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بيروت - بنا

أكــد القــادة المشــاركون فــي قمــة بيــروت 
االقتصادية ضرورة متابعة التقدم المحرز 
فــي إطــار منطقــة التجــارة الحــرة العربية 
الجمركــي  االتحــاد  ومتطلبــات  الكبــرى، 
ســوق  إلــى  الوصــول  فــي  أمــاً  العربــي؛ 
عربيــة مشــتركة. وقــال وزيــر الخارجيــة 
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 
إن مملكــة البحريــن وقعــت علــى مذكــرة 
التفاهم إلنشــاء الســوق العربية المشتركة 

للكهرباء.

سمو الشــيخة زين: المؤسسة قدمت 270 منحة إلى الطلبة

شراكة بين “المبرة الخليفية” و“تمكين”

المنامة - بنا

وقعــت مؤسســة المبــرة الخليفيــة اتفاقية 
مع صندوق العمل )تمكين( لدعم مجموعة 
مهــارات  لتطويــر  الهادفــة  البرامــج  مــن 
الشــباب البحريني وتهيئتهم لدخول سوق 

العمل.
ويأتــي توقيــع االتفاقية للعــام الثالث على 
التوالــي تأكيــًدا ألهميــة الدور الــذي تؤديه 
مؤسسة المبرة الخليفية في إعداد طلبتها 
مــن خال المنــح الجامعية )رايــات(، فضاً 
عــن تأهيــل الكــوادر الشــبابية مــن خــال 
برنامج “إثراء الشــباب” الذي يحظى بدعم 

“تمكين” للمرة األولى.
مؤسســة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  وقالــت 
المبــرة الخليفيــة ســمو الشــيخة زيــن بنت 
خالــد آل خليفــة: نقــدر لـــ “تمكيــن” دعمــه 
المتواصل لبرامج مؤسستنا الساعية لرفع 
كل  ومنحهــم  البحرينــي،  الشــباب  كفــاءة 
الفــرص الازمــة للنمــو والتطــور وتمكينهم 
من المنافسة على المستوى العالمي، وهي 
األهــداف ذاتهــا التــي نســعى لتحقيقهــا مع 

طلبتنا.
وأضافــت ســموها: قدمت مؤسســة المبرة 
الخليفيــة حتــى اآلن أكثــر مــن 270 منحة 
بمجــاالت وتخصصــات  لانضمــام  للطلبــة 
متنوعــة وفــق ميــول وإمكانــات وقــدرات 

الطالــب ورغبتــه واحتياجات ســوق العمل 
ورؤيــة البحريــن 2030. ونتطلــع إلى مزيد 
المســتقبل،  فــي  مــع تمكيــن  التعــاون  مــن 
إلنشــاء جيــل مــن الشــباب الكــفء والقادر 

على االرتقاء بمملكة البحرين. 

البنــاء وأكــوام  مــن مخلفــات  أطنــان  تتكــدس 
القمامــة وجبــال مــن الصخــور فــي مواقــع عدة 
بقرية جنوســان، ما دفع األهالي لرفع شــكواهم 
الشــمالية  المنطقــة  ببلديــة  المســؤولين  إلــى 
والمجلــس البلــدي؛ للعمــل علــى تغييــر الوضــع 
الــذي شــّوه وجــه الحقــول والســاحل. “البــاد” 
اطلعت على الوضع عن كثب في جولة مصورة 

مع مجموعة من شباب القرية.

زيادة عدد البيوت محور خالف “السلطتين”
تـوافــق علــــى 90 % مـــن بـرنــامـــج الحكــومــة

أعلن مجلس المناقصــات والمزايدات 
لمجلــس  مناقصــة  طــرح  عــن  أمــس 
التنميــة االقتصادية؛ لدراســة إلنشــاء 

مركز بيانات في البحرين.
ووفًقــا للبيانــات المنشــورة، فــإن بــاب 
التقديــم لهــذه المناقصــة ســيغلق يوم 
األربعــاء 13 فبرايــر المقبــل، علــى أن 
يكون موعد فتح العطاءات في اليوم 

التالي له.

دراسة إلنشاء 
مركز بيانات 

جبال النفايات تشــوه وجه الحقول والســاحل في جنوسانبالبحرين

“جنة اإلنسان” تعاني مـن المخلفـات
ناس: التشهير بالجامعات مضر

انتقــد رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة 
“التشــهير”  نــاس  ســمير  البحريــن 
يتعلــق  فيمــا  البحرينيــة  بالجامعــات 
أثــر  الــذي  األمــر  الجــودة،  بمســتوى 
علــى ما يعرف بـ “الســياحة التعليمية” 
إلــى عــزوف الطــاب مــن غيــر  وأدى 

البحرينيين عن الدراســة في المملكة. 
وقــال نــاس إنه قبل ســنوات عدة كان 
آالف   9 قرابــة  البحريــن  فــي  يوجــد 
طالــب كويتي فيما تقلــص العدد اآلن 
إلــى 500 فقــط، رابطــا ذلــك بالتشــهير 

الذي استهدف الجامعات.

عقد أمس االجتماع الرابع بمجلس النواب بحضور رئيس وأعضاء الجانبين النيابي والحكومي

“الزعيم” يغرق في عذاريتفوق “الطوق واالسورة”البشير: مندسون يقتلونموّزع رابع لوقود الطائرات“الخسوف الكاذب” اليوم
أفاد الباحث الفلكي محمد  «

العصفور بأن سماء البحرين 
ستشهد خسوف شبه الظل 

صباح اليوم. وبسبب أفول 
القمر الساعة 06:26 فلن يكون 
باإلمكان مشاهدة بقية مراحل 

الخسوف في المملكة.

كشف وزير المواصالت واالتصاالت  «
رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران 

الخليج القابضة كمال أحمد عن أن 
شركة مطار البحرين تعتزم تعيين 

موّزع رابع لوقود الطائرات إلى جانب 
الموزعين الثالثة الحاليين: بابكو، 

شيفرون وبريتيش بيتروليوم.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير،  «
أمس، وجود مندسين بين صفوف 

المتظاهرين يقومون بعمليات 
قتل إلثارة الفوضى في البالد. وقال 

إن قوى معادية لإلسالم تتآمر 
على االستقرار في السودان، محذرا 

الشباب من المتاجرة بهم.

أعلن في حفل ختام مهرجان المسرح  «
العربي في دورته الـ11 بالقاهرة عن 

فوز المسرحية المصرية )الطوق 
واألسورة( لفرقة مسرح الطليعة 
بأفضل عرض مسرحي متكامل، 
ضمن جائزة حاكم الشارقة سمو 

الشيخ سلطان القاسمي.

فجر فريق االتحاد مفاجأة من  «
العيار الثقيل بفوزه على حساب 

حامل اللقب فريق المنامة بنتيجة 
88/ 86، في المباراة التي جمعتهما 
يوم أمس )األحد(، على صالة اتحاد 

السلة، في افتتاح الجولة الثانية من 
الدور السداسي لدوري زين.
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توافقت لجنة السلطتين على 90 % من 
برنامــج عمــل الحكومــة المعــروض على 
البرلمان، ولكن ما أبرز ما خرج عن دائرة 

التوافقات؟
أبلــغ رئيــس لجنة الخدمــات النائب عمار 
المتوافــق  10 غيــر  الـــ  “البــاد” أن  قمبــر 

يتركــز  الحكومــي  الفريــق  مــع  عليهــا 
معظمها بصياغات واردة بالبرنامج.

وذكر أن أبرز اختاف تسجيل الحكومة 
ألــف وحــدة ســكنية   15 بتأميــن  تعهــدا 
مطالبــة  مقابــل  فــي  ســنوات،   4 خــال 
النواب بزيادة العدد إلى 25 ألف وحدة.

إلــى ذلــك، أكدت اللجنة النيابية لدراســة 
برنامج عمل الحكومة للســنوات 2019 - 
2022 أنهــا توصلــت إلى توافق مع الوفد 
الحكومــي برئاســة نائــب رئيــس مجلس 
آل  عبــدهللا  بــن  خالــد  الشــيخ  الــوزراء 
خليفة، على أكثر من 90 % من البرنامج 
وسياســات  أهــداف  مــن  يضمــه  ومــا 

ومبادرات.

راشد الغائب

أمل الحامد
سعيد محمد من جنوسان

خليط من المخلفات الزراعية والمنزلية والبناء

علي الفردان

أمل الحامدأمل الحامد
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رئيس مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية والرئيس التنفيذي لـ “تمكين” يوقعان االتفاقية

مهن راتبها ألفا دينار لألجانب فقط
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عوالي - المحافظة الجنوبية

أطلــق محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفــة، مبادرة “البيئة الخضراء” و “حافــظ على فريجك”، التي 
تأتــي فــي إطــار مســؤوليات المحافظــة تجــاه تعزيــز الشــراكة المجتمعية مــع القطاعيــن الحكومي والخــاص باإلضافة إلــى القطاع 

األهلي، وحفاًظا على التنمية المجتمعية المستدامة في مناطق المحافظة كافة.

وأكــد ســموه أن المحافظــة الجنوبيــة حريصــة 
علــى التعاون والتنســيق المشــترك مــع مختلف 
الجهــات فــي تعزيــز الوعي من خــال التواصل 
الصــورة  وإبــراز  والمواطنيــن  األهالــي  مــع 
الحضارية التي تتميز بها المنطقة من النواحي 

البيئية واالجتماعية واألمنية.
االجتماعيــة  البرامــج  إدارة  مديــر  وأكــدت 
وشــؤون المجتمع بالمحافظة فاطمة الغتم دور 
المحافظــة فــي وضــع أهــداف هــذه المبــادرات 
المحافظــة  مجتمــع  وفئــات  شــرائح  لجميــع 
الجنوبيــة، مــن خــال محــور البيئــة الخضــراء 
في توفير مختلف السبل الكفيلة بإشراك أفراد 

المجتمــع والتنســيق البيئــي مــع الجهــات ذات 
العاقــة، إضافــة إلــى إبــراز الترابــط المجتمعي 
بيــن المحافظــة والجهــات التنســيقية لمبــادرة 
“حافــظ علــى فريجــك” من خــال الحفاظ على 
النسيج المجتمعي، وتلبية الحتياجات األهالي 
التي رصدت في المجلس األسبوعي للمحافظة 

والزيارات الميدانية لمناطقها كافة.
الهندســية  الخدمــات  إدارة  مديــر  وأوضــح 
بالمحافظــة الجنوبيــة خالــد حاجــي أهــم ســبل 
الخدميــة،  الناحيــة  مــن  المبــادرة  وأهــداف 
بتحســين الواجهــة الحضاريــة لمختلف مناطق 
المحافظــة وتعزيــز البيئــة الخضــراء مــن خال 

زيادة الرقعة الخضراء وتشجيع فئات المجتمع 
خــال  مــن  المســتدامة  الطاقــة  الســتخدام 
التنســيقية  الجهــات  مــع  التوعويــة  الحمــات 

والداعمة.
كمــا رحــب الحضــور مــن كبــار ممثلــي الجهــات 
الحكوميــة والخاصة والهيئات وممثلي القطاع 
األهلــي بالتعــاون المثمر الذي يعــود بالنفع على 
الفــرد والمجتمــع فــي المحافظــة الجنوبيــة، مــا 
يحقــق النمــو الحضــاري والتنمــوي فــي المجال 
البيئــي واالجتماعــي واألمنــي؛ لضمــان توفيــر 
المحافظــة  ازدهــار  بإبــراز  الكفيــل  التعــاون 

الجنوبية وإبراز صورتها الحضارية.

