــتــوســع 
طاقات  شاهدنا  وقد  البحرين.  بمملكة 
شبابية بحرينية بدأت باإلبداع والتميز 
في مجال صناعة المحتوى وبالتحديد 
لنا حــوار  وكــان  »الــيــوتــيــوب«،  عبر منصة 
المحتوى يحيى جالل عبيد  مع صانع 
يمتلك  عامًا،   22 العمر  من  يبلغ  الــذي 
»اليوتيوب«،  منصة  على  ُمشترك   350k
وقد وجد ُحبه وشغفه بمجال المونتاج 
ــة الـــمـــحـــتـــوى وتـــمـــيـــز بــطــريــقــة  ــاعـ ــنـ وصـ
اليوتيوب  عبر منصة  المميزة  مونتاجه 

عن ُصناع المحتوى اآلخرين.
- حــدثــنــا عـــن بــدايــتــك فـــي مــجــال 

صناعة المحتوى؟ 
ــبـــدايـــة أي  ــتـــي فــــي الـــمـــجـــال كـ بـــدايـ
شخص ال يعرف شيئًا في هذا المجال 
وبدأت أتعلم خطوة تليها خطوة، وكانت 
التصوير  مجال  في  الحقيقية  بدايتي 
والـــمـــونـــتـــاج وبـــعـــدهـــا أصــبــحــت صــنــاعــة 

المحتوى بعام 2019 تقريبًا. 
المحتوى  كان مجال صناعة  هل   -
حلمًا منذ الطفولة أم كانت هناك أحالم 

أخرى؟
أحــالم  هــنــاك  كــانــت  الحقيقة..  فــي 
ــبــالــمــرحــلــة اإلعـــــداديـــــة مــثــاًل  أخــــــرى فـــ
لكن مع  قــاضــيــًا..  أصبح  أن  كــان حلمي 
التصوير  لمجال  ُحبي  زاد  الوقت  مــرور 
والمونتاج ومع دخولي منصة »اليوتيوب« 

زاد حّبي هذا المجال أكثر فأكثر.
عــائــلــتــك  ــعـــل  فـ ردة  ــانــــت  كــ مـــــــاذا   -
فــي  األول  ــورك  ــ ــهـ ــ ظـ عـــلـــى  ــــك  ــائـ ــ ــربـ ــ وأقـ

اليوتيوب؟ 
في الواقع كانت ردة فعل غريبة نوعًا 
أحـــدا من  يـــرون  مـــا.. لكونهم ألول مــرة 
اليوتيوب،  منصة  عبر  يظهر  معارفهم 
برؤية نظرة  بــدأت  الوقت  مــرور  لكن مع 
أقــدمــه  لــمــا  بأعينهم  واالعـــتـــزاز  الــفــخــر 

من محتوى.
- ما هو المقطع القريب الى قلبك 

من مقاطعك؟ 
مقطع »تحدي االختباء بأكبر ايكيا 

في الشرق األوسط بالبحرين« فقد كان 
مــن أجــمــل الــمــقــاطــع لـــدّي وأحــبــه جــدًا 
المقطع  هــذا  واإلعـــداد على  العمل  ألن 
ناحية  من  الوقت  من  الكثير  مني  اخــذ 
قبل تصوير المقطع من إعداد وتجهيز 
وأيــضــا مــونــتــاج. الــمــقــطــع عــمــلــت عليه 
كثيرًا واعتقد انني ظهرت بأفضل نتيجة 
لم أكن أتوقعها، وهذا شيء جميل جدًا.

بــــرأيــــك هــــل مــــعــــدات الــتــصــويــر   -
الُمكلفة هي التي تصنع صانع محتوى 

ناجح؟
ــوى  ــتـ ــحـ ــمـ كـــــــــال.. نـــــجـــــاح صـــــانـــــع الـ
يعتمد على ِفكر صانع المحتوى نفسه 
وطــريــقــة طرحه  يقدمها  الــتــي  بــأفــكــاره 
للمحتوى، فهناك الكثير من األمور أهم 
مــن الــمــعــدات.. الــمــعــدات هــي ُمكمالت 
لتحسين الجودة، لكن صناعة المحتوى 

شيء أكبر من مجرد معدات. 
- إذًا ما الذي يسهم في نجاح صانع 

المحتوى من وجهة نظرك؟ 
ــرح الـــرســـالـــة لــلــُمــشــاهــد  طــريــقــة طــ
والتميز باألفكار.. فقد ننظر الى الكثير 
ناجحين  يعتبرون  المحتوى  صناع  من 
ألن  ناجحين  غير  يــراهــم  البعض  لكن 
او  المحتوى الذي يقدمونه يكون سيئا 
المحتوى  صانع  لذلك  بـــاآلداب،  مخال 

الــنــاجــح هــو الـــذي ال يــخــرج عــن عــاداتــه 
توصيل  على  القدرة  ويمتلك  وتقاليده 
رسالته بالشكل الصحيح وإلى أكبر قدر 

ممكن من الناس.
الـــمـــتـــواصـــل  تـــفـــاعـــلـــك  - شـــاهـــدنـــا 
وابــــــداعــــــك عـــلـــى الـــمـــنـــصـــات األخــــــرى 
ــلــــز« عــلــى  ـــ»ريــ ــالــ بـــصـــنـــاعـــة الـــمـــحـــتـــوى كــ
هل  عنها،  حدثنا  االنستجرام..  تطبيق 

هي ُمتعبة؟
كال المقاطع القصيرة »reels« أسهل 
بــكــثــيــر مـــن مــقــاطــع الــيــوتــيــوب، مقطع 
وإعــداد  فكرة  الــى  يحتاج  قد  باليوتيوب 
يقل  ال  مقطع  ألنــه  العمل  من  والكثير 
فكيف ستنجح  دقــيــقــة،   12 الــى   10 عــن 
في إرسال رسالتك بهذه المدة وبأفضل 
طــــريــــقــــة مـــمـــكـــنـــة بــــخــــالف الـــمـــقـــاطـــع 
ثانية   60 مــجــرد  فــهــي   reels الــقــصــيــرة 
وسريعة  مــحــتــوى  كــصــنــاعــة  جـــدًا  سهلة 
االنــتــشــار ألكــبــر قـــدر ممكن مــن الــنــاس 
اليوتيوب  أفضل منصة  أنا كيحيى  لكن 

إذ أجد نفسي بها أكثر.
- برأيك ما هي سلبيات وإيجابيات 

مجال صناعة المحتوى؟
مــن أهـــم إيــجــابــيــات مــجــال صناعة 
أنـــهـــا أجـــمـــل طــريــقــة يمكن  الــمــحــتــوى 
اســتــخــدامــهــا إليـــصـــال رســـالـــة أيــــا كــان 
ــدر مــمــكــن من  نــوعــهــا، وتـــجـــذب أكـــبـــر قــ

الناس.. ولكونك صانع محتوى فالكثير 
مــن األشـــخـــاص ســيــرونــك قــــدوة حسنة 
بأعينهم  والفرحة  اإلعــجــاب  وتــرى  لهم 
ــتـــك، فــكــل هــــذه األمـــــور أشــيــاء  عــنــد رؤيـ
جــمــيــلــة لــصــانــع الـــمـــحـــتـــوى.. لــكــن من 
ناحية السلبيات أرى أنه ال يمكن لصناع 
الــمــحــتــوى أخـــذ الــخــصــوصــيــة الــكــافــيــة 
واقربائهم،  عائلتهم  مع  يكونون  عندما 
وبــالــطــبــع لــكــونــك صــانــع مــحــتــوى فقد 
البذيئة  الــكــلــمــات  مــن  الكثير  تستقبل 
يــومــيــًا مــن شتم وســـّب وقـــذف، فـــإذا كان 
القدرة على  يمتلك  المحتوى ال  صانع 

التحمل فقد يؤثر عليه سلبًا.
- مـــا األخـــطـــاء الــتــي واجــهــتــهــا في 
الــمــحــتــوى.. حدثنا  بــصــنــاعــة  بــدايــتــك 

عنها؟
ــة صـــنـــع  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ لـــــــم أكـــــــــن أعـــــــــــرف طـ
الفيديوهات بشكل ممتع وجميل يجذب 
الُمشاهد.. وقد كنت أخطئ كثيرًا فيكون 
ال  او  طــويــلــة  مـــدة  ذا  أو  مــمــاًل  المقطع 
تكون المقاطع بمستوى المونتاج.. ومع 
تعلمت  الــشــيء  فعل  على  االســتــمــراريــة 
وعرفت كيفية إيصال رسالتي في مقطع 

بشكل ممتع وهادف.
- لو أتيحت لك الفرصة ألن تقول 
يحيى(  بنجاح  )انــت ساهمت  مــا  ألحــد 

فمن سيكون؟
جـــالل عــبــيــد.. والــــدي فــهــو السبب 
ــي فـــي مـــا وصـــلـــت الـــيـــه الـــيـــوم،  ــاســ األســ
اعــجــاب  مــن  الــتــي تمكنت  والــشــخــصــيــة 
الــنــاس عــبــر الــيــوتــيــوب لــم تــكــن ستكون 
جميلة لوال والدي.. ومنذ بدأت بقناتي 
قام  شخص  أول  هــو  كــان  اليوتيوب  عبر 
بــدعــمــي ومــســانــدتــي وإعــطــائــي األفــكــار، 
التي  المقاطع  على  بالمدح  يلقي  وكان 
نشرته  فيديو  اول  وأيضا  بعملها..  أقوم 
والـــدي،  مــع  كــان  اليوتيوب  عبر  بقناتي 

فبالتأكيد والدي.
- ماهي الرسالة التي تريد تقديمها 
ــا تـــقـــدمـــه مــن  لـــكـــل شـــخـــص يـــشـــاهـــد مــ

محتوى؟
ــثــــر رســــالــــة أريــــد  فــــي الــحــقــيــقــة أكــ
أقدمه  تقديمها لكل شخص يشاهد ما 
التأثير  من  أتمكن  أني  هو  من محتوى 

ــي كـــل شــخــص يــشــاهــد ما  اإليـــجـــابـــي فـ
كــرؤيــتــه يبتسم  أقـــدمـــه مـــن مـــحـــتـــوى.. 
بــأحــد مــقــاطــعــي وأنـــنـــي كــنــت ســبــبــا في 
الترفيه عنه من ضغوطات الحياة، ورؤية 
مقطعي ينجح بإسعاد الناس هذا شيء 
جــــدا جــمــيــل، وعــنــد رحــيــلــي أريــــد تــرك 
يتذكرني  شخص  لكل  إيجابية  بصمة 
ــا دائــمــا أحــــاول دمـــج مقاطعي  بــهــا، وأنــ

برسائل هادفة تفيد المشاهدين.
ــا الــــــذي يــمــيــز يــحــيــى كــصــانــع  - مــ

محتوى عن ُصناع المحتوى اآلخرين؟
أشـــعـــر بـــانـــه فـــي طــريــقــة الــمــونــتــاج 
أن أجد صانع  ألن هذا مجالي، فصعب 
محتوى يمتلك نفس األسلوب بطريقة 
مونتاج مقاطعي، ثانيا األفكار وطريقة 
إيصال الفكرة فأشعر نفسي مميزا بها.

- لكونك صانع محتوى مؤثر.. هل 
بتأثيرك  ان صادفت معجبا صرح  سبق 

به؟
صادفتني  بالبحرين  األماكن  بأحد 
ــوم بفتح  ــا دائــمــا أقــ ــي: انـ امــــرأة قــالــت لـ
مقاطعك ألبنائي عبر التلفاز ألنك انت 
الوحيد من الذين رأيتهم عبر اليوتيوب 
يضّر  شــيء  أي  بها  يــوجــد  ال  مقاطعك 
أشياء مفيدة  ذلك هي  الطفل. بخالف 
رؤيتهم  عند  أحـــرص  فــدائــمــا  وإيجابية 
لليوتيوب أن تكون انت من يرونه.. فهذا 

شيء يعني لي جدًا.
- هــل يحيى فــخــور بــمــا قــدمــه الــى 

اليوم؟
نــعــم فــخــور. لــكــن اشــعــر بـــأن الــقــادم 
لدي  يوجد  ألنــه  أكثر  به  فخورا  سأكون 

الكثير من األعمال التي لم أقم بها.
- نصيحة لكل شخص يريد أن يبدأ 

بمجال صناعة المحتوى؟ 
»ُيــغــيــر«  ان  اواًل  نـــقـــاط..  ثـــالث  هـــي 
ألنــــك تــغــيــر الـــنـــاس بــرســالــتــك وفــكــرك 
وإيــجــابــيــتــك، وثــانــيــًا »تــتــغــيــر« ألنـــه عند 
ــاول ان  قـــول الــنــاس لــك شيئا نــقــديــا حـ
تــكــون مختلفا  ان  ــاول  حــ وآخـــــرًا  تــغــيــره 
المجتمع  إلى  وفكرك  رسالتك  بإيصال 
وتغييره عبر صناعة المحتوى وتميزك 

به.

احـــتـــفـــت هــيــئــة الـــبـــحـــريـــن لــلــثــقــافــة 
للشعر،  والعالمي  العربي  باليوم  واآلثــار 
حيث استضافت مكتبة متحف البحرين 
الوطنية أمسية بحضور عدد من األدباء 
والـــشـــعـــراء والــمــثــّقــفــيــن. وجــــــاءت هــذه 
ربيع  مــهــرجــان  بــرنــامــج  ضمن  الفعالية 

الثقافة السابع عشر.
كتاب  الهيئة  دّشنت  األمسية  وخالل 
ــر.. آفــــاق  ــعـــاصـ ــمـ »الـــشـــعـــر الــخــلــيــجــي الـ
نــقــدّيــة  دراســـــــات  يــضــم  والــــــذي  ورؤى«، 

المتخصصين  األكــاديــمــيــيــن  مــن  لــعــدد 
العربية  والمملكة  البحرين  مملكة  في 
السعودية واألردن. وتخّلل األمسية قراءة 
الشروقي،  فــواز  الدكتور  للشاعر  شعرية 
ــاول مـــضـــمـــون الـــكـــتـــاب مــن  ــنــ ــم تــ كـــمـــا تــ
خـــالل جــلــســة حـــواريـــة قــّدمــتــهــا كـــل من 
الدكتورة ضياء الكعبي أستاذة السرديات 
بكلية  المشارك  الحديث  األدبي  والنقد 
مي  والدكتورة  البحرين  بجامعة  اآلداب 
األدبي  والنقد  السرديات  أستاذة  السادة 

العربية  اللغة  بقسم  المساعد  الحديث 
اآلداب  بــكــلــيــة  ــيـــة  اإلســـالمـ والـــــدراســـــات 

بجامعة البحرين.
يذكر أن اليوم العالمي للشعر أقرته 
منظمة اليونسكو عام 1999م، فيما أقرت 
عن  للمسؤولين  عشرة  التاسعة  ــدورة  الـ
الشعر  يــوم  العربي  الــوطــن  فــي  الثقافة 
العربي عام 2015م، وبذلك أصبح يوم 21 
وعربيًا  عالميًا  يومًا  عــام  كل  من  مــارس 

للشعر.