في إطار النسخة األولى لجائزة التربوي 
التوجيه  على  بناًء  تأتي  التي  المتميز، 
الــبــاد صاحب  لــدن عــاهــل  السامي مــن 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
استام  والتعليم  التربية  وزارة  بــدأت 
للتنافس  المتقدمين  التربويين  أعــمــال 
ا، وذلك بمقر الوزارة  على الجائزة يدويًّ

خال ساعات الدوام الرسمي. 
اإلدارات  بــجــمــيــع  عــمــل  فـــرق  وشــكــلــت 
الــتــعــلــيــمــيــة، مــهــمــتــهــا اســـتـــام األعــمــال 
والــتــأكــد مــن اســتــكــمــال جميع الــوثــائــق 

الخاصة بكل عمل أو مشروع تربوي.
يكون  ــا  يــدويًّ األعــمــال  تسليم  أن  يــذكــر 
إليها  ينتمي  التي  التعليمية  اإلدارة  في 

المتقدم.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

إلــى تحســين الواجهــة الحضاريــة وإبــراز الصــورة المميــزة للمنطقــة المبــادرة تهــدف 

سمو محافظ الجنوبية يطلق “البيئة الخضراء” و“حافظ على فريجك”

بدء استالم أعمال 
02“التربوي المتميز”

اســتقبل نائــب رئيــس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفة، ونائب 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وبحضور رئيسة مجلس 
النــواب فوزيــة زينل، رئيســة االتحــاد البرلمان الدولــي غابريا بارون بمناســبة زيارتها 

مملكة البحرين.

وفي بداية اللقاء الذي تم بقصر القضيبية 
تــم الترحيــب ببــارون مــع التأكيــد على أن 
زيارتهــا لمملكــة البحريــن تأتــي فــي إطــار 
وتبــادل  والتواصــل  والتعــاون  التنســيق 
البرلمانــات، وتقديــًرا  الخبــرات فيمــا بيــن 
لمســيرة الديمقراطية فــي مملكة البحرين 
ومــا تشــهده مــن تطور فــي ظل المشــروع 

اإلصاحي لصاحب الجالة الملك.
وعّبــرت بــارون عن ســعادتها بزيارة مملكة 

لهــا،  الملــك  جالــة  وباســتقبال  البحريــن 
إضافــة إلى لقائها برئيســة مجلــس النواب 
وكبار المسؤولين، مشيدة بتجربة البحرين 
االنتخابــات  شــهدته  وبمــا  الديمقراطيــة 
األخيــرة مــن نتائــج إيجابيــة تؤكــد وعــي 
شــعب مملكة البحرين ومشاركته في بناء 

ونماء باده في مختلف المجاالت.
حضــر المقابلة عضو مجلس النواب رئيس 

بعثة الشرف فاطمة القطري.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن مبارك وسمو الشيخ علي بن خليفة يستقبالن، بحضور رئيسة مجلس النواب، رئيسة االتحاد البرلمان الدولي

ســمو الشــيخ محمد بن مبارك وســمو الشــيخ علي بن خليفة اســتقبالها بمناســبة زيارتها

 بارون تشيد بتجربة البحرين الديمقراطية

سمو محافظ الجنوبية أطلق المبادرة في إطار مسؤوليات المحافظة تجاه تعزيز الشراكة المجتمعية
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استقبلت قرينة عاهل البالد، رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي 
األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيســة االتحاد البرلماني الدولي غابرييال 

بارون والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتها للبالد. 

عاهــل  قرينــة  رحبــت  اللقــاء،  بدايــة  وفــي 
البــاد بضيفة البــاد، مؤكدة حرص المجلس 
األعلــى للمــرأة علــى تعزيز التعاون المشــترك 
أجــل  مــن  الدولــي  البرلمانــي  االتحــاد  مــع 
تســليط الضوء على اإلنجازات التي تحققها 
ــا، بالنظــر إلــى مكانــة  المــرأة البحرينيــة دوليًّ
االتحــاد على مســتوى العالم ومــا يعمل عليه 
المــرأة  تقــدم  لقيــاس  دقيقــة  متابعــات  مــن 
فــي المشــاركة السياســية من خــال التقارير 
ســموها  منوهــة  يصدرهــا،  التــي  والبيانــات 
فــي هذا الصــدد بمشــاركة االتحــاد البرلماني 
الدولــي فــي المؤتمــر الــذي عقــده المجلــس 
األعلــى للمــرأة فــي نوفمبــر الفائــت لتســليط 
الضوء على دور المشــاركة السياســية للمرأة 

في تحقيق العدالة التنموية.
وجــّددت األميــرة ســبيكة خــال اللقــاء فخر 
التــي  باإلنجــازات  الكبيــر  البحريــن  مملكــة 
حققتهــا المــرأة فــي المجــال السياســي، بناء 
علــى جملــة مــن المؤشــرات من بينهــا ارتفاع 
 ،%  67 التصويــت  فــي  المشــاركة  نســبة 
المــرأة كمترشــحة  نســبة مشــاركة  وارتفــاع 
إلــى فــوز  امــرأة، إضافــة   )47( بلغــت  حيــث 
المــرأة عبــر االنتخــاب الحــر والمباشــر بســتة 
مقاعــد فــي المجلــس النيابــي وأربعــة مقاعد 
في المجالس البلدية، ورئاســة امرأة لمجلس 
النواب في إنجاز غير مسبوق على المستوى 
الوطني، إلى جانب تعيين تســع ســيدات في 
مجلــس الشــورى، وخمس ســيدات في أمانة 

بلدية العاصمة.
وأكدت أن تعزيز المشــاركة السياسية للمرأة 
الوطنيــة  الخطــة  فــي  أولويــة  البحرينيــة 
اعتمدهــا  التــي  البحرينيــة،  المــرأة  لنهــوض 
جالــة الملــك فــي العــام 2005 كأول خطــة 
نوعيــة فــي المنطقــة تعتمــد مــن قبــل رأس 
يعمــل  المجلــس  أن  إلــى  الفتــة  الدولــة، 
المجتمــع  وعــي  تعزيــز  علــى  تأسيســه  منــذ 
بأهميــة المشــاركة فــي االنتخابــات كناخبين 
علــى  المجتمــع  وتشــجيع  ومترشــحين، 
أو  كان  رجــاً  األكفــأ  للمترشــح  التصويــت 
امــرأة. وتضمــن اللقــاء تقديــم عــرض مرئــي 
موجــز يوضــح دور المجلــس األعلــى للمــرأة 
ومــا حققتــه المــرأة البحرينيــة منــذ انطــاق 
المشــروع الوطنــي اإلصاحــي بقيــادة عاهل 
الباد، الذي جعل من تقدم المرأة ومشاركتها 
الفاعلة في التنمية الوطنية ركيزة أساســية، 
وتترجمــه  للعيــان  واضًحــا  يظهــر  مــا  وهــو 
العديــد من المؤشــرات واإلنجــازات النوعية، 
وفي مقدمتها االنتقال بسياســات العمل إلى 
مرحلــة متقدمــة قائمــة علــى تكافــؤ الفــرص 
بين المرأة والرجل، شريكي البناء والتطوير.

من جانبها، أعربت بارون عن إعجاب وتقدير 
ا  االتحــاد بالتجربة البحرينية المتقدمة عالميًّ
فــي مجــال تعزيــز حضــور المرأة فــي الحياة 
السياســية، مؤكــدة أهميــة البرامج والخطط 
والمبــادرات التــي ينفذهــا المجلــس األعلــى 

للمرأة في هذا المجال. 
وأبدت بارون استعداد االتحاد البرلماني الدولي لتعزيز تعاونه من أجل إبراز  «

إنجازات المرأة البحرينية في المجال السياسي، وبما يتيح لدول العالم 
االستفادة من هذه التجربة المتقدمة، ومعرفة وتبني اآلليات التي تتبعها 

البحرين من خالل المجلس األعلى للمرأة في تحقيق تلك اإلنجازات.

 جانب من لقاء سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم مع رئيسة االتحاد البرلماني الدولي

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

التعاون مع البرلمان الدولي إلبراز منجزات “البحرينية”
ــي الــمــجــال الــســيــاســي ــازات الـــمـــرأة فـ ــجـ ــإنـ ــكــة: فـــخـــورون بـ ــي األمـــيـــرة ســب

المنامة - وزارة الداخلية

ركــن  أول  الفريــق  الداخليــة  وزيــر  اســتقبل 
الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، صبــاح 
أمس رئيس االتحاد البرلماني الدولي غابرييا 
بــارون، بحضــور عضــو مجلس النــواب فاطمة 
القطــري، ورئيــس األمــن العــام، ووكيــل وزارة 
الداخلية والوكيل المساعد للشؤون القانونية.

بزيــارة  الوزيــر  رّحــب  اللقــاء،  مســتهل  وفــي 
بــارون، والتي تأتي في إطار التواصل وتبادل 
الــذي  المهــم  بالــدور  مشــيًدا  النظــر،  وجهــات 

يضطلع به االتحاد البرلماني الدولي في تعزيز 
األمن والســلم الدوليين. وأكد الوزير أن عاهل 
البــاد صاحــب الجالــة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، أرســى دعائم الحيــاة الديمقراطية 
التــي تتمتــع بهــا مملكــة البحريــن، وأن قيــادة 
جالتــه الواعيــة والمســتنيرة لهــا الفضــل فــي 
تعزيز المكتسبات السياسية وحماية منجزات 
الوطن، مشــيًرا إلى أن مملكة البحرين ماضية 
نحــو مســتقبل مشــرق وآمــن، تنعــم بــه كافــة 

أطيــاف المجتمــع، فــي إطــار العمــل المســتمر 
على ترسيخ نهج اإلصاح والعدالة.

كمــا أطلــع الفريــق أول ركــن الشــيخ راشــد بــن 
الدولــي  البرلمانــي  االتحــاد  رئيــس  عبــدهللا، 
علــى جهــود وزارة الداخليــة فــي حفــظ األمن 
والنظــام العام، وتأمين الســامة العامة لجميع 

المواطنين والمقيمين. 
مــن  عــدد  بحــث  اللقــاء  خــال  تــم  وقــد 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

وزير الداخلية مستقبال رئيس االتحاد البرلماني الدولي 

وزير الداخلية يبحث الموضوعات المشــتركة مع البرلمان الدولي

العاهل أرسى دعائم الحياة الديمقراطية

الصخير - الحرس الوطني

اســتقبل رئيــس الحــرس الوطنــي الفريــق أول ركــن ســمو الشــيخ محمد بــن عيســى آل خليفة صباح أمــس، رئيــس أركان القوات 
البحريــة الباكســتانية الفريــق أول ظفــر محمــود عباســي، وذلــك فــي مكتبه برئاســة الحــرس الوطني بمعســكر الصخيــر، بحضور 
مدير أركان الحرس الوطني اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، وسفير جمهورية باكستان اإلسالمية الصديقة 

المعتمد لدى المملكة أفضل محمود والوفد المرافق.

َب ســمو رئيــس الحرس  وفــي اللقــاء، َرحَّ
الوطنــي برئيــس أركان القــوات البحريــة 
الباكستانية والوفد المرافق، مؤكًدا عمق 
العاقــات الثنائيــة التي تربط بين مملكة 
البحرين وجمهورية باكســتان اإلسامية 
الصديقــة، ومــا تحملــه مــن تعــاون وثيق 
المجــاالت،  مختلــف  فــي  البلديــن  بيــن 
الــذي  الرفيــع  بالمســتوى  مشــيًدا ســموه 
كجــزء  الباكســتانية  البحريــة  حققتــه 
الباكســتانية ذات  الدفــاع  مــن منظومــة 

الكفاءة والجاهزية العالية.
مــن  عــدد  بحــث  اللقــاء  فــي  جــرى  كمــا 
المواضيع ذات االهتمام المشترك، والتي 
تأتــي ضمــن مجــاالت التعــاون المشــترك 

وتبــادل الخبــرات بيــن الحــرس الوطنــي 
الختــام  وفــي  الباكســتانية،  والبحريــة 

تبــادل الجانبــان الهدايــا التذكاريــة بهــذه 
المناسبة.

سمو رئيس الحرس الوطني مستقبال رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية

سمو رئيس الحرس الوطني يشيد بعمق العالقات الثنائية

تبادل الخبرات مع البحرية الباكستانية

 فعاليات التمرين المشترك )حمد - 3( انطلقت صباح أمس
الرفاع - قوة الدفاع

انطلقــت صباح أمس فعاليــات التمرين 
المشــترك )حمــد - 3(، والــذي تنفذه قوة 
المســلحة  القــوات  مــع  البحريــن  دفــاع 
بجمهورية مصر العربية الشــقيقة ضمن 
المشــترك  العســكري  التمريــن  سلســلة 

)حمد(.
 )3  - )حمــد  المشــترك  التمريــن  ويأتــي 

ضمــن الخطــط التدريبيــة لســاح الجو 
البحريــة  وســاح  البحرينــي،  الملكــي 
يشــتمل  والــذي  البحرينــي  الملكــي 
مــع  المشــتركة  العمليــات  تنفيــذ  علــى 
التابعــة  والبحريــة  الجويــة  األســلحة 
مصــر  بجمهوريــة  المســلحة  للقــوات 
للعاقــات  وترســيًخا  تعزيــًزا  العربيــة، 

التــي  الوطيــدة  التاريخيــة  األخويــة 
إطــار  فــي  الشــقيقين،  البلديــن  تربــط 
التعــاون الدفاعــي والتنســيق المشــترك 
بيــن القوات المســلحة وجيــوش الدول 
الشــقيقة والصديقة لتعزيز التعاون في 
المحافظة على أمن واســتقرار وسامة 

المنطقة.

انطالق فعاليات تمرين المشترك “حمد 3”
الرفاع - قوة الدفاع

ُأقيــم تحــت رعايــة قائــد الحــرس الملكــي ســمو اللــواء الركــن الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة مســاء أمس في قاعدة عيســى 
الجوية، حفل اســتقبال وتكريم عدد من المشــاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين المشــاركة 
في عملية إعادة األمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقد 

أناب سموه نائب قائد الحرس الملكي اللواء الركن حمد خليفة النعيمي الستقبال وتكريم مجموعة قوة الواجب الخاص.

وفــي االســتقبال، ســلم نائــب قائــد الحــرس 
الملكي األوسمة التقديرية التي منحها عاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة لعــدٍد مــن ضبــاط وضبــاط صــف 
وأفــراد قــوة الواجــب الخــاص التابعــة لقــوة 
دفــاع البحريــن تقديــرًا لهــم علــى جهودهــم 
الوطنيــة المخلصة، ودورهــم األخوي الكبير 
فــي وقوفهم إلى جانب األشــقاء في الدفاع 
عــن الحق، وما يتحلــون به من روح معنوية 
عالية، واحترافية، وانضباط ألداء رســالتهم 
الســامية. حضــر االســتقبال عــدد مــن كبــار 
ضبــاط قوة دفــاع البحرين، وعدد من أهالي 
الواجــب  قــوة  مجموعــة  فــي  المشــاركين 

من حفل استقبال وتكريم المشاركينالخاص بقوة دفاع البحرين.

تكريم المشاركين بـ “قوة الواجب الخاص”



04local@albiladpress.com

االثنين
21 يناير 2019 

15 جمادى األولى 1440

وقعت مؤسسة المبرة الخليفية اتفاقية مع صندوق العمل )تمكين( لدعم مجموعة من البرامج الهادفة لتطوير مهارات الشباب 
البحريني وتهيئتهم لدخول سوق العمل. 

ويأتــي توقيــع االتفاقية للعــام الثالث على 
التوالــي تأكيــًدا ألهمية الدور الــذي تؤديه 
مؤسسة المبرة الخليفية في إعداد طلبتها 
مــن خالل المنح الجامعيــة “رايات”، فضالً 
عــن تأهيــل الكــوادر الشــبابية مــن خــالل 
يحظــى  الــذي  الشــباب”  “إثــراء  برنامــج 
بدعــم “تمكين” للمــرة األولى. وفي معرض 
تعليقها على توقيع االتفاقية، قالت رئيس 
مجلــس أمنــاء مؤسســة المبــرة الخليفيــة 
ســمو الشــيخة زيــن بنــت خالــد آل خليفة: 
“نقــدر لـ “تمكين” دعمهــا المتواصل لبرامج 
مؤسســتنا الســاعية لرفــع كفــاءة الشــباب 
البحرينــي، ومنحهــم كل الفــرص الالزمــة 

للنمــو والتطــور وتمكينهــم مــن المنافســة 
العالمــي، وهــي األهــداف  علــى المســتوى 
ذاتهــا التــي نســعى لتحقيقهــا مــع طلبتنا”.
وأضافــت ســموها: “لقــد قدمــت مؤسســة 
مــن  أكثــر  اآلن  حتــى  الخليفيــة  المبــرة 
بمجــاالت  لالنضمــام  للطلبــة  منحــة   270
ميــول  وفــق  متنوعــة  وتخصصــات 
ورغبتــه  الطالــب  وقــدرات  وإمكانيــات 
واحتياجات ســوق العمــل ورؤية البحرين 
التعــاون  مــن  مزيــد  إلــى  ونتطلــع   .2030
مــع تمكيــن فــي المســتقبل، إلنشــاء جيــل 
مــن الشــباب الكفــؤ والقــادر علــى االرتقاء 

بمملكة البحرين”. 

التنفيــذي  الرئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن 
لصنــدوق )تمكين( إبراهيــم جناحي أهمية 
عقــد الشــراكات بيــن مختلــف مؤسســات 
المجتمــع المدنــي بهــدف خلــق المزيــد من 
وأضــاف:  البحرينــي.  للشــباب  الفــرص 
المبــرة  مؤسســة  مــع  شــراكتنا  “تســتمر 
الخليفيــة لمــا تقدمه المبــادرات من فرص 
لصقــل مهارات الشــباب وتطويــر قدراتهم 
المهنيــة والقياديــة بالتزامن مع مســيرتهم 
لالنخــراط  إعدادهــم  بهــدف  الدراســية، 
علــى  العمــل وزيــادة قدرتهــم  فــي ســوق 
أو  التوظيــف  اختــاروا  ســواء  التنافســية 

رئيس مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية والرئيس التنفيذي لصندوق )تمكين( يوقعان االتفاقيةالتوجه إلى مسار ريادة األعمال”.

المنامة - بنا

شراكة بين “المبرة الخليفية” و“تمكين” لتطوير الشباب
بالمملكة االرتـــقـــاء  ــى  ــل ع وقـــــادر  كـــفء  ــل  ــي ج ــق  ــل خ زيــــن:  الــشــيــخــة  ــو  ــم س

مي بنت محمد تدشن فعالّيات “الّطعام ثقافة”
والطهي ــفــنــون  ال ــي  ف مــمــيــزة  وتـــجـــارب  ــدة  ــدي ج ــيــب  أســال تــقــديــم 

انطلقــت مســاء أمــس أولــى فعاليــات النســخة الرابعة مــن “الطعام ثقافــة” في متحف 
البحرين الوطني، بلقاء جمع كل من الفنانة نبيلة الخّير، والشيف إيرفيه برونزاتو. 