الخليجي »اللل�للسللعللر  كللتللاب  للن  تللد�للسّ الللثللقللافللة  هيئة 

المعا�سر.. اآفاق وروؤى« فللي ملتحلف البلحلرين الوطني

مقابلة �صحفية مع �صانع املحتوى يحيى جالل عبيد 

وتقاليده« عاداته  عن  يخرج  ال  الذي  هو  الناجح  المحتوى  »�سانع  عبيد:  جال  يحيى 
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خلليللمللة »هلليلللللتللون الللجللفلليللر« 

الللرملل�للسللانلليللة.. ملل�للسللتللوحللاة 

مللللن حلللكلللايلللات �لللسلللهلللرزاد
بإطاللة  يتمتع  والــذي  الجفير  البحرين-  هيلتون  فندق  أعلن 
راقية في قلب المنامة إطالق خيمة شهر رمضان المبارك السنوية 
)الــلــيــالــي الــعــربــيــة( والــمــســتــوحــاة مـــن حــكــايــات شـــهـــرزاد الــشــهــيــرة. 
العربي  الــديــكــور  عبق  لتستحضر  الــســوق  بــطــراز  الخيمة  وستظهر 

المتميز والمأكوالت المتنوعة وفقرات الترفيه المتواصلة.
بسعر  المتميز  والمذاق  الرائع  اإلفطار  بوفيه  الفندق  وسيوفر 
الــمــشــروبــات  الــخــدمــة والــضــريــبــة وكـــذا  22 ديــنــارا للشخص شــامــلــة 
األطباق  من  متنوعة  مختارة  قائمة  على  البوفيه  يحتوي  الغازية. 
فريدة.  طعام  بتجربة  االستمتاع  تتيح  والتي  والعالمية  البحرينية 
كما يقدم الفندق أجواء ترفيهية وعروض موسيقى حية خالل أوقات 
الغبقة والتي تتوفر بـ 25 دينارا للشخص شاملة الخدمة والضريبة 
صممت  مجالس  أربــعــة  الخيمة  تشمل  كما  الــغــازيــة،  والــمــشــروبــات 

خصيصا لكبار الشخصيات.
قائال:  فـــاروق  تــامــر  البحرين-  فــنــدق هيلتون  عــام  مــديــر  وصـــرح 
شهر  في  الفندق  افتتاح  منذ  األولــى  الرمضانية  الخيمة  هي  »هــذه 
ومتنوعة  فــريــدة  تجربة  لتقديم  مكانًا  تعد  والــتــي   ،2022 أغسطس 
يــقــوم  حــيــث  الــكــريــم  الــشــهــر  روح  مـــن  والــغــبــقــة مستلهمة  لــإفــطــار 
األطباق  من  متنوعة  مجموعة  وتقديم  بإعداد  الفندق  طهاة  فريق 
التقليدية والعالمية، ستكون تجربة فريدة لضيوفنا وملتقى األحباء 

واألصدقاء خالل أيام الشهر الفضيل ومكانًا لذكريات ال تنسى«.



على  ي�����س��اع��د  ال�����س��وم 

خ���ف�������ض م�������س���ت���وي���ات 

ال��ك��ول��ي�����س��ت��رول ال�����س��ار
ــر الــــصــــيــــام بـــشـــكـــل إيــــجــــابــــي فــي  ــ ــؤثـ ــ يـ
الضار  الكوليسترول  ارتــفــاع  مــرضــى  صحة 
بـــالـــدم ويــنــعــكــس تــدريــجــيــا عــلــى مــســتــويــات 
إلـــى تحسن صحة  يـــؤدي  الــكــولــيــســتــرول مــا 
الفضيل  الشهر  يعد  عــام  وبشكل  المريض، 
ــــي يــســتــعــيــدوا  ــدة لـــلـــمـــرضـــى كـ ــيــ ــة جــ ــرصــ فــ
ــام. ويــعــد الـــصـــوم فــرصــة  عــافــيــتــهــم بــشــكــل تــ
مستويات  وخفض  المرضى  صحة  لتعزيز 
الكوليسترول السيء في أجسامهم. وأشارت 
صوم  أن  ون«،  »بــلــوس  مجلة  نشرتها  دراســـة 
في مستويات  كبير  تحسن  إلى  أدى  رمضان 
انخفاض  مقابل  فــي  الجيد  الكوليسترول 
في  ســاهــم  كما  الــضــار،  الكوليسترول  نسبة 
تحسين صحة القلب واألوعية الدموية لدى 

هؤالء المرضى. 
وعــلــى الــرغــم مــن األدلــــة الــكــثــيــرة على 
وأن  الــكــولــيــســتــرول  الــصــيــام بخفض  عــاقــة 
المرضى  على  خطر  أي  يشكل  لــن  الصيام 
التوصيات  بعض  مــراعــاة  بهم  يجدر  أنــه  إال 
بــهــا ســـواء خـــال األيـــام  الــمــوصــى  الصحية 

العادية أو خال أيام الصيام. 

يتبع كثير من الصائمين خال شهر رمضان 
عــــــادات غـــذائـــيـــة خـــاطـــئـــة، تــتــعــلــق بــتــغــيــيــر كمية 
يتسبب  مــا  تناولها،  يتم  الــتــي  الطعام  ومــواعــيــد 
في مشاكل صحية مختلفة. ويتساءل العديد من 
الناس عن ما أفضل العادات الغذائية الصحيحة 
يتمتع  حــتــى  الـــصـــائـــم  يــتــبــعــهــا  أن  يــمــكــن  الـــتـــي 
بـــأجـــواء الشهر  بــالــّصــحــة والـــنـــشـــاط، ويــســتــمــتــع 
الــظــروف؟ وتــقــول الــدكــتــورة  الفضيل فــي أفــضــل 
ربى الكحيل أخصائية التغذية إن الصائم يحقق 
العديد من المنافع الصحية خال شهر رمضان 
فــوائــد  يحقق  صحيحا  غــذائــيــا  نــظــامــا  اتــبــع  إذا 
تخفيض  الهضمي،  الجهاز  صحة  تحسين  مثل: 

نسبة الكوليسترول الّسيء، تحسين صحة الجهاز 
الهضمي، وتقليل الوزن وكبح الشهية.

وأضافت أن الطبق الذي يتناوله الصائم بعد 
صحًيا  يــكــون  أن  يجب  الطويلة  الصيام  ســاعــات 
حتى يضمن للصائم نظاما غذائيا سليما، يوفر 
سامته.  على  ويحافظ  للجسم  الازمة  الطاقة 
ــد« في  ــواحـ وأوضـــحـــت أن اتـــبـــاع »مـــبـــدأ الــطــبــق الـ
نــظــامــنــا الــغــذائــي خـــال شــهــر رمــضــان يــوفــر كل 
وسط  بحجم  طبق  باختيار  وذلــك  احتياجاتنا، 
ونــقــســمــه نــصــفــيــن، حــيــث يـــكـــون الــنــصــف األول 
للخضار، والنصف الثاني للنشويات والبروتينات 
والدجاج والسمك واللحم.. واألمر نفسه نطبقه 

أكل  الّسحور، مع تجنب  إلى طبق  بالنسبة  أيضا 
الحلويات بشكل يومي، واستبدالها بالفواكه ألنها 

تعّوضنا بالفيتامينات والمعادن. 
وقالت الدكتورة ربى: »يجب أن نتذكر دائما 
والقوة  الطاقة  منحنا  فــي  يتمثل  األكــل  دور  أن 
وإذا  جيد..  بشكل  ومهامنا  بأعمالنا  نقوم  حتى 
شــعــرنــا بــعــد األكــــل بــالــتــعــب والــخــمــول ومــشــاكــل 
هضمية مثل الحموضة، أو االنتفاخ والصداع أو 
ليس  تناولناه  الذي  األكل  أن  يؤكد  فهذا  نعاس، 
صحّيا وبالتالي يجب إعادة حساباتنا بخصوص 
النظام الغذائي الذي نتبعه، سواء بالنسبة إلى 

الكمية أو النوعية أو االثنين مًعا«.

ما الطبق ال�سحي المنا�سب خالل �سهر رم�سان؟

ح�����م�����ار وح���������س����ي ه������ارب

ي����ت����ج����ول ف������ي ������س�����وارع

م��������دي��������ن��������ة �������س������ول
أظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل االجتماعي 
فـــيـــديـــوهـــات لـــحـــيـــوان حـــمـــار الـــوحـــش يــتــجــول فـــي الــطــرق 
حديقة  إلــى  إعــادتــه  قبل  لساعات  ســول  بمدينة  المزدحمة 
الحيوان التي هرب منها. ورصد سيرو وهو يركض عبر حي 
أزقــة  وبين  كثيفة،  مــرور  وســط حركة  ســول  فــي  جوانججين 
الذين  اإلطــفــاء  بــرجــال  االستعانة  تمت  السكنية.  األحــيــاء 
تمكنوا مــن إعــادتــه إلـــى حــديــقــة الــحــيــوان الــتــي هـــرب منها 
تلقى  فــي جوانججين،  اإلطــفــاء  لمركز  ووفــقــا  ســـول.  شــرق 
حول  الظهر،  بعد   3:43 الساعة  في  األول  التقرير  الضباط 
حمار وحشي يتجول بحرية حول المنطقة. قال مسؤول من 
تمكنوا من  اإلطــفــاء  عمال  إن  إن«  إن  »ســي  لشبكة  المحطة 
محاصرة الحيوان بانتظار وصول المسؤولين في الحديقة. 
أرسلته حديقة الحيوان بعد حوالي نصف  ووصل فريق 
ساعة إلعطائه سبع جرعات من مرخيات العضات التي أدت 
في النهاية إلى تهدئته، ثم تم إرجاعه على متن سيارة إلى 

الحديقة.

}  الحمار الوحشي الهارب.

الرحالة ال�رو�س�ي ينطل�ق 

على متن م�نط�اد لتحطيم 

رق����م ق��ي��ا���س��ي ج��دي��د
فيودور  الشهير،  الروسي  الرحالة  انطلق 
كــونــيــوخــوف، عــلــى مــتــن مــنــطــاد مــن منطقة 
ــافـــة رقــــم قــيــاســي  ــاوال إضـ ــحـ مـــورمـــانـــســـك، مـ
جـــديـــد فـــي ســجــل رحـــاتـــه الـــجـــويـــة. وتــبــعــا 
متن  على  الرحلة  فإن  المتوفرة  للمعلومات 
الــمــنــطــاد ســتــكــون عـــابـــرة لـــلـــقـــارات، وهــدفــهــا 
من  إذ  جــديــد،  قياسي  رقــم  تحطيم  سيكون 
على  الــهــواء  فــي  المنطاد  يبقى  أن  المتوقع 
ارتــفــاع يــصــل إلـــى 5 كــيــلــومــتــرات مــن دون أن 
يهبط ألكثر من 60 ساعة، وأن يقطع مسافة 
2500 كلم من الشمال إلى الجنوب بمتوسط 
عامة  وكــقــاعــدة  ســاعــة.   / كــم   50-40 ســرعــة 
الرحالة كونيوخوف يقوم خال ترحاله  فإن 
بالبيئة،  تتعلق  بــدراســات  والــبــحــر  الــجــو  فــي 
رحلته  خــال  يــقــوم  أن  المستبعد  غير  ومــن 
ــهـــواء إلجـــراء  الــحــالــيــة بــأخــذ عــيــنــات مـــن الـ

دراسات عليها.
تجدر اإلشارة إلى أن كونيوخوف كان قد 
متن  على  الجوية  الرحات  العديد من  نفذ 
المناطيد، ونجح بعبور المحيط الهادئ على 
متن زورق تجديف صغير، وحطم العديد من 
األرقام القياسية في مجال الرحات الفردية 

عبر العالم.

ــارت ابــنــة الــزعــيــم الـــكـــوري، كيم  أثــ
من  تبلغ  أنها  يعتقد  التي  أون،  جونغ 
األسبوع  جــدال  عــامــا،   11 أو   10 العمر 
إطــاق صــاروخ  وهــي تحضر  الماضي، 
يــتــم  كـــــان  إذا  ــا  ــع والـــــدهـــــا، حـــــول مــ مــ

إعدادها لدور قيادي. 
وذكرت صحيفة »واشنطن بوست«، 
ــرة مــــن طــــراز  ــائــ أن عــمــلــيــة إطــــاق طــ

الوصول  على  القادرة   »17– »هواسونغ 
المتحدة،  للواليات  الرئيسي  البر  إلى 
ذلك  االنتباه  أثــارت  ما  وحدها  ليست 
اليوم، بل السترة السوداء الشتوية الي 
الشمالي،  الكوري  الزعيم  ابنة  ارتدتها 

كيم جو آي. 
وبــيــنــت قـــنـــاة »تــــي فـــي تــشــوســون« 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، أن 

التي  السترة  مثل  تماما  تبدو  السترة 
ــاء الــفــرنــســيــة  ــ تــبــاع مـــن قــبــل دار األزيــ
الــفــاخــرة »كــريــســتــيــان ديــــور«. وبحسب 
يــمــكــن  »ال  ــإنــــه  فــ بــــوســــت«  ــن  ــنــــطــ »واشــ
حقيقية  السترة  كانت  إذا  مما  التأكد 
أم مــقــلــدة، لــكــن فـــي كــلــتــا الــحــالــتــيــن، 
فهي خيار جريء في دولة فقيرة، وفقا 
للتقارير األخيرة التي تقول إنها على 

شفا المجاعة«.
وبحسب الموقع الرسمي الخاص 
بدار األزياء، يبلغ سعر السترة حوالي 
2800 دوالر، مبينا أن »السترة مصنوعة 
مــن الــمــخــمــل األســــود الــمــقــاوم للماء 
ــــش. وتــضــفــي  ــريـ ــ ــالـــزغـــب والـ ــلــــيء بـ ومــ
الــقــلــنــســوة الــمــضــافــة إلــــى الــجــاكــيــت 

لمسة نهائية راقية«.