وُدّشنت النسخة بحضور رئيسة هيئة البحرين 
للثقافــة واآلثــار الشــيخة مــي بنــت محمــد آل 

خليفة وعدد من المهتمين بالحراك الثقافي.
واســتهلت الفعاليــة بكلمــة لمديــر عــام الثقافــة 
والفنــون الشــيخة هــال بنــت محمــد آل خليفــة، 
رحبــت فيها بالحضور، مؤكدة أن هذه النســخة 
وتجــارب  جديــدة  أســاليب  للجمهــور  ســتقدم 
واســتعرض  والطهــي.  الفنــون  فــي  مميــزة 
الثنائــي تجربتهمــا من خالل تقديم ما نتج عنه 
تعاونهمــا مــن أعمــاٍل فنية وأطباق تــم تنفيذها 
خصوًصا إلبراز نقاط التالقي بين مجاالت الفن 
والطهــي عبــر حــواٍر ثقافــي فنــٍي مميــز تمحــور 
حــول عمــل فنــي بشــكل موجة بحريــة ُعرضت 
عليهــا حلويــات بشــكل كائنــات بحريــة. وتجمع 
النســخة الرابعة من “الطعام ثقافة” المقامة في 

الفتــرة 20 وحتــى 24 ينايــر الجــاري، مجموعــة 
مــن الفنانيــن والطهاة، حيث يشــارك هــذا العام 
كل مــن: الفنــان علي مشــهدي والشــيف ســلمان 
بوحجي، مصممة األزياء ريم بوقيس والشيف 
بدور ســتيل، الفنانة أريج رجب والشــيف أريج 
القاســم  أحمــد  الموســيقَيين  وأخيــًرا  معتــوق، 

 رئيسة هيئة الثقافة واآلثار تدشن النسخة بحضور عدد من المهتمين بالحراك الثقافيوعبدهللا حاجي والشيف جونيور غوميز.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

قضايا الحكم والسياســة ... تهيمن بصورة مباشــرة على الكثير من أبعاد ومفاصل الحياة االجتماعية، ويشــير مفهوم الحكم 
في الدول المعاصرة إلى تطبيق المسؤولين في نطاق الدولة للسياسات والقرارات المتصلة بسيادة الدولة على المستويين 
الداخلــي والخارجــي. وفــي رأينــا المتواضــع أن ســمو الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفة نائــب رئيس مجلس الــوزراء، يمتلك 
اإلحاطة بالعلم اإلدراكي، القائم على ارتباط األفكار بعضها ببعض، نظًرا لما يمتلكه من إرث ثقافي، ينصرف بصورة آلية إلى 

تحليل المعطيات السياسية، وبالخصوص “السياسة الخارجية” وما تكتنفه من مناورات، تبًعا لمصلحة الدول التابعة لها.

وزيــًرا  محمــد  الشــيخ  كان  وحيــن 
المبــدأ،  هــذا  علــى  للخارجيــة، حافــظ 
متطلبــات  فهــم  علــى  ســاعده  حيــث 
وأبعادهــا،  الخارجيــة  السياســة 
التيــارات  بيــن  التــوازن  ومتطلبــات 

السياسية “المتضاربة أحياًنا”.
ومــا االلتفاتة الســامية التــي حظي بها 
وجــه البحرين المضيء “ســمو الشــيخ 
جاللــة  لــدن  مــن  مبــارك”  بــن  محمــد 
الملــك حفظــه هللا، بإطالق اســمه على 
أكاديميــة الدراســات الدبلوماســية، إال 
تكريًمــا لــكل العامليــن )ســابًقا والحًقــا( 

بوزارة الخارجية.

عّبــر  المناســبة  بهــذه  االحتفــال  وفــي 
فــي  مبــارك  بــن  الشــيخ محمــد  ســمو 
الملــك،  لجاللــة  تقديــره  عــن  خطابــه 
ثــم قــال: “ال يقــاس عمر الدبلوماســية 
وإنمــا  قطعتهــا،  التــي  بالســنوات 
باإلنجــازات التــي حققتهــا، فــي خضم 
وإقليميــة  دوليــة  وأوضــاع  ســياقات 

كانت سريعة التقلب”.
كمــا عّبــر عن ذلــك معالي الشــيخ خالد 
بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة وزيــر 
الخارجيــة فــي خطابه بهذه المناســبة 
الملــك،  لجاللــة  وتقديــره  شــكره  عــن 
ثــم قــال: “إن الدبلوماســية البحرينيــة 

للدبلوماســية  نموذًجــا  أصبحــت 
عــن  تدافــع  التــي  النشــطة  المتفاعلــة 
مصالــح مملكــة البحريــن فــي الخارج، 
وتسهم في ترسيخ وجهها الحضاري”.

الشــيخ  عمــل  ســيرورة  خــالل  ومــن 
للخارجيــة،  وزيــًرا  مبــارك  بــن  محمــد 
مــع  الدبلوماســية  لديــه  تالزمــت 
خطوات الدولة السياســية، وأصبحت 
مدرســته تطرح المبدأ التالي الذي هو 

أشبه بالنظرية:
“جميــع المذاهب السياســية في العالم 
- والتــي يصعــب حصرهــا - تقوم على 
متنافــرة  وأيديولوجيــات  فلســفات 

ا - غيــر أنهــا مجمعــة  ــا وعكســيًّ - طرديًّ
على أن تنسب لنفسها تمثيل المصالح 
ــا كان وضــع ذلــك  أيًّ  - للشــعب  العليــا 
بالفــردوس  النــاس  وتعــد   - الشــعب 
فمــن  الشــاملة،  والســعادة  األرضــي، 
تلــك المذاهب ما يتخذ كافة الوســائل 

دون  غاياتــه،  لتحقيــق  والطــرق 
فغايتــه  الوســيلة،  بنوعيــة  االكتــراث 
وهدفــه تبــرران جميع الوســائل، حتى 
ولــو كانــت مخالفة للقيــم والنواميس، 
وبعــض تلــك المذاهــب مــا يتخــذ مــن 
وحضــارة  تاريــخ  فــي  العليــا  المثــل 
لتحقيــق  مشــروعة  وســائل  اإلنســان 

الغايات النبيلة”.
هــو  األخالقــي،  االلتــزام  إن  وحيــث 
حالــة ســامية يمتلكهــا الرجــال الذيــن 
ينفــردون بصفــات عاليــة التميــز، فــإن 
معرفــة الشــيخ محمــد بواجبــه تجــاه 
وطنه خير دليل على استماعه لصوت 

العقل، ودليل على التزامه األخالقي.
ولــن أتجــاوز نفســي حيــن أقــول: إن 
مهمــة الشــيخ محمــد بــن مبــارك فــي 
)مزدوجــة(  كانــت  الخارجيــة  وزارة 
الدولــة الخارجيــة  بيــن إدارة شــؤون 

يتحمــل  كان  فقــد  الرجــال،  وصناعــة 
والمســؤولية  السياســية  المســؤولية 
األخالقيــة في تســيير سياســة الدولة 
عــن  نفســه  أبعــد  إنــه  ثــم  الخارجيــة، 
التــي  الميتافيزيقيــة  المســؤولية 
علــى  المتناحــرة  بالسياســات  ترتبــط 
الســاحة الدوليــة، وفــي هــذا الســياق 
الدوائــر  مــع  أســاليب االنســجام  اتبــع 
العالــم،  دول  معظــم  فــي  السياســية 
الميــزان  كفــة  تــوازن  علــى  حفاًظــا 

المرتبطة بمصلحة الوطن.
أمــا مســؤوليته عــن صناعــة الرجــال، 
فــال أخالنــي أبالــغ إذا قلــت إن معظــم 
رجــاالت الدولــة تخرجــوا من مدرســة 

الشيخ محمد بن مبارك.
وليس غريًبا على جاللة الملك تكريمه 
لرجــاالت وطننــا الحبيب الذين قدموا 

خدمات جليلة لهذه األرض الطيبة.

وجه البحرين المضيء... سمو الشيخ محمد بن مبارك

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

للثقافــة  البحريــن  هيئــة  تنّظــم 
واآلثار جولــًة ميدانية بموقع تالل 
وادي الســيل، مطلع فبراير المقبل، 
التنقيبــات  نتائــج  علــى  للتعــّرف 
األثرية للفريق الياباني المكّون من 
خبــراء ومتخصصيــن فــي مجــال 

البحث األثري والتنقيبات.
الســيل  تــالل وادي  ويضــم موقــع 
تــالل مدافــن تعــود لفتــرة دلمــون 
المبكــرة، حيــث ينتشــر مــا يقــارب 
584 من تالل المدافن على مساحة 

واسعة تتخللها العديد من األودية 
التــي توضــح المشــهد األصلــي لِمــا 

كانت عليه التالل سابًقا.
فريــق  أعضــاء  أحــد  أن  يذكــر 
التنقيــب األثــري اليابانــي ســيقوم 
بتقديم شرٍح باللغة اإلنجليزية عن 
األثريــة  المكتشــفات واللقــى  أبــرز 
مــن  األفــراد  وعلــى  الموقــع،  فــي 
)ســّن 18 فمــا فــوق( الراغبيــن فــي 
موقــع  عبــر  التســجيل  المشــاركة 

.www.culture.gov.bh الهيئة

جولة بموقع وادي السيل

المنامة - وزارة اإلسكان

اســتقبل وزيــر اإلســكان باســم الحمــر بمكتبــه 
أمــس النــواب يوســف زينــل، محمــد بوحمــود، 
تــم  إذ  المالكــي،  وباســم  الــذوادي،  عبــدهللا 
المتعلقــة  المواضيــع  مــن  عــدد  اســتعراض 
بمســتجدات الخطة اإلسكانية.  وتطّرق اللقاء 
إلى سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس، 
ودعــم خطط الوزارة لتلبيــة الطلبات المدرجة 
علــى قوائم االنتظار، عبر تســريع وتيرة العمل 
بالمشــاريع المدرجــة علــى خطــط الــوزارة، كما 
جــرى اســتعراض خطــط تلبيــة الطلبــات بــكل 

وزير اإلسكان مستقبال عدًدا من أعضاء مجلس النوابالمحافظات خصوصا الشمالية.

االنتظار بقوائم  المدرجة  الطلبات  لتلبية  الوزارة  مساعي  دعم 

استعراض الخطة اإلسكانية مع نواب “الشمالية”

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  أكــد 
ترســية  خلــف  عصــام  العمرانــي  والتخطيــط 
حديقــة  لتطويــر  الثانيــة  المرحلــة  مناقصــة 
المائيــة مــن مجلــس المناقصــات والمزايــدات 
علــى شــركة “داون تــاون “ بكلفــة إجمالية تبلغ 
2.63 مليــون دينــار، وتم البدء فيها يوم أمس.

وأضــاف أن المشــروع فريــد مــن نوعــه لمــا لــه 
مــن قيمــة تاريخيــة عريقــة في ذاكــرة األهالي 
ومرتادي الحديقة حيث تبلغ مساحة الحديقة 

6 هكتارات.
وأوضــح “أن تصميــم الحديقــة الجديد يراعي 

للحديقــة  التاريخيــة  المعالــم  علــى  الحفــاظ 
المائيــة  والمســطحات  المماشــي  فــي  متمثلــة 

الموجودة واألشجار المعمرة”.
وقــال “تنقســم الحديقــة إلى مســاحات عائلية 
خشــبي  وجســر  األطفــال  لعــب  ومســاحات 
ومســاحة لممارســة األلعــاب الرياضيــة إضافة 
والتــي  الخضــراء  العشــبية  المســاحات  إلــى 

تغطي الحديقة”.
وأضــاف “كمــا تحتــوي الحديقة علــى عدد من 
ومطعــم  كالكافتيريــا  االســتثمارية  المبانــي 

عصام خلفبمساحة 946 متًرا مربًعا”.

ديــنــار مــلــيــون   2.63 بكلفة  الــمــنــاقــصــة  تــرســيــة 

بدء المرحلة الثانية من تطوير الحديقة المائية

استقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مّي بنت  «
محمد آل خليفة في مكتبها صباح أمس، سفير جمهورية روسيا 

االتحادية لدى مملكة البحرين إيغور كريمنوف، وذلك بمناسبة 
تعيينه سفيًرا جديًدا لبالده لدى المملكة. ورحبت الشيخة مي 

بالسفير، مؤكدًة عمق العالقات القائمة بين البلدين التي تشهد 

تطورًا مستمرًّا في مختلف المجاالت السّيما الثقافية. وفي 
اللقاء، أْطَلعت الشيخة مي السفير على أبرز أنشطة وفعاليات 

الهيئة للعام 2019، الفتًة إلى التطّلع لفتح آفاق تعاوٍن ثقافٍي 
أرحب بين البحرين وروسيا؛ لما يمتلكه البلدان من مقوماٍت 

حضارية وإرٍث تاريخي مهم.

فتح آفاق أرحب من التعاون الثقافي مع روسيا

بقلم : د. محمد حسن كمال الدين
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المنامة - وزارة الصحة  المنامة - وزارة الخارجية

اســتقبلت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح 
إبراهيــم  محمــد  الوجيــه  أمــس  بمكتبهــا 
كانــو بحضــور مديــر العالقــات والمعاييــر 
المؤسســية بشــركة إبراهيــم خليــل كانــو 
عمــار بوبشــيت، لمناقشــة أوجــه التعــاون 
حــول تطوير الخدمــات الصحية المقدمة 
فــي مركــز إبراهيــم خليــل كانــو الصحــي 
للتأهيل والعالج الطبيعي.وأعربت الصالح 
عن شــكرها وتقديرها للوجيه محمد إبراهيم 
كانــو على جهوده الكريمة في دعم الخدمات 
التــي تقدمهــا وزارة الصحــة، مشــيرًة إلــى أن 
الســخية  وتبرعاتهــم  المتواصلــة  جهودهــم 
لمشــاريع وزارة الصحــة مــا هــي إال اســتكمال 
لمســيرة عائلــة كانــو الكــرام في دعــم القطاع 
الصحي واالهتمام بتلبية احتياجات المرضى 

من الخدمات الصحية المتخصصة.
إلى ذلك، تم التطرق إلى تعزيز أوجه التعاون 
بشــكل  بــدوره  ينعكــس  بمــا  الجهتيــن،  بيــن 
مســتوى  وتطويــر  تحســين  علــى  إيجابــي 

وكفــاءة الخدمات الصحيــة المقدمة من قبل 
الــوزارة بما يخــدم المركز ويلبــي احتياجاته، 
خاصة في ظل الطلب المتنامي على خدمات 

الرعاية الطبية بالمركز.
وأكد الوجيه محمد إبراهيم كانو أن مؤسسة 
إبراهيــم خليــل كانو لــن تتوانى عن اســتمرار 
لمســاندة  والمطلــوب  الــالزم  الدعــم  تقديــم 
بــوزارة  الهامــة  الطبيــة  المشــاريع  مختلــف 
الصحة، معرًبا عن تطلعاته بأن تطور خدمات 
المركــز ليقــدم الخدمات بشــكل أفضــل لكافة 
المرضــى وتلبيــة احتياجــات الجميــع بجــودة 

وتقنية عالية من أجل حياة أفضل. 
إلــى  الوزيــرة  أشــارت  اللقــاء،  ختــام  وفــي 
الجهود الداعمة للقطاع الصحي التي قدمتها 
وجّســدت  كانــو  خليــل  إبراهيــم  مؤسســة 
بشــكل فعلــي الشــراكة المجتمعيــة الحقيقيــة 
التــي تســهم فــي تحقيــق التكامــل والتعــاون 
بشــتى  الحكومــي والخــاص  القطاعيــن  بيــن 
المجــاالت والقطاعات التنموية بالمملكة وبما 
يعمــل على توفير الرعاية الطبية والـــتأهيلية 

لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين.

اســتقبلت وكيل وزارة الخارجية الشيخة 
رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وفًدا 
مــن الباحثيــن مــن كليــة الدراســات العليــا 
الدوليــة بجامعة جون هوبكنــز األميركية 

الزائر.
وخــالل اللقــاء، رحبــت وكيــل الخارجيــة 
بالوفد، حيث استعرضت تجربة البحرين 
الديمقراطيــة خصوصا فــي مجال تمكين 
العمــل  مجــاالت  مختلــف  فــي  المــرأة 
الدبلوماســي والقنصلــي، والــذي انعكــس 
فــي تبوء البحرينيــة العديد من المناصب 
الهامــة ســواء فــي الديــوان العــام لــوزارة 
الخارجية أو في بعثاتها الدبلوماسية في 

الخارج.
وأوضحــت الشــيخة رنــا بنــت عيســى بــن 
دعيــج أن المــرأة البحرينيــة تعــد عنصــرا 
رئيســا فاعالً في المجتمع بكل مؤسســاته 
وهيئاتــه الحكومية والخاصة، منوهة إلى 
أن وزارة الخارجية تولي األهمية الكبيرة 

بالمــرأة بفضــل توجيهات وزيــر الخارجية 
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، 
إذ إن المملكة أصبحت نموذجا يحتذى به 
علــى صعيــد تمكيــن الدبلوماســيات، مــن 
التفاوضيــة  المهــام  فــي  تأهيلهــن  خــالل 
والتحليلية والقانونية، عن طريق خريطة 
محكمة لســنوات الحقــة، لتمثيل البحرين 
في الخارج والدفاع عن مصالحها بأفضل 

ما يمكن.
اســتعراض  االجتمــاع  خــالل  تــم  كمــا 

تجربــة عــدد مــن البحرينيــات فــي العمــل 
استفســارات  علــى  والــرد  الدبلوماســي 
تواجــه  التــي  التحديــات  حــول  الوفــد 
العامليــن في الحقــل الدبلوماســي ونظام 

القبول والترقيات وتكافؤ الفرص.
ومن جانبه، هنأ الوفد من كلية الدراسات 
العليا الدولية بجامعة جون هوبكنز وكيل 
الخارجيــة علــى مــرور خمســين عاًمــا من 
الدبلوماســية البحرينيــة، متمنيــن لمملكة 

البحرين المزيد من التطور والنماء.

وزيرة الصحة مستقبلة الوجيه محمد إبراهيم كانو

الصالــح: نقــدر التبرعــات الســخية لمشــاريع “الصحــة” وكيــل الخارجية: المرأة عنصر رئيــس وفاعل في المجتمع

تطوير خدمات “إبراهيم كانو” الصحي البحرين نموذج في تمكين الدبلوماسيات

وكيل الخارجية مستقبلة وفد جامعة هوبكنز

قمة بيروت: سوق عربية مشتركة للكهرباء
وزيــر الخارجيــة: تفعيــل العمــل العربــي للتصــدي للتحديــات االقتصادية

نقــل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفة، تحيــات عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، إلــى رئيــس الجمهورية 
اللبنانية الشقيقة ميشيل عون، وتمنيات جاللته بأن تحقق القمة التنموية العربية: 
االقتصادية واالجتماعية غاياتها وأهدافها المرجوة التي تصب في صالح العمل 
العربي المشــترك، وتحيات رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وتمنياتهم لرئيس 

الجمهورية اللبنانية كل التوفيق والنجاح.

جــاء ذلــك خــالل مشــاركة وزيــر الخارجيــة، 
نيابــة عــن جاللــة الملــك فــي الــدورة الرابعــة 
االقتصاديــة  العربيــة:  التنمويــة  للقمــة 

واالجتماعية التي عقدت أمس في بيروت.
بــن أحمــد فــي كلمتــه  وأشــاد الشــيخ خالــد 
العربيــة  المملكــة  لعاهــل  الكبيــرة  بالجهــود 
السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين 
ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك 
والرئاســة الموفقة للمملكة العربية السعودية 

للقمة العربية التنموية الثالثة.
وأكــد الوزيــر حــرص مملكــة البحريــن علــى 
المســاهمة فــي دعم العمــل العربي المشــترك 
االقتصــادي والتنمــوي لمــا فيه صالــح الدول 
التحالفــات  وأهميــة  العربيــة،  والشــعوب 
العربــي  الغذائــي  األمــن  لضمــان  والتعــاون؛ 
للحيلولــة  اإلســتراتيجي  المخــزون  وتوفيــر 
دون نشوء أزمات مستقبلية، وأهمية تفعيل 
وتعزيــز العمــل العربــي بين جميــع القطاعات 
االقتصاديــة  للتحديــات  للتصــدي  الحيويــة 
ودولنــا  شــعوبنا  تمــس  التــي  واالجتماعيــة 
الشــقيقة، مبيًنــا أن أكبــر هــذه التحديات هي 
وخطــوط  والصراعــات  والحــروب  التطــرف 
وأخيــه  إنســان  بيــن  تفــرق  التــي  االنقســام 
وتعزلهــم عــن بعضهــم البعــض، علــى أســس 
يعيــق  وغيرهــا،  مذهبيــة  ودينيــة  عرقيــة 
الــدول ويهــدد ســالمة وأمــن  بنــاء  ويعطــل 
مجتمعاتهــا، وأن هــذه التحديات يجب أن ال 
تشــغلنا عــن االســتمرار في العمــل على وضع 
خطــط االنفتــاح والتكامــل وتطويــر التعليــم 
وحماية االستثمار والملكية الفكرية لتحقيق 

االزدهار المطلوب.
وأضــاف أن مملكة البحرين - ودعًما للتعاون 
العربــي اإلســتراتيجي - وقعــت علــى مذكرة 
التفاهــم إلنشــاء الســوق العربيــة المشــتركة 
للكهربــاء، والتــي ســيكون لهــا كبيــر األثر في 

توفير الطاقة بين الدول العربية.