������س�����ت�����رة اب������ن������ة ال�����زع�����ي�����م ال������ك������وري

ال�������س���م���ال���ي ت�����س��غ��ل الإع���������الم الأم���ري���ك���ي

} الرحالة كونيوخوف.

حفر� نفقا بفر�ساة �أ�سنان..

من  ���س��ج��ي��ن��ي��ن  ه�����روب   

اأج����ل ت���ن���اول ال��ف��ط��ائ��ر
تــمــكــن سجينان  فـــي حـــادثـــة غــريــبــة، 
الهروب خارج  المتحدة من  الواليات  في 
ــريـــق حـــفـــر نـــفـــق صــغــيــر  الـــســـجـــن عــــن طـ
بإحدى جدرانه مستخدمين أدوات بدائية 
آرلي  السجينان  وهرب  األسنان.  كفرشاة 
)37 عاما(  غــارزا  وجــون  )43 عاما(  نيمو 
تناول  أجــل  مــن  فرجينيا  فــي  مــن سجن 

الفطائر في مطعمهما المفضل. 
ــيــــات عــــــد الـــســـجـــنـــاء  ــلــ ــمــ وخــــــــــال عــ
الــروتــيــنــيــة اكــتــشــف الـــمـــســـؤولـــون داخـــل 
الــســجــن غــيــاب الــنــزيــلــيــن، مـــا اســتــدعــى 
 9 استمرت  مــدة  عنهما  بالبحث  الــشــروع 

سنوات.
وبحسب التقارير فإن النزيلين وجدا 
السجن،  جـــدران  أحــد  فــي  ضعيفا  مكانا 
فاستخدموا أدوات بدائية الصنع كفرشاة 
األســنــان وقــطــع مــعــدنــيــة. وبــعــد اخــتــراق 
جدارين داخل السجن، تسلق السجينان 
السور الخارجي وهربا، وقطع السجينان 
6.6 أميال وصواًل إلى المطعم المنشود، 
ــيــــك«، قــبــل  حـــيـــث طــلــبــا فـــطـــائـــر »بــــــان كــ
اعــتــقــالــهــمــا. ولـــم تــجــب الــســلــطــات على 
األسئلة المتعلقة بكيفية تمكن السجناء 
معلومات  أنها  اعتبار  على  الــهــروب،  مــن 

مرتبطة بالتحقيق.

ــفـــرض واليـــــــة يــوتــا  ــتـ سـ
ــيــــودا شـــديـــدة  األمـــريـــكـــيـــة قــ
عـــــــلـــــــى دخـــــــــــــــــول الـــــقـــــصـــــر 
إلـــــــــى وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
ــارا مــن  ــبــ ــتــ االجـــتـــمـــاعـــي اعــ
الـــعـــام الــمــقــبــل، وذلــــك بعد 
الجمهوري  الحاكم  وقــع  أن 
ــــس تـــشـــريـــعـــا  ــوكـ ــ ــبـــنـــســـر كـ سـ
جديدا يوم الخميس يهدف 
ــة الــــشــــركــــات  ــبـ ــاسـ ــحـ ــى مـ ــ إلـــ
الــتــي تلحق  عــلــى األضــــــرار 
للشباب.  العقلية  بالصحة 
الجديدة،  القوانين  وتنص 
أخــرى، على  أشياء  بين  من 

ــات  ــركـ ــى شـ ــلـ أنــــــه يـــتـــعـــيـــن عـ
وسائل التواصل االجتماعي 
الــتــحــقــق مــن عــمــر الــســكــان 
يسعون  »الــذيــن  يوتا  بوالية 
فــتــح  أو  ــاظ  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ االحـ إلـــــــى 
ــاب«، وفــــقــــا لــحــكــومــة  ــ ــســ ــ حــ

الوالية. 
ووفـــقـــا لــلــقــوانــيــن فــإنــه 
يجب على الوالد أو الوصي 
إعـــطـــاء الـــمـــوافـــقـــة قــبــل أن 
يـــتـــمـــكـــن الـــمـــســـتـــخـــدمـــون 
الـــذيـــن تــقــل أعـــمـــارهـــم عن 
18 عــامــا مــن فــتــح حــســاب. 
وكـــتـــب كـــوكـــس عـــبـــر تــويــتــر 

بعد التوقيع على القوانين: 
ــم نــــعــــد عــــلــــى اســــتــــعــــداد  ــ ــ »لـ
التواصل  لشركات  للسماح 
في  باالستمرار  االجتماعي 
العقلية  بالصحة  ــرار  اإلضــ

لشبابنا«.
أن تدخل  الــمــقــرر  ومـــن 
القوانين حيز التنفيذ العام 
الوالية  يجعل   ما  المقبل، 
أول والية في الباد تفرض 
الشاملة  الــقــيــود  هـــذه  مــثــل 
ــائــــل  ــلــــى اســـــتـــــخـــــدام  وســ عــ
وفقا  االجتماعي،  التواصل 
لوسائل اإلعام األمريكية. 

ف��ي  ���س��خ�����ض   1500 اإج�������الء 

�سخم ح��ري��ق  ب�سبب  اإ���س��ب��ان��ي��ا 
إسبانيا،  ألف هكتار شرقي  أكثر من  دمر حريق ضخم 
وأدى إلى إجاء حوالي 1500 شخص، طبقا لما ذكرته قناة  

»آر.تي.في.إي« التلفزيونية أمس الجمعة. 
وأضافت القناة التلفزيونية نقا عن تقارير رسمية، أن 
الحريق اجتاح المنطقة الحدودية بين منطقتي »آراجون« 
عمليات  وجــرت  ذاتــي.  لحكم  تخضعان  اللتين  و»فالنسيا« 

اإلجاء يوم الخميس وأمس الجمعة. 
ونــشــرت وحـــدة خــدمــات اإلطــفــاء والــطــوارئ العسكرية 
اإلســبــانــيــة 20 مــروحــيــة وطـــائـــرة إطـــفـــاء. يــذكــر أن الــبــاد 
شهدت العام الماضي أسوأ حريق غابات، منذ بدء عمليات 
)كوبرنيكوس(  األرض«  »مراقبة  برنامج  وسجل  التسجيل. 
التابع لاتحاد األوروبي 493 حريق غابات. وتسبب الحريق 

في تدمير أكثر من ثاثة آالف كيلومتر مربع.  

وق���������وع ح���������ادث م�������روري 

����س���خ���م ف����ي ه����ون����ج ك��ون��ج
نفق  بالقرب من  وشاحنة  ركــاب  أربــع حافات  اصطدمت 
في هونج كونج، أمس الجمعة، وأصيب نحو 87 شخصا بينهم 
بعد  الحادث  ووقــع  اإلصابات طفيفة.  معظم  وكانت  أطفال. 
ظهر أمس بالقرب من مدخل نفق على طريق تسيونغ كوان 
أو في منطقة الم تين السكنية في كولون. وقال كبير مفتشي 
الشرطة لي بوك كيت: إن سيارة أجرة قامت »بتغيير مسارها 
الــتــوقــف في  ــرى مــن  المركبات األخـ ولــم تتمكن  مــبــاالة«  بــا 
العشرات  وهــرع  االصطدام.  في  تسبب  مما  المناسب،  الوقت 
من رجال اإلطفاء والمسعفين والشرطة إلى مكان الحادث. 
رقد عدة أشخاص على نقاالت وشوهد راكب واحد على األقل 
نــافــذة عــلــى جانب  الــســيــارة. تحطمت  لــلــخــروج مــن  ُيــســاعــد 
كبار سن  بينهم  الجرحى من  وعالج مسعفون بعض  حافلة. 
في مكان الحادث. كما شوهدت مجموعة من طاب المرحلة 
بجروح  بعضهم  وأصــيــب  الــطــريــق  على  جالسين  االبــتــدائــيــة 
قــائــد محطة اإلطــفــاء فــي الم  الــيــد. وقـــال شين تشوين  فــي 
تين: إن فريقه اضطر إلى مساعدة حوالي 240 شخصا على 
الكثير  وجود  بسبب  العملية صعبة  وكانت  المركبات،  مغادرة 
من األطفال والركاب المسنين. وذكر أن سائق حافلة حوصر 
األســاس خدوشا  في  اإلصــابــات  وتضمنت  السيارة.  في  أيضا 
على أيدي الناس وأرجلهم ورؤوسهم ووجوههم، وفًقا لما ذكره 

وونغ بو-لونغ، قائد مستودع سيارات اإلسعاف في الم تين.

ولي�������ة ي����وت����ا الأم����ري����ك����ي����ة ت���ح���د م�����ن و����س���ول 

���ر اإل������ى و����س���ائ���ل ال���ت���وا����س���ل الج��ت��م��اع��ي ال���ق�������سَّ
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} إسعاف المصابين في مدخل النفق.

}  السترة السوداء شغلت اإلعام األمريكي.

}  تعبيرية.
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الكوهجي يزور اتحاد كرة الطاولة 

وي�شهد تدريبات المنتخبات الوطنية

با�سم حممود بطل العرب 

يف الدارت�س بنتائج رائعة

التحاد الألماني لكرة القدم ين�سم 

اإلى حملة جديدة �سد العن�سرية

ص 5ص 4ص 2 في الموقع اإللكتروني

اقـــرأ
 الملحق الرياضي

} لقطة لألمريكي تريكو وايت

النجمة يتعاقد مع الأمريكي »وايت«
 كتب أحمد الذهبة:

أعلن نادي النجمة تعاقده مع األمريكي تريكو وايت لتمثيل الفريق األول 
لكرة السلة فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي 2023-2022.

وسيكون وايت المحترف الثاني في الفريق إلى جانب مواطنه وارد، ويعد 
له  سبق  حيث  تحديدا،  المنامية  وللجماهير  البحرين  فــي  معروفا  الــاعــب 
المنامة  نــادي  استضافها  التي  الخليجية  البطولة  في  المنامة  فريق  تمثيل 
اإلمــاراتــي،  الشارقة  أمــام  ليخسر  النهائية  المباراة  إلــى  ووصــل   2019 عــام  في 
أنه  كبير، وخــاصــة  أنــه العــب  فيها  أكــد  كبيرة  آنـــذاك مستويات  الــاعــب  وقـــدم 
األمريكية  الجامعات  دوري  في  ولعب  أمريكا،  شباب  منتخب  تمثيل  له  سبق 
والتشيك  وتركيا  استراليا  فــي  االحترافية  الــتــجــارب  مــن  العديد  خــاض  كما 

وتايوان وكوستاريكا وصربيا.
واالخــتــراقــات  السريع  باللعب  ويمتاز   ،1.96 وطــولــه  سنة   32 وايــت  ويبلغ 
اللعب ومركزي 2 و3،  اللعب في مركز صناعة  الخارج، ويجيد  والتسجيل من 
وبالتالي وجوده مع فريق النجمة إلى جانب مواطنه وراد الذي يغطي ويقاتل 
ويتألق في منطقة تحت الحلق سيشكل قوة إضافية تعزز من حظوظ النجمة 
الــمــوســم، وخــاصــة مــع وجـــود عناصر  الــبــطــوالت فــي هــذا  المنافسة على  فــي 
وعبدالرحمن  شاكر  وحسين  حسين  محمد  مثل  والخبرة  النجومية  تمتلك 

غالي ومحمد ناصر.
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يواجه اليوم منتخبنا الوطني لكرة القدم نظيره منتخب 
فلسطين في مباراة ودية دولية خال التوقف الدولي الذي 
تمام  فــي  الــمــبــاراة  وتــقــام  الـــجـــاري  مــــارس  يستمر حــتــى 28 

الساعة 9:30 مساًء على استاد نادي المحرق.
وأنـــهـــى مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي تــحــضــيــراتــه الــخــاصــة لــهــذه 
هيليو  البرتغالي  الــمــدرب  خالها  يتطلع  الــتــي  الــمــواجــهــة 
سوزا والجهاز الفني إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وذلك قبل 

أيام قليلة من المواجهة الودية الثانية مع نظيره السوري.
وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد استدعى كل من 
نبيل،  احمد  )األهــلــي(،  اهلل  لطف  إبراهيم  العصفور،  عباس 
مهدي  الجبار،  عبد  مهدي  الختال،  إبراهيم  محمد،  عمار 
مــهــدي حــمــيــدان،  بــوغــمــار،  أحــمــد  )الــمــنــامــة(،  عبداللطيف 
محمد عادل، محمد الحردان، سيد ضياء سعيد، عمر سالم 
الجبن،  أمين بن عدي، حمزة  )البديع(، عبداهلل الخاصي، 
سيد محمد جعفر، وليد الحيام )المحرق(، حسين القصاب 
)الــشــبــاب(، عــلــي حـــرم، ســيــد هــاشــم عــيــســى، جــاســم الشيخ، 
كميل األسود )الرفاع(، علي مدن )عجمان اإلماراتي(، محمد 

مرهون )الكويت الكويتي(.
وكانت آخر مشاركات لمنتخبنا الوطني ضمن منافسات 
كأس الخليج العربي )خليجي 25( والتي أقيمت في مدينة 
البصرة العراقية، حيث ودع البطولة من الدور قبل النهائي 

بعد خسارته أمام نظيره العماني بهدف وحيد.
للقاء اليوم  التحضير  بــدأ  فقد  فلسطين  منتخب  أمــا 
اقامتها  والــمــزمــع  المقبلة  آســيــا  لــكــأس  االســتــعــدادات  إطـــار 

تدريباته على  وباشر منتخب فلسطين  دولة قطر 2024  في 
الماعب الخارجية لاتحاد. وينظر الجهاز الفني للمنتخب 
الفلسطيني بقيادة التونسي مكرم بدوب، بأهمية كبيرة لتلك 
المقبلة،  آسيا  لكأس  استعداداته  أولى  أنها  باعتبار  المباراة 

لذلك حرص على تجهيز كل الاعبين.
حــمــادة،  رامـــي  مــن:  كــا  فلسطين  منتخب  قائمة  وتــضــم 
براء خروب، ميشيل مياد، المهدي عيسى، سامر الجندي، 
عــدي خــروب،  الــغــول، محمد خليل،  فــيــراوي، ساجد  موسى 

نبهان،  وجــدي  تامر صيام،  وردة،  أبو  يامين، محمود  محمد 
المحترفين: مصعب  محمد باسم، عميد صوافطة. بجانب 
البطاط، سمير معروف، محمود وادي، محمد صالح، ياسر 

حمد، جونثان زوريا، إسام البطران، عمر قدورة.

كتب علي ميرزا:

في  كــلــيــب  ودار  األهــلــي  فــريــقــا  يلتقي 
اليوم  والنصف من مساء  التاسعة  الساعة 
فــي صــالــة عيسى بــن راشـــد فــي الــرفــاع في 
ــاء نــصــف الــنــهــائــي الـــثـــانـــي مـــن دوري  لـــقـ
الطائرة، وكان لقاء  راشد للكرة  عيسى بن 
الــنــهــائــي األول قد  نــصــف  فـــي  الــفــريــقــيــن 
عبدالواحد  محمود  رفاق  لمصلحة  انتهى 
نــظــيــفــة، وتــعــد  بــثــاثــيــة  كــلــيــب  ــائـــد دار  قـ
الذي  الرابع  اللقاء  هو  المساء  هذا  سهرة 
يجمع الطرفين خال موسمهما الرياضي 

الجاري.
بخيارين،  المواجهة  كليب  دار  ويدخل 
فريق  لــقــاء  إلــى  مباشرة  يؤهله  فانتصاره 
النجمة في النهائي، وخسارته تحتم عليه 
خوض مباراة فاصلة، بينما يملك األهلي 
خيارا واحدا، ويتمثل في الفوز وحده متى 
أراد زمــــاء عــلــي الــصــيــرفــي قــائــد الــفــريــق 
مــربــعــهــا األول عبر  ــى  إلـ الــمــنــافــســة  إعــــادة 

المباراة الفاصلة.
العبو دار كليب يعرفون أن منافس هذا 
المساء لن يكون نفسه الذي كان في لقاء 
المنطلق  هــذا  ومــن  األول،  النهائي  نصف 
ــخـــوض الـــعـــنـــيـــد الــــمــــواجــــهــــة بـــعـــنـــوان  ــيـ سـ

الــحــســم، مــســتــثــمــريــن الــدفــقــة الــمــعــنــويــة 
التي منحها إياهم االنتصار الفائت، وعدم 
إتـــاحـــة الــفــرصــة لــلــمــنــافــس ألخـــذهـــم إلــى 
مواجهة ثالثة فاصلة تكون فيها الحظوظ 
متساوية، وسيكون اإلرسال الهجومي وقوة 
ثــاثــي األطــــــراف، واالســتــمــاتــة الــدفــاعــيــة 
الــمــكــيــر حــســيــن سلطان  الــقــصــيــر  بــقــيــادة 
أســلــحــة ثــاثــيــة يــعــول عــلــيــهــا أبـــنـــاء عنيد 

دار كليب.
وعلى الطرف اآلخر ليس لدى العبي 
األهلي استعدادا لتلقي صفعة ثانية خال 
أيــام مــن الصفعة األولـــى، والمنطق  أربــعــة 
الصيرفي  علي  الكابتن  رفــاق  على  يفرض 
ــيـــدا بــعــد  ــدرس جـ ــ ــ ــهـــم قــــد اســـتـــوعـــبـــوا الـ أنـ

تلقيهم ثاث خسائر من المنافس.
ويــنــتــظــر جــمــهــور األهـــلـــي مـــن العبيه 
الــاعــبــون  قــبــل أن يــصــالــح  أن يــصــالــحــهــم 
تفوق  إذا  إال  يتحقق  لــن  وهــــذا  أنــفــســهــم، 
اعتبار  على  أوال،  أنفسهم  على  األهــاويــة 
أن الكابتن حسن علي مدرب الفريق ليس 
لــديــه عــصــا ســحــريــة حــتــى يــنــتــشــل وحـــده 
الــفــريــق، ونــاصــر عــنــان لــيــس بــمــقــدوره أن 
ما  ونعيد  ونــكــرر  وحـــده،  كليب  دار  يناطح 
قلناه في »وقتنا المستقطع« سيظل التأهل 
معلقا، والكرة بين أيدي العبي الفريقين.

يف مباراة ودية دولية خالل التوقف الدويل..

منتخبنا الوطني لكرة القدم يواجه نظيره الفل�سطيني الليلة

} منتخب فلسطين لكرة القدم.} منتخبنا الوطني لكرة القدم.

كتب: أحمد الذهبة

السلة  اتحاد  أقيمت يوم أمس على صالة 
كأس  بطولة  قرعة  سحب  مراسم  الحصم  بأم 
خليفة بن سلمان لكرة السلة النسخة السابعة 
وأســفــرت   ،2023-2022 الــريــاضــي  الموسم  فــي 
نتيجتها عن ترأس المحرق للمجموعة األولى 
ــنـــويـــدرات  ومـــعـــه أنـــديـــة الــنــجــمــة والـــحـــالـــة والـ
حامل  الثانية  المجموعة  تــرأس  فيما  وسترة، 
واالتحاد  المنامة  جانبه  وإلــى  األهلي  اللقب 

والبحرين ومدينة عيسى وسماهيج.
مارس   28 بتاريخ  البطولة  مباريات  وتبدأ 
الــــجــــاري، وســنــشــهــد مـــواجـــهـــات مــبــكــرة قــويــة 
الفائز  مــع  الــمــحــرق  مــواجــهــة  مثل  ومتكافئة 
مواجهة  وكــذلــك  والــحــالــة  النجمة  لــقــاء  مــن 
األهلي واالتحاد، فيما يلتقي المنامة بمدينة 
سماهيج،  منافسه  الــبــحــريــن  ويــواجــه  عيسى 

وقد ابتسمت القرعة لفريقي سترة والنويدرات 
إلــى  منهما يصعد  والــفــائــز  يــتــقــابــان  الــلــذان 

الدور نصف النهائي مباشرة.
وتشير التوقعات األولية إلى احتمالية أن 
الــدور  في  والمنامة  األهلي  بين  مواجهة  نــرى 
حــدوث مفاجآت  في حال عدم  النهائي  نصف 
من االتحاد أو البحرين، وفي المقابل قد نرى 
النهائي  الـــدور نصف  فــي  األخـــرى  الــمــواجــهــة 
كانت  إذا  إال  والــنــويــدرات  المحرق  بين  تجمع 

للنجمة أو الحالة كلمة أخرى.
والـــدور  التمهيدي  الــــدور  مــبــاريــات  وتــقــام 
ربع النهائي بنظام إخراج المغلوب من مباراة 
ويــشــارك محترف واحــد مع كل فريق،  واحــدة 
بــيــنــمــا تـــقـــام مـــبـــاريـــات الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
والنهائي من ثاث مباريات ويشارك محترفان 
مع كل فريق، وستقام المباراة النهائية في 31 

مايو القادم.

مواجهات مرتقبة في كاأ�س »خليفة بن �سلمان«

} الجدول الهرمي بعد سحب القرعة

الأهلي ودار كليب.. لمن يبت�سم ن�سف النهائي الثاني؟
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جدٌل عقيم
الــدوري  بــأن  )الـــدون(  رونــالــدو  { تصريح كريستيانو 
السعودي في غضون أعواٍم قليلٍة قادمة سيصبح من بين 
أفضل أربع أو خمس دوريات في العالم؛ لم يأت من فراغ 
وليس البحث عن مزيد من المال، ألنه اليوم هو الالعب 
األغــلــى فــي الــعــالــم، ولــكــن مــن واقــعــيــة هــو يعيشها، ومن 

الجماهيرية التي ازدادت في المالعب السعودية.
التحاق  السابق على  الوقت  في  كــان تخيالت  ومــا   }
ــرُه بــعــد الــتــحــاقــه  ــيـ ــو غـ ــعـــودي؛ هـ )الـــــــدون( بــالــنــصــر الـــسـ
ُقـــرب انتقال نــجــوم مشهورين  تــتــوارد عــن  الــتــي  واألخــبــار 
للمالعب السعودية، وفي مقدمتهم البرغوث األرجنتيني 
)ميسي(، وغيره من النجوم الذين صارت السعودية واحة 

خصبة لقدومهم واإلبداع فيها كمشروع دولة!
قد  العالم  حديث  صــارت  التي  النقلة  هــذه  ومثل   }
ال تكون جديدة؛ ألن العبين أفذاذا من شاكلة األسطورة 
غيرهما  مــع  انتقال  بيكنباور  واأللــمــانــي  بيليه  البرازيلي 
للمالعب األمريكية؛ وتحديًدا مع كوزموس ألجل االرتقاء 
التي  األمكنة  مــن  أمريكا  أن  باعتبار  هــنــاك،  الــقــدم  بكرة 

ُيمكن أن تتطور فيها اللعبة لتأخذ شعبيتها.
{ ولــســنــا بــعــيــديــن عـــن الــتــجــربــة الــســعــوديــة ُبــعــيــد 
شاكلة  مــن  نجوم  بانتقال   ،)1978( األرجنتين  مونديال 
الحزامي  وتميم  ذيــاب  طــارق  التونسي  المنتخب  العبي 
والــعــقــربــي وغــيــرهــم، فضال عــن اســتــقــدام الــهــالل للنجم 
ــدوري السعودي  الــبــرازيــلــي )ريــفــلــيــنــو(، وهــو مــا أنــعــش الــ
القدم  كــرة  وبـــدأت  الجماهيري  الــحــضــور  نسبة  مــن  وزاد 

السعودية تطورها.
أم  أواًل  )البيضة  قائًما  الجدل  يــزال  ال  ُهنا  بينما   }
لمماثلة  إلى سنواٍت ضوئية  الدجاجة(، وسنكون بحاجة 
التجربة السعودية، فدخول سترة سلم المنافسة في دوري 
الكروي،  وسطنا  في  ل جداًل  ُيمثِّ الممتاز  بن حمد  ناصر 
والتجربة ليست بجديدة على أنديتنا فهناك من ُيماثل 

ا وسبقه آخرون قبل مواسم قليلة! سترة فيها حالّيً
)طموح(  دعــم  من  كغيرهم  استفادوا  فالستراوية   }
للكرة  نوعية  نقلة  ُيشكل  الــدعــم  هــذا  أن  ويـــرون  بــجــرأٍة، 
الستراوية للمنافسة، وُتسهم في دخول الالعبين من أبناء 
النادي في سباٍق ألجل الحصول على مكاٍن في التشكيلة 
الستراوية  لـــإدارة  الــمــدى  بعيدة  نظرة  وهــي  الستراوية، 

باركتها )ُطموح( بالدعم كما تفعل مع غيرهم.
واقــعــيــة من  الــســابــق سمعنا رؤى  فــي  أّنــنــا  أعــتــقــد   }
يتم  لالعبين  المتدرج  بالتصعيد  أنديتهم  تهتم  إداريين 
يدخلوا  لــم  لكنهم  الــنــادويــة،  أكاديمياتهم  فــي  تكوينهم 
في جدٍل عقيم كما يحصل حالّيا من آخرين ويحاولون 
من  بداًل  بدورينا،  لالرتقاء  )طموح(  التقليل من مشروع 
ا في رؤية )2030(.  الدعوة ألن يكون هو مشروع الدولة كروّيً
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التهنئة  القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  قدم 
واألشقاء  القدم  لكرة  العماني  االتحاد  لشقيقه 
عمان  منتخب  تــأهــل  بمناسبة  عــمــان؛  بسلطنة 
لكرة القدم الشاطئية لكأس العالم 2023. وثمن 
العمانية  للكرة  الالفت  اإلنجاز  الكرة« هذا  »بيت 
الذي يعكس تميزها في مسابقة الكرة الشاطئية.
الجدير بالذكر أن منتخب عمان لكرة القدم 
الشاطئية حقق الفوز على نظيره الصيني )11-
ــع نــهــائــي بــطــولــة آســيــا  0(، ضــمــن مــنــافــســات ربــ

المقامة في تايالند.
ــك، تـــأهـــل مــنــتــخــب عـــمـــان لــلــشــواطــئ  ــذلــ وبــ

لنصف نهائي البطولة.. كما ضمن مقعده ضمن 
المشاركة اآلسيوية في بطولة كأس العالم المقرر 

إقامتها باإلمارات خالل نوفمبر المقبل.
وتنص الئحة البطولة على تأهل 3 منتخبات 
ــارات  ــ مـــن آســيــا لــكــأس الــعــالــم، ومـــع صــعــود اإلمـ
-مــســتــضــيــف الــمــونــديــال- إلـــى نــصــف الــنــهــائــي، 
رسمًيا  المؤهلة  الذهبي  المربع  مقاعد  اكتملت 

إلى المونديال.
وكــــــان مــنــتــخــب عـــمـــان قــــد صـــعـــد إلـــــى ربـــع 
إلى  التي ضمت  النهائي، بعد تصدره مجموعته 

جانبه فلسطين وقرغيزستان.

األولمبية  للجنة  العام  األمين  قام 
الـــســـيـــد فـــــــارس مــصــطــفــى الــكــوهــجــي 
بزيارة لالتحاد البحريني لكرة الطاولة 
الوطنية  المنتخبات  تدريبات  لمتابعة 
لـــلـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة تـــمـــهـــيـــدا لــتــطــبــيــق 
أطلقته  الذي  األبطال  صناعة  برنامج 
الــلــجــنــة األولــمــبــيــة بــتــوجــيــه مـــن سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 

رئيس اللجنة األولمبية.
وكــــان فـــي اســتــقــبــال األمـــيـــن الــعــام 
الــشــيــخــة حـــيـــاة بـــنـــت عـــبـــدالـــعـــزيـــز آل 
لكرة  البحريني  االتحاد  رئيسة  خليفة 

الــطــاولــة ونــائــب الــرئــيــس عــلــي الــمــادح 
وأمين السر السيد عباس محفوظ.

وخـــالل الــزيــارة تــابــع األمــيــن العام 
واطلع  الوطنية  المنتخبات  تــدريــبــات 
التي  الفنية  والــبــرامــج  الــخــطــط  عــلــى 
يـــتـــبـــعـــهـــا االتــــــحــــــاد لـــصـــقـــل وتـــطـــويـــر 
ــارك في  الــالعــبــيــن والـــالعـــبـــات، كــمــا شــ
الحصص التدريبية بهدف تشجيعهم.