وأشار إلى أن البحرين قامت بتقديم التقرير 
أهــداف  لتنفيــذ  األول  الطوعــي  الوطنــي 
التنمية المستدامة 2030، وذلك في المنتدى 
السياســي رفيــع المســتوى المعنــي بالتنميــة 
االقتصــادي  للمجلــس  التابــع  المســتدامة، 
واالجتماعــي لألمــم المتحــدة؛ وذلــك إدراًكا 
ألهميــة التنميــة المســتدامة علــى المســتوى 

العالمي.
وفــي إطــار المســؤولية العربيــة واإلســالمية 
تجــاه الشــعب الفلســطيني الشــقيق والقدس 
الخارجيــة بضــرورة  الشــريف، طالــب وزيــر 
تكاتــف الجهــود لتنفيــذ المشــروعات الواردة 
فــي الخطة اإلســتراتيجية للتنمية القطاعية 

في القدس الشرقية 2018 - 2022.
وبشــأن أزمــة ومعانــاة الالجئيــن فــي الــدول 
الــدول  تحملتهــا  التــي  واألعبــاء  العربيــة، 
المستضيفة، أوضح الشيخ خالد بن أحمد أن 
مملكــة البحريــن قامت بتقديم المســاعدات، 
والتعليميــة  الصحيــة  المراكــز  وإقامــة 
الالجئيــن  إيــواء  مراكــز  فــي  واالجتماعيــة 
فــي عــدد مــن الــدول الشــقيقة، مشــدًدا على 
المانحــة  الدوليــة  الجهــات  تكاتــف  ضــرورة 
والمنظمات المتخصصــة والصناديق العربية 
للقيــام بدورها فــي تخفيف معاناة الالجئين، 
وتأميــن تمويــل تنفيــذ مشــاريع تنمويــة لهــم 
فــي الــدول العربيــة المســتضيفة، للمســاهمة 
في الحد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية 

المترتبة على هذه االستضافة.
العربيــة:  التنمويــة  القمــة  عــن  وصــدر 
بيــروت،  إعــالن  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

وأهم ما جاء فيه التالي:
التطــور  بأهميــة  القــادة  مــن  إدراًكا   -
التكنولوجــي والمعلوماتي، تم تأكيد ضرورة 
القــدرات  لبنــاء  اســتباقية  سياســات  تبنــي 
الالزمــة لالســتفادة مــن إمكانــات االقتصــاد 
الرقمــي وتقديــم الدعــم للمبــادرات الخاصة، 

مجــال  فــي  مشــتركة  عربيــة  رؤيــة  ووضــع 
االقتصاد الرقمي.

- أكــد القــادة ضــرورة متابعة التقــدم المحرز 
العربيــة  الحــرة  التجــارة  منطقــة  إطــار  فــي 
الكبرى، ومتطلبات االتحاد الجمركي العربي؛ 
أمالً في الوصول إلى ســوق عربية مشتركة، 
وبــذل الجهــود كافــة للتغلب علــى المعوقات 
التــي تحول دون تحقيق ذلــك. مؤكدين في 
ذات الوقــت أهمية دعم وتمويل مشــروعات 
التكامل العربي واستكمال مبادرة المساعدة 

من أجل التجارة.
- تــم اعتمــاد مشــروع الميثــاق االسترشــادي 
الصغيــرة  المؤسســات  قطــاع  لتطويــر 
أجــل  مــن  الصغــر؛  ومتناهيــة  والمتوســطة 
ضمــان اندمــاج اقتصاديــات الــدول العربيــة 

فيما بينها وخلق مزايا تنافسية.
- تــم اعتمــاد اإلســتراتيجية العربيــة للطاقــة 
التطــور  تحقيــق  بغيــة  2030؛  المســتدامة 
انســجاًما  العربــي  الطاقــة  لنظــام  المســتدام 
مــع أهــداف األجنــدة العالميــة 2030 للتنمية 

المستدامة.
“المحفظــة  مبــادرة  علــى  القــادة  وافــق   -
المــرأة  لصحــة  إقليميــة  كمبــادرة  الورديــة” 
فــي المنطقــة العربيــة، وذلك في إطــار تنفيذ 
أهــداف التنميــة المســتدامة 2030؛ مــن أجل 
ضمــان تمتــع الجميــع بأنمــاط عيــش صحيــة 

وبالرفاهية في جميع األعمار.
- أكد القادة ضرورة تنمية المهارات وتشجيع 

اإلبداع واالبتكار؛ بهدف بناء اإلنســان وخلق 
بنــاء  فــي  يســاهم  الــذي  المنتــج  المواطــن 
وتنميــة المجتمــع العربــي مــن أجــل تحقيــق 

مكاسب إنسانية واجتماعية واقتصادية.
- تــم اعتمــاد وثيقــة منهــاج العمــل لألســرة 
فــي المنطقة العربية في إطــار تنفيذ أهداف 
التنميــة المســتدامة 2030 كأجنــدة التنميــة 

لألسرة في المنطقة العربية.
- وافــق القــادة علــى برنامــج إدمــاج النســاء 
والفتيــات فــي مســيرة التنميــة بالمجتمعات 
المحليــة، والــذي يهدف إلى توعيــة وتثقيف 
كافــة  الخدمــات  وتقديــم  النســاء  وتدريــب 
الالزمــة لهن، كما نعلن التزامنا بتقديم الدعم 

الالزم لتنفيذ البرنامج.
- تــم الترحيب بنتائج المنتدى الرابع للقطاع 
الخاص العربي الذي عقد على هامش القمة، 
وبنتائج المنتدى الرابع للشــباب العربي الذي 
عقــد علــى هامــش القمــة. كمــا رحــب القــادة 
بنتائــج المنتدى الرابــع للمجتمع المدني الذي 

عقد على هامش القمة.
العربيــة  القمــة  عقــد  تقــرر  الختــام  وفــي 
التنموية: االقتصادية واالجتماعية الخامسة 
في مطلع العام 2023 في موريتانيا؛ لمتابعة 
مــا تــم إنجازه من مقررات ومــا جاء في هذا 
اإلعالن، ودراســة مشــاريع وموضوعات تهم 
والتنمــوي  واالجتماعــي  االقتصــادي  العمــل 

العربي المشترك.

وزير الخارجية يخاطب الدورة الرابعة للقمة التنموية العربية في بيروت

بيروت - بنا

بيروت - بنا

اجتمع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد 
الخارجيــة  مــع وزيــر  بــن محمــد آل خليفــة 
األردنيــة  بالمملكــة  المغتربيــن  وشــؤون 
علــى  الصفــدي،  أيمــن  الشــقيقة  الهاشــمية 
هامــش القمــة العربيــة التنمويــة االقتصادية 
واالجتماعيــة المنعقــدة فــي بيروت.وأعــرب 
وزير الخارجية عن اعتزاز المملكة بالعالقات 
األخويــة الوطيدة، وما تتســم به من رســوخ 

وتميز على كل األصعدة.
والمغتربيــن  الخارجيــة  وزيــر  التقــى  كمــا 

بالجمهورية اللبنانية الشقيقة جبران باسيل، 
على هامش القمة.

وعبــر وزيــر الخارجيــة عــن اعتــزاز البحريــن 
بالعالقــات األخوية مع الجمهوريــة اللبنانية، 
وحرصها على األمن واالســتقرار فيها، وعلى 
تعزيــز التعــاون الثنائــي بمــا يحقــق مصالــح 
واســتمرار  الشــقيقين،  والشــعبين  البلدّيــن 
التنســيق المشترك إزاء القضايا كافة، والحد 
مــن محــاوالت التأثيــر علــى العالقــات بيــن 

البلدين.

بحث العالقات مع األردن ولبنان

Û  قصة النواب تتكّرر بقرارات حالة في حشــر مجلس الشــورى في كثير من
األحيان في الزوايا الضيقة. وهذا ما تعودنا عليه لســنين طوال. كثير من 
المقترحات يتم رفع طموح أســقفها مع العلم مســبًقا عدم إمكانية تحققها، 
والكثيــر منهــا ألجل مصالح دعائية، ومــع تيقن على عدم قدرة ال المجلس 
وال الشــورى علــى تمريرهــا لصعوبة تحققها إما بســبب الوضــع االقتصادي 
الصعب الذي تمر به البالد، أو لعدم وجود قناعة لدى المســؤول البحريني 

على تقبل رفع السقف.
Û  هــذا مــا يحدث من هرولة االقتراحات فــي البرلمان من قبيل رفع الرواتب

يمتلكــون  النــواب ال  أن  لرفعهــا، خصوًصــا  الدائمــة  البحرينيــة، والدعــوة 
المطرقــة المناســبة أو اإلصبــع الرافــض أو وســيلة الضغــط المناســبة فــي 

الضغط على الحكومة.
Û  ثقافــة رفــع األســقف الطامحــة سياســة اســتخدمت لســنين طــوال منذ أن

دّشــن البرلمــان، وكثيــر منهــا كانت ألجــل فقط دغدغــة الجماهير، وكســب 
وّدهــا ولــو باختــالق فقاعــات صابون التصريحــات ليبقــى المواطن يعيش 

دائًما في غيبوبة األحالم العسلية.
Û  لســت ضــد رفع رواتــب المواطنين وإنمــا أدعو لرفعها وفــق خطة متكاملة

ال بأســلوب فاســتفودي ال يغير شــيًئا. وأنا ضد خلق الزفة ودق طبولها في 
وقت يعرف الجميع أن ال عروس وال معرس لنجاح الحفلة وهو ما يسمى 

بعلم الفلسفة سالبة بانتفاء الموضوع.
Û  مــا يحتاجــه البرلمانيــون إلــى صناعــة التحالفــات المتماســكة واصطيــاد

ثغــرات التشــريع للدخــول واصطيــاد ملفات يكــون لنجاحها انعــكاس على 
خدمة المواطنين وتكون استراتيجية وليست لالستهالك اإلعالمي.