وأكـــــد الــكــوهــجــي اهـــتـــمـــام الــلــجــنــة 
األولــمــبــيــة بــتــطــبــيــق بـــرنـــامـــج صــنــاعــة 
األبــطــال على اتــحــاد كــرة الــطــاولــة في 
وخامات  مواهب  من  به  يتمتع  ما  ظل 
واعــــــــدة مــــن خـــــالل ابـــتـــعـــاث عـــــدد مــن 
والسعي  خارجية  لمعسكرات  الالعبين 

مشيدا  وإمكاناتهم،  قــدراتــهــم  لتطوير 
بالدور الذي يقوم به االتحاد للنهوض 
باللعبة، متمنيا له المزيد من التوفيق 

والنجاح.
وبدورها أعربت الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة عن خالص شكرها 
وامتنانها لسمو الشيخ خالد بن حمد 
الــطــاولــة  كـــرة  اتــحــاد  إلدراج  خليفة  آل 
ضمن برنامج صناعة األبطال، مشيدة 
بدعم واهتمام سموه للحركة الرياضية 
الــعــام والــتــي كان  زيـــارة األمــيــن  مثمنة 
لــهــا أبــلــغ األثــــر لـــدى جــمــيــع الــالعــبــات 
والالعبين، مقدرة له وألعضاء مجلس 

اإلدارة المتابعة واالهتمام.

»بيت الكرة« يهنئ االتحاد

 العماني لكرة القدم

متهيدا لتطبيق برنامج »�صناعة الأبطال«

الكوهجي يزور اتحاد كرة الطاولة وي�شهد تدريبات المنتخبات الوطنية

بح�صور جماهريي مميز وعلى ح�صاب جامعة البحرين يف مواجهة ماراثونية

�شقر بن �شلمان وعلي بن محمد يتوجان »التطبيقية« بطال لمناف�شات الكرة الطائرة
توج كل من رئيس االتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات 
البحريني  االتــحــاد  ورئيس  خليفة  آل  سلمان  بن  صقر  الدكتور  الشيخ 
للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة جامعة العلوم التطبيقية 
بطال لمنافسات الكرة الطائرة، وذلك بعد تغلبه في المواجهة النهائية 
على حساب جامعة البحرين بثالثة أشواط مقابل شوطين بواقع 25-21، 
أقيمت  التي  الجماهيرية  بالمواجهة   ،10-15  ،25-18  ،19  -25  ،22-25
الصاالت  بمجمع  راشــد  بــن  عيسى  صالة  على  الماضي  األربــعــاء  مساء 
بمدينة عيسى الرياضية، بحضور رسمي من قبل االتحادين والجامعات 
المشاركة، حيث استطاع العبو »التطبيقية« تحويل تأخرهم بشوط إلى 
انتصار صعب حسمته فاعلية حوائط الصد وتأثير الجهوم من الخطين 
الــتــي سجلها العــبــو جامعة  الــكــبــيــرة  الــنــديــة  االمـــامـــي والــخــلــفــي، رغـــم 

البحرين طوال المجريات.
حوائط الصد ترجح كفة التطبيقية

أفضلية  أخذ  من  البحرين  جامعة  تمكنت  المجريات  إلى  وبالعودة 
امتداد  على  لكراته  منصور  حسين  المعد  توزيع  لحسن  األول  الشوط 
التحول  إلى  إضافة  ناصر  وحسن  صــادق  احمد  هجوم  وفاعلية  الشبكة 
اســتــغــالل سوء  مــوســى، بجانب  السيد جــالل  الــســريــع عــن طــريــق  للعب 
استقبال الخصم للكرة األولى، فيما استطاع العبو التطبيقية تقليص 
التطبيقية  العبو  واستعاد  علي،  منتظر  إرســـاالت  تأثير  بفضل  الــفــارق 
تركيزهم بالشوط الثاني حيث تميز هاني علي في تشكيل حوائط الصد 
متتالية  لنقاط  الشبكة  بمنتصف  حميد  محمد  المعد  كــرات  وترجمة 
دون اغفال الدور الكبير الذي شكله في الجانب الهجومي كل من طرفي 

الشبكة يوسف المالود ومحمد هادي ومنتظر علي في الخط الخلفي.

وأجرى مدرب جامعة البحرين حسن خليل في الشوط الثالث تغييرا 
ناصر  بــداًل من حسن  أمين مصطفى  أشــرك سيد  تشكيلته، حيث  على 
العلوم  جامعة  صــد  حــوائــط  فاعلية  أن  إال  بالنتيجة،  التقدم  أجــل  مــن 
علي  ومنتظر  هــادي  ومحمد  علي  هاني  بتواجد  وخصوصا  التطبيقية 
البحرين  أخــطــاء العــبــي جامعة  اســتــغــالل  االمــامــي بجانب  الــخــط  فــي 
دون  الهجومية حال  الكرات  والتسرع في تخليص  اإلرســاالت  تنفيذ  في 
مجريات  على  اسلوبهم  البحرين  جامعة  العــبــو  فــرض  فيما  تقدمهم، 
الكرة األولى والدفاع عن طريق  الرابع في ظل تأمين استقبال  الشوط 
التطبيقية  مــدرب  أجــرى  فيما  توفيق،  احمد  وسيد  عبدالرسول  محمد 

النقاط  فــارق  زيــادة  بعد  تشكيلته  على  تبديالت  عدة  عبدالعزيز  يوسف 
لمصلحة جامعة البحرين من اجل اراحتهم للشوط الفاصل حيث بان 

عليهم اإلرهاق والشد العصبي.
الذي  التطبيقية  العلوم  لجامعة  ابتسم  فقد  الفاصل  الشوط  أمــا 
خــاضــه العــبــوهــا بــتــركــيــز عـــال وقــلــة اخــطــائــهــم فــي الــشــقــيــن الهجومي 
دون  الحرين عبداهلل عيسى وحسين علي،  المدافعين  بقيادة  والدفاعي 
إغفال دور هاني علي بمنتصف الشبكة سواء في تشكيل حوائط الصد 
أو الهجوم السريع، ورغم العودة التي سلجها العبو جامعة البحرين في 
القسم الثاني من الشوط الفاصل باستغالل أخطاء خصمهم فإن تسرع 

تميز  الــذي  »التطبيقية«  تقدم  مــن  عــزز  الهجومي  الشق  فــي  الالعبين 
بحوائط الصد في النقاط األخيرة.

حفل اخلتام واأللقاب الفردية
التطبيقية،  العلوم  جامعة  منتسبي  على  الفرح  ابتسامة  ارتسمت 
وقد  اللقب،  فرحة  والفني  اإلداري  والجهازين  الالعبين  شــاركــوا  حيث 
بدأ حفل ختام منافسات الكرة الطائرة بتقديم الشيخ الدكتور صقر بن 
للشيح  والجامعات  المدارس  اتحاد  من  تذكاريا  درعــا  آل خليفة  سلمان 
من  الطائرة  اتحاد  قدمه  لما  عرفانا  وذلــك  خليفة  آل  محمد  بن  علي 
ذلك،  أجل  من  السبل  كافة  وتوفير  المنافسات  إلنجاح  كبيرة  تسهيالت 
الجامعات  بين  المنافسة  وزيـــادة  الفنية  المستويات  رقــي  فــي  أسهم  مــا 
الخمس المشاركة، بعدها تم تكريم حكام المواجهة النهائية وهم الحكم 
علي  والمسجل  الــشــومــلــي،  خــالــد  الــثــانــي  والــحــكــم  خــاتــم،  األول محمد 
الشيخ، والمراقبون علي ثامر، جاسم العالي، علي الموت ومنصور علي 

بجانب مشرف المباراة محمد عون.
الــفــرديــة، حيث حصل  األلــقــاب  أصــحــاب  الالعبين  كــريــم  تــم  بعدها 
العب  أفــضــل  لقب  على  علي  منتظر  التطبيقية  الــعــلــوم  جامعة  العــب 
بالمنافسات وحصل زميله هاني علي على لقب أفضل العب ارتكاز، فيما 
وزميله  منصور  حسين  البحرين  جامعة  لالعب  معد  أفضل  لقب  ذهــب 
تقليد العبي  تم  ومــن ثم  مــركــز4،  افضل العــب  أحمد صــادق على لقب 
جامعة البحرين بالميداليات الفضية والعبي جامعة العلوم التطبيقية 
بالميداليات الذهبية، وفي ختام التتويج قدم صقر بن سلمان وعلي بن 
محمد كأس البطولة لقائد التطبيقية محمد هادي حيث تسلمه على 

طريقة ميسي عندما احتفل بتحقيق كأس العالم األخيرة.

} جانب من حفل التتويج

} من المباراة الختامية 
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األمين  المؤيد  توفيق  بن  أيمن  أكــد 
العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة 
الذي يصادف  البحريني  الشباب  يوم  أن 
الــخــامــس والــعــشــريــن مــن مـــارس مــن كل 
بــأن تذكر فيها  عــام هــي مناسبة جــديــرة 
الذي  المتميز  البحرين  شباب  إنجازات 
به  يــحــتــذى  رائـــعـــًا  نــمــوذجــًا متميز  يــعــد 
فــي اإلنــجــاز واالبــتــكــار واإلقـــدام على كل 
وصناعة  المملكة  منجزات  في  يزيد  ما 

المستقبل.
وثمن المؤيد الرعاية الكريمة لسمو 
ممثل  آل خليفة  بن حمد  ناصر  الشيخ 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
المجلس األعلى للشباب  رئيس  الشباب 
بن حمد  الشيخ خالد  وسمو  والرياضة، 

آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
الهيئة  رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
والرياضة،  لقطاعي الشباب  البحرينية 
مشيدًا بدور سموهما واحتضانهم الدائم 
إلكمال  ومساندتهما  البحريني  للشباب 
البحرين  مملكة  ونهضة  اإلنجاز  مسيرة 

الغالية.
الــمــجــلــس  أن  ــام  ــعــ الــ ــيــــن  وذكــــــر األمــ
جهوده  يوجه  والرياضة  للشباب  األعلى 
لــلــعــمــل حــســب تــوجــيــهــات ســمــو الــشــيــخ 
الــمــعــنــيــة  ــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة  بــ نـــاصـــر 
ــرؤى حــضــرة  بــفــئــة الــشــبــاب والـــمـــوازيـــة لــ
ــد بــن  ــمــ ــلــــك حــ ــمــ صــــاحــــب الــــجــــاللــــة الــ
المعظم  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 

األمير  الملكي  السمو  وتطلعات صاحب 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
المتابعة  مــقــدرًا  الـــوزراء.  مجلس  رئيس 
السياسات  لتفعيل  من سموه  المستمرة 
األعلى  المجلس  يتبناها  الــتــي  الــعــامــة 
للشباب والرياضة لتقوية دوافع اإلنجاز 
بالمسؤولية  يتحلى  لجيل  الشباب  لدى 
النفسية  بالصحة  ويتمتع  المجتمعية 
سعي  المؤيد  وأكــد  الــالئــقــة،  والجسدية 
الــمــجــلــس الــحــثــيــث إلـــى الــعــمــل بــكــل ما 
أن  الــشــبــاب، مـــؤكـــدًا  يــصــب فــي مصلحة 
نتائج  هــي  الشبابية  الــبــرامــج  مخرجات 
ــؤكـــد أن  مــبــهــرة يـــشـــار إلــيــهــا بــالــبــنــان وتـ
الـــخـــطـــوات الــتــطــويــريــة الــتــي يــقــوم بها 

المجلس هي في مسارها الصحيح.

مبنا�شبة يوم ال�شباب البحريني

الموؤيد: ال�شباب البحريني متميز ويعد نموذجا يحتذى به

} أيمن بن توفيق المؤيد

5 مباريات في افتتاح بطولة 

المرح�م ي��سف الم�ؤيد للتن�س
رئيس  المقلة  محمد  خميس  بــحــضــور 
مجلس إدارة النادي وعدد من أعضاء مجلس 
المنظمة  الــلــجــان  وأعـــضـــاء  ورئــيــس  اإلدارة 
وأعضاء وضيوف النادي، تنطلق في الساعة 
الــتــاســعــة مــن مــســاء الــيــوم مــبــاريــات بطولة 
الرمضانية  المؤيد  خليل  يــوســف  الــمــرحــوم 
لزوجي التنس، والتي ينظمها نادي البحرين 
تخليدا  الرمضانية،  أنشطته  ضمن  للتنس 
أحد  المؤيد،  خليل  يوسف  المرحوم  لذكرى 
ومن  للتنس  البحرين  نــادي  أعــضــاء  قــدامــى 

أكثر الداعمين للنادي طوال حياته.
مباريات،   5 إقــامــة  االفــتــتــاح  يــوم  ويشهد 
ــعـــة  ــتـــاسـ ــي الــــســــاعــــة الـ ــ ــان فــ ــ ــاراتــ ــ ــبــ ــ مـــنـــهـــا مــ
عــلــى حسين  الــثــنــائــي  يلتقي  وفــيــهــا  مــســاء، 
عبداللطيف وعبدالكريم منصور مع الثنائي 
أحمد الجساس وجيجو ماثيو على الملعب 
ــــم 3 يــتــقــابــل  ــلـــى الــمــلــعــب رقـ الـــرئـــيـــســـي، وعـ
ــور مع  ــوفـ الــثــنــائــي عـــمـــار الـــــــوزان وديـــبـــيـــك كـ

الثنائي محمود سلمان ووافي محمود.
ــرة مـــســـاء  ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ تـــلـــيـــهـــا فـــــي الــــســــاعــــة الـ
على  يتقابل  الثانية حيث  المرحلة  مباريات 
الثنائي نبيل دواني وكمال  الرئيسي  الملعب 
عبداللطيف  حــســيــن  الــثــنــائــي  مـــع  بــحــرانــي 
وإبــراهــيــم الــعــصــفــور، وعــلــى الــمــلــعــب رقـــم 3 
جناحي  وجمال  رفيعي  إيــاد  الثنائي  يتقابل 
راكوما،  ورودنــيــت  محمد  حاجي  الثنائي  مع 

وتــخــتــتــم مـــبـــاريـــات الـــيـــوم بــلــقــاء الــثــنــائــي عيسى 
العطار  محمد  الثنائي  مع  رضــي  وعــادل  السماك 

وعصام طنطاوي.
وتقام كل المباريات على مالعب نادي البحرين 
رياضة  لمحبي  عــامــة  والــدعــوة  بالجفير،  للتنس 
الــتــنــس لــمــشــاهــدة مــبــاريــات الــتــنــس واالســتــمــتــاع 

باألجواء الرمضانية بنادي البحرين للتنس.

} يوسف خليل المؤيد رحمه اهلل

اجتماع دوري للجنة الرقابة والح�كمة
ــدت لـــجـــنـــة الــــرقــــابــــة والـــحـــوكـــمـــة  ــقــ عــ
اجتماًعا  القدم  لكرة  البحريني  باالتحاد 
دورًيــا، وذلك برئاسة رئيس اللجنة محمد 

علي الشيخ. 
ــــب الــشــيــخ  ــتــــمــــاع، رحـ فــــي بــــدايــــة االجــ
بـــاألعـــضـــاء، شـــاكـــًرا جــهــودهــم الــكــبــيــرة في 
التي  العمل، ضمن إطــار تحقيق األهــداف 
الــرؤيــة  مــع  يــتــوافــق  بما  اللجنة،  وضعتها 
إدارة  مجلس  رسمها  التي  واالستراتيجية 
ــاد الــبــحــريــنــي لــكــرة الـــقـــدم بــرئــاســة  االتـــحـ
بن  خليفة  بن  علي  الشيخ  االتــحــاد  رئيس 
أحمد آل خليفة، والتي ترتكز على تطوير 
نــظــام الــعــمــل بــاالتــحــاد بــمــا يــتــمــاشــى مع 
الــهــيــئــة العامة  الــتــي وضــعــتــهــا  الــســيــاســات 
لــلــريــاضــة، والــتــي تــهــدف إلــى رفــع مستوى 
الـــريـــاضـــيـــة  الــــمــــؤســــســــات  وأداء  وكـــــفـــــاءة 
أعلى  تحقق  الــتــي  بــالــصــورة  ومنتسبيها، 
المنظومة  تــطــور  وتــخــدم  الــجــودة  معايير 

الرياضية البحرينية.
ــتــــمــــاع، نـــاقـــشـــت الــلــجــنــة  ــــالل االجــ وخــ
اللجان  في جانب حوكمة  األعمال  جــدول 
التصديق على محضر  باالتحاد، حيث تم 
االجــتــمــاع الــســابــق، وتــم كــذلــك استعراض 
قسم  مع  المالي  االجتماع  إليه  توصل  ما 

الشؤون المالية للعمل على إعداد التقرير 
ربع السنوي األول لعام 2023 تمهيًدا لرفعه 

إلى مجلس اإلدارة.
وفــــــي هــــــذا اإلطـــــــــــار، نــــوهــــت الــلــجــنــة 
لجان  جميع  أبدته  الــذي  الكبير  بالتعاون 

لــمــتــطــلــبــات لجنة  االتـــحـــاد واســتــجــابــتــهــا 
الرقابة والحوكمة، على النحو الذي يحقق 
القرارات  تنفيذ  في  النجاح  معدالت  اعلى 
والــــتــــوصــــيــــات، الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا تــحــقــيــق 
العمل  في  واالرتــقــاء  التطوير  من  المزيد 

المؤسساتي باتحاد الكرة.
الـــرقـــابـــة  لــجــنــة  ان  ــر  ــالـــذكـ بـ ــر  الـــجـــديـ
من:  عضويتها  تتكون  باالتحاد  والحوكمة 
عــبــدالــعــزيــز قــمــبــر، أحـــمـــد عـــريـــك، هــديــل 

بهلول ومحمد الماجد.

} جانب من االجتماع

أعـــــلـــــن »بـــــيـــــت الـــــــكـــــــرة« يــــــــوم أمــــس 
االتحاد  لكأس  النهائية  المباراة  موعد 
ــقــــدم. وتــــم تــحــديــد  الــبــحــريــنــي لـــكـــرة الــ
مارس   27 الموافق  المقبل  االثنين  يــوم 
بين  النهائية،  للمباراة  مــوعــًدا  الــجــاري 
إذ سيقام  والــمــنــامــة،  الــخــالــديــة  نـــاديـــي 
اللقاء في الساعة 9:45 مساًء على استاد 
النادي األهلي بالماحوز. الجدير بالذكر 
أن الفريقين تأهال للمباراة النهائية بعد 
 2-4 البحرين  على  المنامة  من  كل  فــوز 

والخالدية على الحد 1-2.

الإثنين المقبل م�عًدا لنهائي كاأ�س 

التحاد البحريني لكرة القدم

تكليفات للحكمين عبداهلل ووليد بكاأ�س اآ�سيا لل�س�اطئ
شــــــــــــــــــــارك حـــــكـــــامـــــنـــــا 
الـــــدولـــــيـــــون لــــكــــرة الــــقــــدم 
الــشــاطــئــيــة عـــبـــداهلل قــاســم 
إدارة  فـــي  مــحــمــود  وولـــيـــد 
المجموعات  دور  مــبــاريــات 
لكأس آسيا 2023 للشواطئ 

المقامة حالًيا بتايلند.
وشارك الحكم عبداهلل 
مــــبــــاراة  إدارة  ـــي  فــ قــــاســــم 
مــــنــــتــــخــــب الــــــكــــــويــــــت مـــع 
حكًما  بصفته  قيرغزستان 
وليد  الحكم  وشـــارك  أول. 
مـــبـــاراة  إدارة  فـــي  مــحــمــود 
مــنــتــخــبــي لــبــنــان والــيــابــان 

بصفته حكًما أول.
ــبـــداهلل قـــاســـم في  ــارك عـ ــ وشــ
بين  الــنــهــائــي  ربــــع  مـــبـــاراة  إدارة 

ــد واإلمـــــــــــارات  ــنـ ــلـ ــايـ مـــنـــتـــخـــبـــي تـ
بصفته حكًما أول، كما كان وليد 

محمود حكًما ميقاتًيا.

أكملت اللجنة الرياضية بمركز شباب الهملة استعداداتها النطالق 
الكبار  لفئة  الكروية  الهملة  شباب  تمكين  مركز  دورة  مباريات  منافسات 
حضور  توقع  وســط  أمــس،  مساء  الكبير  الصناعي  العشب  بملعب   2023
كبير من أبناء القرية الذين يحرصون على حضور مباريات فئة الكبار لما 
تضفيه مبارياتهم من متعة ولمسات فنية من الالعبين المخضرمين في 

جو جميل يجمع أبناء القرية جميعا وخاصة الكبار منهم.
ويتوقع أن يشارك بهذه المباريات أكثر من 100 العب من أبناء القرية 
سواء قدامى العبي المركز أو من ال يمارسون الرياضة بشكل يومي وال 
رسمي من غير المرتبطين بأحد األندية، رغبة من إدارة المركز في لّمهم 
السنوات  كبيرا طوال  الذي القى نجاحا  السنوي  النشاط  إطار هذا  في 
بطل  هو  محمد  داوود  المدرب  بقيادة  البالد  فريق  بــأن  علما  الماضية. 

نسخة العام الماضي 2022، فيما حل الوطن وصيفا للبطل. 
كل  تتكون  إلى مجموعتين،  المشاركة  الستة  الفرق  تقسيم  تم  وقد 
مجموعة من 3 فرق تلعب بنظام الدوري من دورين يتأهل منها فريقان 
المجموعتان  قــرعــة حـــددت فيها  أجــريــت  الــنــهــائــي، حــيــث  نــصــف  لــلــدور 
رئيس  اختيار  فيها  بما  السبت،  التي ستنطلق مساء  االفتتاح  ومباريات 

يدير أمور الفريق بالدورة.
يضم  تجمعا  تعتبر  البطولة  هــذه  أن  المركز  رئيس  أوضــح  وقــد 
أعضاء المركز الكبار واإلداريين والالعبين السابقين الذين تفتقدهم 
المركز  لالعبي  فرصة  أنها  كما  قليل،  بشكل  ويــتــواجــدون  المالعب 

الذين ابتعدوا عن الفريق. 

قـــــــدمـــــــت شـــــــركـــــــة جــــاهــــز 
ــا لــفــريــق  ــهـ ــتـ ــايـ ــبـــحـــريـــن رعـ الـ
بطولة  لنهائي  األهــلــي  نـــادي 
المعّظم  الملك  جاللة  كــأس 
لكرة القدم للموسم الرياضي 
2024/2023، وذلك تماشًيا مع 
رؤيتها في أن تكون جــزًءا من 
والرياضية  الشبابية  الحركة 
فـــي الــمــمــلــكــة وحــرصــهــا على 
تـــقـــديـــم الـــــدعـــــم لــلــمــجــتــمــع 
ــه  ــ ــاتـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي ومـ

ومختلف قطاعاته.
وأعـــــــــــرب جـــــــــواد مـــحـــمـــود 
ــام لــشــركــة  ــعـ ــواد الــمــديــر الـ ــ جـ
ــز الـــبـــحـــريـــن عــــن فــخــره  ــاهـ جـ
ــايــــة الـــفـــريـــق  ــزازه بــــرعــ ــ ــ ــتـ ــ ــ واعـ
لنهائي  األهلي  للنادي  األول 
ولفت  الــكــؤوس.  أغلى  بطولة 
تــشــهــد في  الــبــطــولــة  أن  ــى  إلــ
ــورات نــوعــيــة  ــ ــطـ ــ ــل مـــوســـم تـ كــ
ــتــــويــــات الــفــنــيــة  ــلــــى الــــمــــســ عــ
واإلدارية بما يجسد االهتمام 
الـــكـــبـــيـــر الــــــذي يـــتـــنـــاســـب مــع 

مــكــانــة وقــيــمــة الــبــطــولــة التي 
ــم الــريــاضــي األول  تــحــمــل اسـ
حضرة  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 
صاحب الجاللة الملك حمد 
خــلــيــفــة ملك  آل  عــيــســى  بـــن 

البالد المعظم.
وأعــــــــــــــرب عـــــــن اعـــــــتـــــــزازه 
الــكــبــيــر بـــالـــشـــراكـــة الــثــنــائــيــة 
مــع الــنــادي األهــلــي أحــد أبــرز 
األندية على الساحة المحلية 
ــلـــفـــريـــق الـــظـــهـــور  ــيـــا لـ ــنـ مـــتـــمـ
والتوفيق في  المميز  بالشكل 

هذه المشاركة التاريخية. 
وأعضاء  رئيس  أعرب  وقد 
األهلي  الــنــادي  إدارة  مجلس 
بـــخـــالـــص الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر 
لــشــركــة جــاهــز عــلــى رعــايــتــهــا 
لــــلــــنــــادي األهـــــلـــــي فـــــي كــــأس 
جاللة الملك المعظم وهو ما 
يعكس حرص الشركة في دعم 
والرياضية  الشبابية  الحركة 
االهتمام  فــي  الفاعل  ودورهـــا 

بالبرامج المجتمعية.

الليلة قرعة بط�لة نادي الن�سر 

الذهبي الرم�سانية لكرة القدم
اليوم  مــســاء  والــنــصــف  التاسعة  فــي  تــقــام 
حفل مراسم قرعة بطولة نادي النسر الذهبي 
الرمضانية السادسة لكرة القدم 2023 برعاية 
محالت الرياضي ومتجر همر الرياضي وبدعم 
نواف  ومجموعة  شريف  أحمد  مفروشات  من 
الذهبي  النسر  نادي  في خيمة  وذلك  الجشي 

)نادي طيران الخليج سابقا( بسلماباد.
وأكد سيد عمران النجداوي رئيس اللجنة 
عــلــى جميع  أن  لــلــبــطــولــة  الــمــنــظــمــة  الــعــلــيــا 
ممثلي الفرق المشاركة حضور القرعة بالوقت 
المعتمدة  الــالئــحــة  عــلــى  ــالع  ــ واالطـ الــمــحــدد 
واالســتــفــســارات  الــمــنــاقــشــة  وبــعــدهــا  للبطولة 
ــراء الــقــرعــة الــتــي يــشــرف عليها  ــ ومـــن ثـــم إجـ

مــديــر الــبــطــولــة جــاســم الــمــطــاوعــة ورئــيــس اللجنة 
أعضاء  بحضور  قمبر  عبدالرزاق  بالبطولة  الفنية 
اللجنة المنظمة جاسم بوهيلة، سمير حرم ومحمد 
ــبــــدالــــرزاق ورئـــيـــس لــجــنــة الـــحـــكـــام عــقــيــل حسن  عــ
وبــمــتــابــعــة وحـــضـــور بــعــض الــشــخــصــيــات الــريــاضــيــة 
ــمــــدرب عــبــدالــمــنــعــم  الـــمـــدعـــوة ومــنــهــم الــكــابــتــن والــ
الدخيل واإلعالمي ومدرب الحراس الوطني محمد 

بو رجب .
استعداداتها  كــامــل  المنظمة  اللجنة  وأكــمــلــت 
كجاهزية  البطولة  متطلبات  كــل  وهــيــأت  للبطولة 
ــن أكــبــر  ــتـــي تــعــد مـ ـــور اإلداريـــــــة والـ ــ الـــمـــالعـــب واألمــ
ــوالت الـــريـــاضـــيـــة بــالــمــمــلــكــة وتــــحــــرص عــلــى  ــطـ ــبـ الـ

نجاحها خالل ليالي شهر رمضان المبارك.

»جاهز« ترعى نادي الأهلي في نهائي »كاأ�س جاللة الملك«

انطالق بط�لة الكبار بدورة الهملة الكروية

} جانب من حفل التتويج العام الماضي 
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االتــحــاد  إدارة  مجلس  رئــيــس  استقبل 
الــبــحــريــنــي لــلــبــلــيــارد والــســنــوكــر والــدارتــس 
ــد  ــدارتــــس بـــاالتـــحـــاد راشـ ــيـــس لــجــنــة الــ ورئـ
الدوسري وخالد حاجي من قسم العالقات 
بعثة  البحرينية  األولمبية  باللجنة  العامة 
في  مشاركته  من  العائد  البحرين  منتخب 
الــمــفــتــوحــة فـــي مدينة  الــعــربــيــة  الــبــطــولــة 
وذلــك  الــعــربــيــة،  مــصــر  بجمهورية  األقــصــر 
يوم أمس األول في مطار البحرين الدولي 
نــالــه  الــــذي  الــمــركــز األول  بــكــأس  مــحــمــاًل 
منافسه  على  بــفــوزه  محمود  باسم  البطل 
المصري محمد غريب بخمسة أشواط دون 

مقابل في المباراة النهائية.
المفتوحة  الــعــربــيــة  الــبــطــولــة  وشــهــدت 
ــا بــحــريــنــًيــا بــصــعــود أربــعــة  لـــلـــدارتـــس تــألــًق
تأهل  فقد  النهائي،  ربع  الــدور  إلى  العبين 
عبدالناصر يوسف، خالد مراد، خالد عباس 
وباسم محمود، الذي أكمل مشواره بالتأهل 
إلى المباراة النهائية ليحقق اللقب الثاني 
لــه خــالل يــومــيــن، وذلـــك بعد الــفــوز بكأس 
المركز األول لبطولة مصر المفتوحة قبل 

يومين.
ــرع فــــي مـــبـــاريـــات  ــ ــد بـ وكــــــان مـــحـــمـــود قــ
محمود  محمد  بتخطي  العربية  البطولة 
تألقه  ليواصل  مقابل،  دون  أشــواط  بأربعة 
فــي ثــانــي مــبــاريــاتــه، وذلـــك فــي الــــدور ثمن 
الفوز  ويحقق  سمير  محمد  أمــام  النهائي 
واحــد ويتأهل  أشــواط مقابل شوط  بأربعة 
النهائي ويحقق فوًزا سريًعا  الدور ربع  إلى 
على سيد ياسر بأربعة أشواط دون مقابل.