Û  بإمكان الضغط في اتجاه بحرنة الوظائف وملف شهادات جامعات الصين
وملف البطالة الذي أصبحت أرقامه أشبه بمادة زئبقية تمسكها من جانب 

اإلعالنات الصحافية لكنها تقفز من يدك على مسرح الواقع.

بين األسقف 
والفقاعات 

سيد ضياء الموسويمسافة

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

اعتماد اإلستراتيجية 
العربية للطاقة 

المستدامة 2030

تشجيع اإلبداع 
واالبتكار لخلق 

المواطن المنتج

المنامة - وزارة الداخلية المنامة - الجامعة األهلية

العامــة  لــإدارة  العــام  المديــر  اســتقبل 
للدفــاع المدني، نائب الرئيس التنفيذي 
رئيــس لجنة البيئة والصحة والســالمة 
بشــركة نفــط البحريــن “بابكــو” إبراهيم 
طالــب ومديــر دائرة الصحة والســالمة 

والبيئة بالشركة أحمد خليل.
مــن  عــدد  بحــث  اللقــاء،  خــالل  وتــم 
بالشــراكة  المتعلقــة  الموضوعــات 
والشــركة  اإلدارة  بيــن  االســتراتيجية 
لالرتقــاء بمعاييــر الحمايــة والســالمة، 
علــى  الــدوري  التدريــب  علــى  والعمــل 
والســيناريوهات  المشــتركة  الخطــط 
لالســتجابة الفعالــة في حــال وقوع أي 

طارئ لمنشآت الشركة.
وأكد المدير العام لإدارة العامة للدفاع 
المدني أن شــركة نفط البحرين “بابكو” 
من الشــركات الرائدة فــي تطبيق أعلى 
وااللتــزام  العامــة  الســالمة  معاييــر 

بالقوانيــن واألنظمة فــي مجال الصحة 
والسالمة والبيئة.

من جهته، أثنى نائب الرئيس التنفيذي 
لشركة “بابكو” على الدور الذي تقوم به 
اإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي للحفاظ 

على مقدرات الوطن ومنشــآت الشركة، 
مــن خالل ســرعة االســتجابة والتعامل 
االحترافــي مــع الحــوادث ممــا يســاعد 
االقتصــادي  النمــو  علــى  الحفــاظ  فــي 

للمملكة.

تمكنــت هيفــاء حبيشــي من الحصــول على 
مؤهــل المدقــق الداخلــي المعتمــد )CIA( من 
الواليــات المتحــدة األميركية، وذلــك تأكيًدا 
علــى نجــاح إســتراتيجيات الجامعة األهلية 
لتطوير ودعم الكــوادر األكاديمية واإلدارية 
من خالل حثهم وتشــجيعهم على الحصول 

على أعلى الشهادات األكاديمية والمهنية.
وبهــذه المناســبة، اســتقبل رئيــس الجامعــة 
مســؤولة وحــدة التدقيق الداخلي حبيشــي 
وأشــاد بجهودهــا فــي الحصــول علــى هــذه 
المدققيــن  معهــد  مــن  المهمــة  الشــهادة 
الداخلييــن المعتمديــن )IIA( مــن جهة مهنية 
دوليــة يقــع مقــر عملهــا الرئيــس بالواليــات 
المتحــدة، وذلك بعد اجتياز 3 أجزاء بنجاح 
وتميــز، وهي: أساســيات التدقيــق الداخلي، 
ممارســة التدقيق الداخلــي، وعناصر معرفة 

التدقيق الداخلي.
ونــوه رئيــس الجامعــة إلــى أن لهــذا المؤهل 
أثــره المهم في مجــال االحترافية والتأهيل 

بأخالقيــات  التقيــد  طريــق  عــن  المهنــي 
الدولــي  المهنــي  باإلطــار  وااللتــزام  المهنــة 
فــي  مؤكــدا  الداخلــي،  التدقيــق  لممارســة 
الوقت نفســه اســتمرار الجامعة في سياسة 
الدعــم والتشــجيع للحصــول علــى مثل هذه 
فــي  إيجابــي  أثــر  مــن  لهــا  لمــا  المؤهــالت؛ 
تطويــر خدمــات الجامعة وتحقيــق أهدافها 

اإلستراتيجية.
شــكرها  عــن  حبيشــي  عبــرت  جانبهــا،  مــن 
والمســؤولين  الجامعــة  لرئيــس  وتقديرهــا 
فيها على مــا يحيطون الطاقمين األكاديمي 
واإلداري بالجامعــة مــن دعم ومســاندة كان 
لهــا الفضــل األكبــر في تشــجيعها على تنمية 

قدراتها وإمكاناتها المحاسبية.

المدير العام للدفاع المدني مستقبال إبراهيم طالب وأحمد خليل

رئيس الجامعة مستقبال مسؤولة وحدة التدقيق الداخلي حبيشي

مناقشة االرتقاء بمعايير السالمة في “بابكو” ”CIA“ مدققة في “األهلية” تحصل على



“المرور” يكرم السواق الملتزمين بالقانون
ــادرة  “شـــكـــرا” ــ ــب ــ ــار م ــ ــي إطـ ــة الـــمـــراقـــبـــة” فـ ــرفـ ــن “غـ ــدوا مـ ــ ــ رص

للمــرور  العامــة  اإلدارة  عــام  ر  ـ ـ ي د م م  ر ـ ـ ك
العميد الشــيخ عبدالرحمــن بن عبدالوهاب 
آل خليفــة عــددا مــن الســواق، بعــد رصــد 
ـال أنظمــة الكاميــرات  ـن خـ ـم مـ التزامهـ

الذكية عبر غرفة المراقبة المرورية.
وأكــد أن مبــادرة “شــكرا” والتــي نفذتهــا 
اإلدارة مؤخــرا، عكســت مفهومــا رئيســا 
للمجتمــع بأن الشــريحة األكبر من الســواق 
ملتزمــون باألنظمــة والقواعــد المروريــة، 
وعلــى مــن يتجاوز تحمل تبعــات المخالفة 

القانونية.
وأوضح أن األنظمة الذكية وجدت لضمان 
المروريــة والحــد مــن  الحركــة  يابية  ـ انسـ
وقــوع الحــوادث مــن خــال نظــام رادع 
للمخالفيــن، وفــي المقابــل تــم االســتعانة 
بهــا لماحظــة الســواق الذيــن يحرصــون 
علــى االلتزام بالســرعة القانونيــة المحددة 
ـارة  ـم اإلشـ ـدم تجاوزهـ ـارع، وعـ لــكل شـ

الضوئيــة واحترامهــم لنظام المربع األصفر 
وخــط الطــوارئ وغيرهــا مــن الســلوكيات 
اإليجابيــة، وعلــى أثــر ذلــك تــم االختيــار 
واق  ـ لسـ ا ن  ـ مـ دد  ـ عـ ل وائي،  ـ كل عشـ ـ وبشـ
ودعوتهــم لمبنــى اإلدارة العامــة للمــرور 
وتكريمهــم لكونهــم إيجابيــون يشــاركون 

فــي أمــن وســامة المجتمــع مــن الحوادث 
المرورية.

وأشار مدير عام اإلدارة العامة للمرور إلى 
أن مبادرة تكريم السواق ستستمر وسيتم 
التوعيــة  منظومــة  تطويــر  ى  ـ ـ ل ع ل  ـ ـ م ع ل ا
بشــكل متواصل لتواكــب كل ما هو جديد 

لتصل إلى الناس بصورة مباشــرة ومؤثرة 
مــع أهميــة أن يســاهم المجتمــع في غرس 
ثقافــة االلتــزام بالقانــون لــدى األبنــاء مــن 
خــال التزامهــم أو بالنصح واإلرشــاد، كي 
تتكامــل جهــود اإلدارة العامــة للمــرور مــع 

المجتمع.

أثناء التكريم

المنامة - بنا

أفاد الباحث الفلكي محمد العصفور أن سماء البحرين ستشهد خسوف شبه الظل 
صبــاح اليــوم والــذي يتزامن مع بدر شــهر جمــادى األول 1440 هجريــة، حيث يبدأ 
قــرص القمــر بالدخــول إلــى منطقة شــبه ظل األرض فــي الســاعة 05:36، إال أنه و 
بســبب أفــول القمــر في الســاعة 06:26 وقبــل دخول القمر فــي منطقة ظل األرض 

فلن يكون باإلمكان مشاهدة بقية مراحل الخسوف في البحرين.

ـتكون فتــرة خســوف شــبه  ـاف: وسـ وأضـ
الظــل فــي البحريــن 50 دقيقــة فقــط مــن 
05:36 إلــى 06:26، وفــي هــذه  ـاعة  السـ
الحالة يصبح ضوء القمر باهتًا من دون أن 
يحترق قرص القمر، ويسمى هذا الخسوف 
أيضــا بالخســوف الــكاذب. ال يصنــف هــذا 
النــوع علــى أنــه خســوف شــرعي وال صاة 

فيه.
فــي  يتواجــد  مــن  أن  العصفــور  وأوضــح 
بنوعيــه  الخســوف  تشــهد  التــي  مناطــق  ل ا
)مناطــق شــمال غــرب  الكلــي  أو  ـي  ـ الجزئ

آســيا ومعظــم أنحاء قارة أفريقيــا وأوروبا 
وأمريــكا الشــمالية والوســطى والجنوبيــة 
وجزيرة جريناد والقطب الشمالي وشمال 

روســيا( فيمكنه احتساب التوقيت المحلي 
للمنطقــة التــي يتواجــد فيهــا لمعرفة وقت 

صاة الخسوف )صاة اآليات(.