الــدور  إلــى  تأهله  أعلن محمود  وبذلك 
حمودة  محمد  ضــد  ولعب  النهائي،  نصف 
وتمكن من تسجيل فوز قوي بأربعة أشواط 
يكن  لم  النهائية  المباراة  وفي  مقابل،  دون 
أوفر حًظا  منافسه المصري محمد غريب 

البحريني  البطل  تغّلب  فقد  سابقيه،  من 
أشــواط  بخمسة  غريب  على  محمود  باسم 
العربي  االتحاد  رئيس  ليتوجه  مقابل  دون 
الــدكــتــور يحيى  الــلــواء  المصري  لــلــدارتــس 
أداء  بــعــد  الــمــركــز األول  بــكــأس  عــبــدالــقــادر 

قوي ومتميز.
سعداء بوجود أربعة بحرينيني

 يف ربع النهائي
وقال رئيس االتحاد البحريني للبليارد 
والــســنــوكــر والــــدارتــــس مـــنـــذر الــبــصــري إن 
)باسم  البحرينيين  الالعبين  جميع  تأهل 
عباس  عــارف  يوسف،  عبدالناصر  محمود، 
وعارف مراد( إلى الدور ربع النهائي يعطي 
البحريني  الالعب  قوة  على  واضحة  إشــارة 
ومقدرته على المنافسة مع األشقاء العرب 

في جميع البطوالت، وهو ما يعطي االتحاد 
المقبلة  لــلــبــطــوالت  قـــويـــة  مــعــنــويــة  دفـــعـــة 

ويرفع نسبة التفاؤل بتحقيق اإلنجازات.
الــبــطــل باسم  الــبــصــري أن عــــودة  وأكــــد 
يوجه  المنافسة  قــوة  رغــم  بالكأس  محمود 
البحرينيين  الــالعــبــيــن  ــى  إلـ قــويــة  رســـائـــل 
لالجتهاد ولعب أدوار أساسية في البطوالت 
من  المنتخب  قدمه  بما  مشيًدا  العربية، 
مستويات والتواجد في مراحل متقدمة من 

البطولة العربية المفتوحة. 
كنت يف أفضل حاالتي فحققت اللقب

من جانبه قال البطل باسم محمود إن 
غريًبا  ليس  النهائية  المباراة  في  منافسه 
صاحب  فهو  جــيــًدا،  أعــرفــه  مضيًفا:  عليه، 
المباراة  بــدأت  فقد  لذلك  عالية،  إمكانات 
من  فهو  وتــركــيــز،  قــوة  بكل  أمــامــه  النهائية 

الالعبين الذين يتحينون الفرص للتقدم، 
ولــــم أمــنــحــه أي فـــرصـــة طـــــوال األشـــــواط 
الخمسة، وتقدمت عليه في نقاط األشواط 

لئال يشعر باالطمئنان ويحرز أي شوط.
تــمــيــزت  الـــبـــطـــولـــة  أن  ويــــــرى مـــحـــمـــود 
بوجود ناشئين يجيدون اللعبة ببراعة، لكن 
بحكم  لصالحه  مبارياته  حسمت  الخبرة 
خــوضــه الــكــثــيــر مـــن الــمــبــاريــات الــنــهــائــيــة، 
فيما سيطرت الرهبة والضغوطات النفسية 
على الالعب المصري في النهائي وأفقدته 
مباريات  أن  إلى  مشيًرا  المطلوب،  التركيز 
الــتــفــاوت في  بــعــض  األدوار األولــــى شــهــدت 
المستوى، إال أن األدوار النهائية ارتفع فيها 
مستواه وكان في أحسن حاالته بدليل الفوز 
بفارق كبير في األشواط ونقاط األشواط.

ــوزه بــكــأس الــمــركــز  ــد مــحــمــود أن فــ وأكــ
منحه  المفتوحة  مــصــر  بــطــولــة  فــي  األول 
من  أقــويــاء  منافسين  تخطيه  بــعــد  الــثــقــة 
أوغــنــدا  الفلبين،  مــصــر،  تــونــس،  الــجــزائــر، 
الذي  مايباخ  سايمون  وخصوًصا  وألمانيا، 
ينشط فــي الــــدوري األلــمــانــي، مــنــوًهــا إلــى 
أمـــام العـــب أوغــنــدي بمواصفات  لــعــب  أنـــه 
عــالــمــيــة لــكــن الــمــســتــوى الــرفــيــع ضــمــن له 
الفوز والتقدم في بطولة مصر المفتوحة، 
مصر  بطولة  من  الكبرى  استفادته  مؤكًدا 

قبل خوض المعترك العربي.
البحريني  االتحاد  بدور  وأشــاد محمود 
لــلــبــلــيــارد والــســنــوكــر والــــدارتــــس ومــســاعــيــه 
إشــراك  مــن خــالل  الــدارتــس  لعبة  لتطوير 
إلكسابهم  العربية  البطوالت  في  الالعبين 
الــــخــــبــــرات الـــــالزمـــــة وتـــهـــيـــئـــتـــهـــم لـــخـــوض 
بأقرانهم  واالحــتــكــاك  الدولية  المنافسات 
حصد  خالل  من  المملكة  وتشريف  العرب 
ــيـــات ورفــــــع اســـــم الـــبـــحـــريـــن بــعــد  ــيـــدالـ ــمـ الـ

خوضهم البطوالت التصنيفية المحلية.

با�سم محمود بطل العرب في الدارت�س بنتائج رائعةبا�سم محمود بطل العرب في الدارت�س بنتائج رائعة

الب�سري ي�ستقبل بعثة المنتخب وي�سيد باإنجازها

} جانب من حفل االستقبال.



كافالييرز يعزز مركزه الرابع بفوز قاتل على نت�س
لوس أنجلوس - أ ف ب: انتزع كليفالند كافالييرز بفضل سلة قاتلة من 
أيزيك أوكورو قبل ثانية من صافرة النهاية الفوز من مضيفه بروكلين نتس 
كواهي  رميات نجمه  دقة  كليبرز على  أنجلوس  لوس  اعتمد  فيما   ،114-116
لينارد للفوز على أوكالهوما سيتي ثاندر 127-105 الخميس، ضمن منافسات 

دوري كرة السلة األمريكي للمحترفين.
دقيقتين  قبل   )104-112( نقاط   8 بفارق  كافالييرز  تأخر  بروكلين،  في 
من النهاية، قبل أن يسجل 12 نقطة مقابل نقطتين لصاحب األرض ويخرج 
فائزًا. ورافقت الثواني األخيرة إثارة حبست األنفاس، فبعدما فّوت دونوفان 
وأهــدر  عــاد  الــتــعــادل،  بــفــرض  كفيلة  كــانــت  حــرة  رمــيــة  نقطة(   31( ميتشيل 
فرصتين للتسجيل من الهجمة نفسها، لتصل الكرة إلى أوكورون )11 نقطة( 

الذي لم يرتجف مسجاًل سلة الفوز.
في المقابل، ُمني نتس بهزيمته الخامسة تواليًا، على الرغم من تألق 
الثنائي ميكال بريدجز )32 نقطة( وسبنسر دينويدي )25 نقطة و12 تمريرة 
تجاوزه  بعدما  الملحق  إلى  المؤهل  السابع  المركز  إلى  ليتراجع  حاسمة(، 

ميامي هيت.
بسقوطه  تــوالــيــًا  الثالثة  لخسارته  الخامس  نيكس  نــيــويــورك  وتــعــرض 
األول  الخيار  بانشيرو  باولو  وقــاد ماجيك  أورالنــدو ماجيك 111-106.  أمــام 
أرخى غياب جالن  الخاسر،  الفريق  الـ»درافت« بتسجيله 21 نقطة. عند  في 

برونسون المصاب في يده اليمنى بظالله على النتيجة من دون أن يتمكن 
عندما  اذ  بمفرده،  الثغرة  سد  من  متابعات(  و9  نقطة   23( رانــدل  يوليوس 
جلس على مقاعد البدالء في الربع الثاني لم يسجل نيكس أي نقطة خالل 
وأعــاد  نقطة.   19 إلــى  الــفــارق  ــدو  أورالنـ رفــع  فيما  الدقيقة،  ونصف  دقائق   5
كوينتين غرايمز وإيمانويل كويكلي بتسجيلهما 25 نقطة لكل منهما نيكس 
إلى المسار الصحيح في الشوط الثاني، لكنهما افتقدا الزخم في الدقائق 

األخيرة ليحققا العودة الناجحة.
أوكــالهــومــا  على  بسهولة  الــخــامــس  كليبرز  فــاز  الــغــربــيــة،  المنطقة  فــي 
القريبة  المسافة  الذي سجل 13 رمية من أصل 15 عن  ليونارد  بفضل دقة 
والفرنسي  نقطة   24 ويستبروك  راســل  وأضــاف  نقطة.   32 اللقاء مع  لينهي 
األربــع من  رمياته  ثــالث من  األخير نجح في  بــأن  12، علمًا  باتوم  نيكوالس 

المسافة البعيدة في الربع األخير.
وخرج أوكالهوما الذي برز في صفوفه الكندي شاي غلجوس ألكسندر مع 
30 نقطة من المراكز المؤهلة إلى الملحق باحتالله للمركز الحادي عشر، 
فيما دخل نيو أورليانز بيليكانز بفوزه السهل على تشارلوت هورنتس 115-
أوكالهوما  تساوى  بعدما  اإلقصائية  األدوار  مراكز  الصراع على  واستعر   .96
وبيليكانز مع 36 فوزًا و37 هزيمة لكل منهما، فيما يحتل داالس مافريكس 

ولوس أنجلوس ليكرز المركزين الثامن والتاسع تواليًا.

} من لقاء كليفالند كافالييرز وبروكلين نتس

} إيلينا ريباكينا

} جوليان ناجلسمان
ريباكينا تعاني وتبلغ الدور 

م�ضوؤولو بايرن ميونخ يرف�ضون الثالث لدورة ميامي

التعليق على اأنباء رحيل ناجل�ضمان ريــبــاكــيــنــا  إيــلــيــنــا  الــكــازاخــســتــانــيــة  عــانــت  أ ف ب:  مــيــامــي - 
ميامي  دورة  مــن  الــثــالــث  الــــدور  لــبــلــوغ  عــالــمــيــًا  ســابــعــة  المصنفة 
لأللف لكرة المضرب بفوزها الصعب على الروسية آنا كالينسكايا 
7-5 و4-6 و6-3. خسرت ريباكينا الفائزة أخيرًا بدورة إنديان ويلز 
حين  إلــى  وانتظرت  األولـــى،  المجوعة  بداية  في  إرسالها  لأللف 
تأخرت 4-5 كي تقلب الطاولة على منافستها وتفوز بثالثة أشواط 

متتالية وتحسم المجموعة لصالحها.
بدا كأنها تتجه لفوز سهل بعدما تقدمت 4-1 في المجموعة 
لكالينسكايا  الفرصة  أتـــاح  مــا  مستواها  يهبط  أن  قبل  الثانية، 
ومــعــادلــة  بــالــمــجــمــوعــة  والـــفـــوز  متتالية  أشــــواط  بخمسة  لــلــفــوز 
عليها،  ظهر  الــذي  الجسدي  التعب  مــن  الــرغــم  وعلى  النتيجة. 
إرسال  وكسرت  الثالثة  المجموعة  في  أنفاسها  ريباكينا  استعادت 

منافستها مرتين لتفرض كلمتها األخيرة أمام كالينسكايا.
وضربت ريباكينا موعدًا في الدور الثالث مع اإلسبانية باوال 
علمًا  الماضي،  العام  النهائي  ربــع  إلــى  وصلت  التي   )29( بادوسا 
 )114( سيغموند  الورا  االلمانية  النسخة  هــذه  فــي  أقصت  بأنها 

بنتيجة 7-6 )7-2( و4-6 و2-6.
جيسيكا  األمــريــكــيــة  تحتج  لــم  وبـــادوســـا،  ريباكينا  وبــخــالف 
بيغوال الثالثة والتي وصلت إلى نصف النهائي في فلوريدا العام 
الماضي، إلى بذل الكثير من الجهود للفوز على الكندية كاترين 
سيبوف 6-3 و6-1. وبدورها، حجزت األمريكية كوكو غوف، وصيفة 
للدور  بطاقتها  الماضي،  الــعــام  الفرنسية  غـــاروس  روالن  بطولة 

الثالث بفوزها على الكندية ريبيكا مارينو )83( 6-4 و3-6.
وتأهلت البيالروسية فيكتوريا أزارينكا، حاملة اللقب 3 مرات، 
أن تقابل  بفوزها على اإليطالية كاميال جورجي 6-3 و6-1، على 
مارتنز على  إليز  البلجيكية  وفازت   )19( بينيت  البولندية ماغدا 

الروسية داريا كاساتكينا المصنفة ثامنة 4-6 و6-2 و2-6.

بــايــرن ميونخ  نـــادي  مــســؤولــو  أ: وصــل  د ب   - ميونخ 
يعلقوا  لم  ولكنهم  النادي  إلى مقر  القدم  لكرة  األلماني 
سينهي  بــايــرن  بــأن  تفيد  الــتــي  اإلعــالمــيــة  التقارير  على 
ارتباطه بجوليان ناجلسمان مدرب الفريق، وسيتعاقد مع 

توماس توخيل بدال منه.
الرئيس  وال  الــنــادي  رئيس  هاينر  هيربرت  يعلق  ولــم 
الــتــنــفــيــذي أولــيــفــر كــــان وال حــســن صــالــح حــمــيــديــتــش، 
التقارير  بشأن  الرياضية،  للشؤون  اإلدارة  مجلس  عضو 

المتواترة فور وصولهم.
وذكرت التقارير أن ناجلسمان، الذي انضم إلى بايرن 
في 2021 من اليبزج بعقد حتى 2026، بات مضطرا إلى 
ــدارة الــتــرتــيــب لــبــوروســيــا  الــرحــيــل بــعــد خــســارة بــايــرن صــ

دورتموند بعد خسارته 2/1 أمام باير ليفركوزن.
ويستضيف بايرن فريق دروتموند في مباراته المقبلة 
الثمانية  دور  في  الفريق  يلعب  كما  أبريل،  من  األول  في 
بدوري أبطال أوروبا، وكأس ألمانيا. وتولى توخيل تدريب 
عام  في  أوروبـــا  أبطال  بــدوري  وفــاز   2017 دورتموند حتى 
2021 مع تشيلسي، حيث اضطر إلى الرحيل في سبتمبر 

الماضي.
ــكـــاي تـــي فــــي« أن مــســؤولــي بــايــرن  وذكـــــرت شــبــكــة »سـ
مجلة  وذكــرت  أمــس،  مساء  برحيله  ناجلسمان  سيبلغون 
وقت  في  بايرن  مع  عقده  على  سيوقع  توخيل  أن  »كيكر« 
أن  »بيلد«  وذكـــرت صحيفة  السبت،  الــيــوم  أو  أمــس  الحــق 

توخيل سيقود مران الفريق يوم االثنين المقبل.
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تــشــــــاهــدون الــيــــومتــشــــــاهــدون الــيــــوم

التصفيات المؤهلة ليورو ٢٠٢٤

الوقتالوقتالمبارياتالمباريات

إسكوتلندا - قبرص
روسيا البيضاء - سويسرا

أرمينيا -  تركيا
إسبانيا - النرويج
أندورا - رومانيا
كرواتيا - ويلز

17:00
20:00
20:00
20:45
20:45
20:45

التحاد الألماني لكرة القدم ين�ضم 

اإلى حملة جديدة �ضد العن�ضرية

فرانكفورت - د ب أ: انضم االتحاد األلماني لكرة القدم 
المباريات  فــي  العنصرية  ضــد  دولــيــة  أسابيع  حملة  إلــى 
المقبلة بما يشمل مباراتي المنتخب األلماني الوديتين 
أمام بيرو وبلجيكا. وذكر بيان أمس أن شعار »لدينا شيء 
ضد العنصرية« سيتم عرضه على شاشات اإلعالنات في 

المباراتين اليوم السبت، والثالثاء المقبل.
كــمــا ســيــتــم عــــرض الــشــعــار فـــي الـــمـــبـــاريـــات الــدولــيــة 
الــســيــدات  دوري  ومــبــاريــات  عــامــا،   21 تــحــت  للمنتخبات 
منصات  إلــى  باإلضافة  للرجال،  الثالثة  الــدرجــة  ودوري 
خالل  األلماني  واالتــحــاد  لألندية  االجتماعي  التواصل 

األيام العشرة المقبلة.
في  األلماني  المنتخب  العــب  جوريتسكا  ليون  وقــال 
كعائلة  بالعالم.  أي ملعب  في  للعنصرية  »ال مكان  بيان: 
كرة قدم، نقف متحدين ضد العنصرية ومن أجل التنوع«.
ــيـــة ضد  ــزءا مـــن أســابــيــع دولـ ــ ــذه الــحــمــلــة جـ وتـــعـــد هــ
الــعــنــصــريــة خـــالل الــفــتــرة مـــن 20 مــــارس إلـــى 2 أبــريــل، 
في  تنسيقها  ويتم  المتحدة  األمــم  مــبــادرة  على  المبنية 
ألمانيا من قبل »مؤسسة ضد العنصرية«. شعار هذا العام 

هو المشاركة.
وســتــكــون رابــطــة الــــدوري األلــمــانــي جـــزءا منها أيضا 
البوندسليجا  مــبــاريــات  فــي  العنصرية«  »أوقــفــوا  بــرســالــة 
والدرجة الثانية التي تقام في الفترة من 31 مارس حتى 
2 أبريل، التي ستتواجد في البث التلفزيوني والمنصات 

الرقمية.

بوينوس ايرس - أ ف ب: سّجل النجم الخارق ليونيل 
ميسي هدفه الـ800 في مسيرته الزاخرة وقاد األرجنتين 
إلى الفوز على ضيفتها بنما 2-0 أمس، في مباراة ودية 
شهدت احتفاالت صاخبة بإحراز »ألبي سيليستي« لقب 
كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه. بركلة حرة رائعة 
قبل دقيقة من انتهاء الوقت، ختم ميسي، أفضل العب 
افتتح فيها  »استعراضية«  العالم سبع مرات، مباراة  في 
مسجاًل   ،)78( عامًا   21 البالغ  ألــمــادا  تياغو  التسجيل 

هدفه األول في ثالث مباراة دولية.

عاطفية  أمسية  آيــرس  بوينوس  العاصمة  وشهدت 
مونومنتال  ملعب  فــوق  نارية  ألعاب  إطــالق  مع  مــؤثــرة، 
التاريخي الذي غّص بـ83 ألفًا من المحظوظين تمكنوا 
طلب،  مليون   1.5 بين  من  التذاكر  على  الحصول  من 
الفوز  بعد  بالدهم  لمنتخب  األولــى  المباراة  لمشاهدة 
عــلــى فــرنــســا بــركــالت الــتــرجــيــح فــي نــهــائــي الــمــونــديــال 

القطري بعد التعادل 3-3.
والعديد  سكالوني  ليونيل  والــمــدرب  ميسي،  دخــل 
الملعب،  إلى  أطفالهم  مع  األرجنتينيين  الالعبين  من 

وبدوا على حافة البكاء، حيث غّنى المشجعون بانسجام 
األرجنتيني  المنتخب  نشيد  »موتشاتشوس«،  أغنية  تام 
الــمــتــّوج فــي مــونــديــال قــطــر قــبــل ثــالثــة أشــهــر باللقب 
و1986.   1978 بعد  تاريخه  فــي  الثالثة  للمرة  العالمي 
وبعد المباراة، تواصلت االحتفاالت، مع تسليم كل العب 
من تشكيلة المونديال نسخة عن كأس العالم محاطين 

بعائالتهم.
قال ميسي )35 عامًا( الذي حصل على لقب أفضل 
العب في المونديال، بعد إخفاقه في عدة نسخ أبرزها 

الوقت  نهاية  في   1-0 ألمانيا  2014 عندما خسر  نهائي 
اإلضافي: »لطالما حلمت بهذه اللحظة، أن أكون قادرًا 
على االحتفال معكم، رفع كوبا أمريكا في بالدي وكأس 

العالم. هذا أجمل شيء«.
أما سكالوني الذي ترك دموعه تنهمر، فقال متأثرًا: 
»أنا ممتن إلى األبد لهؤالء الالعبين. كرة القدم ملكهم، 
هي ملك كل من يرتدي هذا القميص«. تابع: »يبذلون 
كل جهد وأحيانا ال تتحقق النتائج. هذه المرة تحققت 

وهذا رائع«.

برلين - د ب أ: وصف مسعود أوزيل، العب المنتخب األلماني 
ليلة«  »أفضل  بأنها  العالم 2014  الفوز بكأس  السابق،  القدم  لكرة 
مدرب  لــوف،  بيواخيم  مؤخرا  اجتمع  أنــه  كشف  كما  في مسيرته، 
الــمــنــتــخــب الــســابــق، بــعــد نــهــايــة مــريــرة لــمــســيــرتــه مــع المنتخب 

الوطني.
وقال أوزيل، الذي أعلن نهاية مسيرته عن عمر 34 عاما مطلع 
نشرت  اإلسبانية  »مــاركــا«  مــع صحيفة  مقابلة  فــي  األســبــوع،  هــذا 
فيما  النار«  إلى  الوقود  المزيد من  أريــد سكب  »ال  الجمعة:  أمس 

يتعلق باعتزالي اللعب الدولي في 2018. 
وفــي بيان اعتزاله يــوم األربــعــاء، ذكــر أوزيــل كل األنــديــة التي 
لعب لها وهي شالكه، وبريمن، وريال مدريد، وأرسنال، وفناربخشة، 
وباشاك شهير، ولكن لم يذكر المنتخب الوطني. ولعب أوزيل 92 
وفــاز  إلــى 2018   2009 مــن  الفترة  فــي  األلــمــانــي  للمنتخب  مــبــاراة 
بكأس العالم التي أقيمت بالبرازيل قبل تسعة أعوام. واعتزل أوزيل 
اللعب الدولي عقب خروج المنتخب األلماني من دور المجموعات 
بسبب  حــادة  النــتــقــادات  تعرضه  بعد  بروسيا،   2018 مونديال  فــي 
برفقة رجب  البطولة  له قبل  التقطت  وأيضا بسبب صــورة  أدائــه، 

طيب أردوجان رئيس تركيا.
وتــرتــب عــلــى هـــذه االنــتــقــادات رد فــعــل قـــوي مــن أوزيــــل حيث 
ضد  يكفي  بما  حمايته  بعدم  القدم  لكرة  األلماني  االتحاد  اتهم 

األلماني  االتــحــاد  اتــهــم  بينما  المهينة،  والتعليقات  العنصرية 
 ،2021 للمنتخب حتى  مدربا  كــان  الــذي  لــوف،  وقــال  بالعنصرية. 
في عدة مناسبات إنه حــاول بــدون جــدوى التواصل مع أوزيــل في 
السنوات التالية. وقال أوزيل لماركا: »ال أريد أن أسكب المزيد من 
آراء  أنا واالتحاد األلماني  النهاية كان لدّي  النار. في  إلى  الوقود 
مختلفة، ولهذا السبب تركت المنتخب الوطني عقب نهاية كأس 

العالم 2018«.
في  للغاية  ودي  لــقــاء  أســابــيــع، جمعني  عـــدة  »قــبــل  ــاف:  وأضــ
شــتــوتــجــارت مــع يــواخــيــم لـــوف. األمـــور بيننا عـــادت على مــا يــرام 
مرة أخرى. لم يكن أبدا لدي مشكلة شخصية معه، وقضينا وقتا 
ناجحا سويا. أردت فقط بعض المساحة بعيدا عن كل شيء حول 

المنتخب الوطني عقب كأس العالم 2018«.
واستعاد أوزيل ذكريات الليلة التي فاز فيها المنتخب األلماني 
على نظيره األرجنتيني قبل تسعة أعوام في ريو دي جانيرو، ليتوج 
بكأس العالم. وقال: »كانت هناك العديد من االنتصارات المذهلة 
»خالل  وأضــاف:  كان مختلفا«.  االنتصار  هذا  ولكن  في مسيرتي. 
للتو،  حــدث  فيما  تفكر  أن  للغاية  الصعب  مــن  كــان  االحــتــفــاالت، 
مسيرتي  في  عشتها  ليلة  أفضل  كانت  ريــو  في  كانت  التي  الليلة 
كالعب كرة قدم، حتى اآلن، مازلت أضحك وأصاب بالقشعريرة إذا 

فكرت بشأن هذه المباراة، إنها ذكرى عظيمة«.

احتفال اأرجنتيني �ضاخب ي�ضهد هدفًا تاريخيًا لمي�ضي

} جانب من االحتفاالت األرجنتينية

اأوزيل: التتويج بمونديال 2014 مع المنتخب الألماني كان اأف�ضل ليلة في م�ضيرتي
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كتب أحمد الذهبة:

بعد احتالل فريق المنامة لكرة السلة المركز الثاني في مشاركته 
ببطولة غرب آسيا »سوبر ليغ« عن منطقة الخليج تأهل عن المجموعة 
الثانية إلى الدور ربع aوتقام المواجهات بنظام الفائز في مباراتين من 
أصل ثالث، وتنطلق المواجهة األولى بين المنامة وكاظمة في الكويت 
بتاريخ 27 مارس الجاري، فيما يقام اإلياب في البحرين بتاريخ 3 أبريل 
القادم، وفي حال التعادل تقام المباراة الفاصلة في البحرين بتاريخ 

10 أبريل القادم نظرا ألفضلية المنامة الثاني في مجموعته.

نصف  الــدور  في  السعودي  الهالل  فريق  لمواجهة  الفائز  ويتأهل 
النهائي، وتقام المباريات بنفس الطريقة الذهاب واإلياب.

في الجانب اآلخر يلعب فريق شباب أهلي دبي اإلماراتي مع النصر 
الكويتي.  الكويت  لمواجهة  يصعد  مباراتين  فــي  والــفــائــز  الــســعــودي، 
في  النهائيات  تبدأ  فيما  أبريل،   17 في  النهائي  الــدور نصف  وينطلق 

9 مايو.
المربع  إلى  مباشرة  المنامة  يتأهل  لم  المحلي  المستوى  وعلى 
الذهبي من بطولة دوري زين، وذلك بعد احتالله المركز الثالث بنهاية 
الدور التمهيدي خلف المحرق واألهلي اللذين خطفا بطاقتي التأهل 

أمام فريق  التأهيلية  المباريات  إلى لعب  المباشر، وبالتالي سيضطر 
كما سيخوض  األول،  القسم  في  عليه  تغلب  الذي  المتطور  البحرين 
المنامة مباريات مصيرية في بطولة كأس خليفة بن سلمان، ولذلك 
بمثابة  القادمة  مبارياته  وجميع  جبهات  ثــالث  في  المنامة  سيصارع 
معارك ال تقبل الخسارة، فالخسارة تعني الخروج وفقدان بطولة من 

الثالث.
الجهاز  من  كبير  جهد  إلــى  القادمة  الفترة  في  المنامة  ويحتاج 
الفني للمحافظة على الفريق من التعرض لإلرهاق واإلصابات، وذلك 
عبر توزيع الحمل البدني على الالعبين والتدوير فيما بينهم إن أمكن 

خالل المباريات.
ورغم أن خوض كثير من المباريات في فترة قصيرة قد يكون مرهقا 
الجاهزية  إلى  للوصول  للفريق  جيد  نفسه  الوقت  في  فإنه  لالعبين 
الفنية لالستحقاقات المحلية القادمة إذا ما أحسن المدرب التدوير 
المحترفين  بين  انسجاما  أكثر  المنامة  سيكون  كما  الالعبين،  بين 
والالعبين نظرا لخوضه مباريات خليجية قوية، ولذلك ستكون هذه 
السماح بمشاركة  بعد  المحلية  الفرق  يواجه  إيجابية عندما  النقطة 
وحدث  جيدا  محترفيه  جــّرب  المنامة  أن  والسبب  الثاني،  المحترف 

انسجام في الفريق.

} من مشاركة المنامة في بطولة غرب آسيا

المنامة يخو�ض معاركالمنامة يخو�ض معارك

 ال تقبل الخ�سارة ال تقبل الخ�سارة

محليا وخارجيا.. القادم اأ�سعب
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