يذكــر أن مــا يميــز هــذا الخســوف تزامنــه 
 )Super Moon( مــع ظاهرة القمــر العمــاق
حيــث ســيكون القمــر فــي الحضيــض وفي 

أقــرب نقطة لــأرض في مــداره البيضاوي، 
لذلــك يبــدو للناظر أكثر ســطوعا و أكبر من 

حجمه المعتاد.

البحرين على موعد مع “الخسوف الكاذب” صباح اليوم

محمد العصفور

المنامة - وزارة األشغال

وشــؤون  األشــغال  وزارة  لنــت  ع أ
العمرانــي،  والتخطيــط  بلديــات  ل ا
وبالتنســيق مــع اإلدارة العامــة للمــرور 
بوزارة الداخلية، أنه تم تركيب إشارة 

مــع   47 شــارع  تقاطــع  علــى  ئيــة  و ض
طريــق 4614 فــي منطقــة ســند مجمع 
وســيتم  العاصمــة،  بمحافظــة   6 4 6

تشغيلها من اليوم.

إشارة ضوئية جديدة في سند

06local@albiladpress.com

االثنين
21 يناير 2019 

15 جمادى األولى 1440

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

نّفذت بلدية المنطقة الجنوبية، ممثلة 
علــى  والتفتيــش  الرقابــة  قســم  ــي  ف
مديريــة  مــع  وبالتعــاون  تراخيــص،  ل ا
أمــن المحافظة الجنوبية، حملة إلزالة 
رأس  منطقــة  فــي  الجائليــن  ــة  ع ا ب ل ا
زويــد مجمــع 952 و951 خلــف مصنع 
“ألبــا”، حيــث يمــارس الباعــة األجانب 
عملهم بشــكل غير قانوني، مســتغلين 
مجموعــة مــن مواقــف الســيارات في 
المنطقــة. ولوحظ خال تنفيذ الحملة 
انخفــاض عــدد الباعــة الجائليــن عــن 
ا يبرهــن علــى  ـ ابقة، ممـ ـ السـ رة  ـ لفتـ ا
ـتمرة  ـات المسـ ر الحمـ ـ ـاح وتأثيـ نجـ
ـة  ـط هيبـ ـة لبسـ ا البلديـ ـ ـي تنفذهـ التـ
القانــون علــى الجميــع. وتــم علــى إثــر 
ذلــك، إزالة 6 فرشــات للباعة الجائلين 
ومخالفــات 3 مــن الســيارات تشــتمل 
علــى الخضــروات والفواكــه والمــواد 
ـل  ا داخـ ـ ـم طبخهـ ـي يتـ ـة التـ الغذائيـ

السيارة، باإلضافة لسخانات لتحضير 
الشــاي. وال يخفى علــى أحد أن أغلب 
المــواد الغذائيــة التــي يتــم بيعهــا مــن 
قبل الباعة الجائلين، هي مواد فاسدة 
ـا  ال تصلــح لاســتهاك اآلدمــي، ولهـ
مخاطر علــى الصحة العامة للمجتمع، 
ة  ـ ـ ي د ل ب ل ا ع  ـ ـ ف د ي ي  ذ ـ ـ ل ا ر  ـ ـ م أل ا و  ـ ـ ه و
باســتمرار لتنفيــذ مثــل هــذه الحمات 
للحد من اســتمرار هــؤالء في تعديهم 

على سامة األفراد وصحتهم.

حملة على الباعة الجائلين برأس زويد

توافق على 90 % من برنامج عمل الحكومة
حـــرص مشـــترك للحفـــاظ علـــى مكتســـبات الوطـــن والمواطنيـــن

أكــدت اللجنــة النيابيــة لدراســة برنامج عمل 
ـا  2022( أنهـ ـنوات )2019 -  ـة للسـ الحكومـ
توصلــت إلــى توافــق مــع الوفــد الحكومــي 
برئاســة نائــب رئيس مجلس الوزراء الشــيخ 
خالــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، علــى أكثــر مــن 
90 % مــن البرنامــج ومــا يضمــه مــن أهداف 

وسياسات ومبادرات.
صــرح بذلــك النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس 
لدراســة  نيابيــة  ل ا ة  ـ ـ لجن ل ا ـس  رئيـ واب،  ـ ـ ن ل ا
برنامــج عمل الحكومة علي زايد، في أعقاب 
االجتمــاع الرابــع الــذي عقــد أمــس بمجلــس 
النواب وحضره رئيس وأعضاء كا الجانبين 

النيابي والحكومي، وعدد من النواب.
اع بالساســة  ـ ز االجتمـ ـ د: “تميـ ـ ال زايـ ـ وقـ
ت  ا ـ ـ ي د ع ت ل ا ع  ـ ـ م ن  ـ ـ ي ب ن ا ج ل ا ا  ك ي  ـ ـ ط ا ع ت و
ي  ـ ـ ف ك  ـ ـ ل ذ و  ، ة ـ ـ م ا ت ة  ـ ـ ن و ر م ب ة  ـ ـ ح ر ت ق م ل ا
تها  ـ ـي أسسـ ـتركة التـ ـة المشـ ار األرضيـ ـ إطـ
ام  ـ ـي قـ لتـ ا ابقة  ـ ة السـ ـ ات الثاثـ ـ االجتماعـ
خالهــا الجانب الحكومــي باإلجابة عن كافة 
استفســارات أعضاء اللجنة، األمر الذي مكَّن 

الجميــع مــن تكويــن صــورة واضحــة حــول 
مختلــف األوضــاع، الســيما األوضــاع المالية 
االســتثنائية التــي تشــهدها مملكــة البحريــن 

والمنطقة”.
وأكــد أن التوافــق النيابــي الحكومــي علــى 
غالبيــة بنــود برنامج عمل الحكومــة، وكذلك 
التجــاوب الحكومــي مــع معظــم مــا تقدمــت 
بــه اللجنــة النيابية مــن مقترحــات بالتعديل، 
مــا هو إال مؤشــر على أن مقترحــات التعديل 
المتبقيــة ســتنتهي بالتوافــق لمــا فيــه خيــر 
وصالــح الجميــع، وبمــا يؤكــد تمســك اللجنــة 
ل  ـ ـ عم ج  ـ مـ ا رن ب ون  ـ يكـ أن  ى  ـ ـ عل ا  ـ ـ وحرصه

ـة االنطــاق للعمــل النيابــي  ـة نقطـ الحكومـ
والحكومي المشترك للحفاظ على مكتسبات 
الوطــن والمواطنين وتوفير الحيــاة الكريمة 
لهــم، وبخاصــة فــي ملفــات التقاعــد، وإعادة 
توجيــه نظــام الدعــم ليصــل إلى مســتحقيه، 
ـتدامة  ـق االسـ ـف، وتحقيـ ـة الوظائـ وبحرنـ
للخدمــات التنمويــة التــي يأتــي علــى رأســها 

الصحة واإلسكان والتعليم.
مــن  ــي  س ي ئ ر ل ا ف  د ـ ـ ه ل ا ن  إ “  : ف ا ـ ـ ض أ و
وال األســبوع  ـ ة طـ ـ ـ ي ل لمتوا ا ات  ـ االجتماعـ
الماضي وهذا األسبوع بين الجانبين النيابي 
والحكومــي هــو الحــرص على إقــرار برنامج 

عمــل حكومي مدروس، ومبنــي على حقائق 
تحاكــي الواقــع، وقابــل للتطبيــق علــى مــدى 
الســنوات األربــع المقبلــة، وذلك كلــه بمراعاة 
أن يظــل المواطن هو محور التنمية وغايتها 

األساسية”.
وأعــرب عــن تفاؤلــه فــي أن يشــهد االجتماع 
المقــرر عقــده اليوم االثنيــن التوافق بين كا 
الجانبيــن علــى مقترحات التعديــل المتبقية، 
وذلك إلنجاز هذه المهمة الوطنية بكل مهنية 
وكفــاءة، حتــى يتســنى للجنــة االنتهــاء مــن 
إعــداد تقريرهــا النهائــي تمهيــدًا لعرضه على 

مجلس النواب للتصويت النهائي.

توافق حكومي نيابي على غالبية بنود برنامج عمل الحكومة

القضيبية - مجلس النواب

محرر الشؤون المحلية

طرد 
الجمعيات 

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار
Û  ال تحزن، الخالق ُيرسل لك األمل بأكثر اللحظات يأًسا. ال تنَس أن المطر“

الشديد يأتي ِمن الغيوم األكثر سواًدا”.
جالل الدين الرومي

Û  فــي قلــب العواصــم تنبــض حيويــة المجتمع المدنــي. وعلى ســبيل المثال
يحتضــن أكبــر وأهم شــارع بعاصمة تونس “المســرح البلــدي”، الذي افتتح 
فــي 20 نوفمبــر 1902، أي قبــل 117 عاًمــا، ومــا زال المســرح شــاهًدا على 

ثقافة شعب متمدن.
Û  ولــم تتبــّرم شــركة إدارة العقارات الحكوميــة بالدولة التونســية أو تتذّرع

بأن بناء مجمع تجاري أو فندق أو مكاتب استثمارية تدر دخًا أفضل من 
شباك تذاكر العروض المسرحية.

Û  وأنصح شــركة البحرين لاســتثمار العقاري )إدامة( باالطاع على تجارب
واالســتثمار  االقتصــادي  القــرار  بيــن  تــوازن  وكيــف  المســتنيرة،  لــدول  ا

بالمجتمع المدني.
Û  هــل تفاكــرت الشــركة لمرة كيف تســتثمر وجــود نخبة من كــوادر المجتمع

المدني والمسرحيين بمجمع الجمعيات األهلية بالعدلية؟.
Û  العاقة بين الشركة والجمعيات فوقية، وجّمدت أي عقد لجمعيات أهلية

جديــدة لانتفــاع بشــقق العدليــة بحجــة نســف المنطقــة وتحويلهــا لحــي 
استثماري.

Û  قفزت اإليجارات من 50 ديناًرا إلى 300 و500 دينار، وغادرت الجمعيات
المفلسة مقارها، وصمدت أخريات، ولكن إلى متى؟

Û  تكتيــك الشــركة االســتمرار فــي رفــع اإليجــار بشــكل تصاعدي حتــى تقّرر
ا لسداد المتأخرات.  الجمعية المغادرة أو ستاحق قضائيًّ

Û .استيقظوا قبل أن تئدوا السلطة الخامسة

اســتقبل وزير الكهرباء والماء عبدالحسين 
ميرزا بمكتبه المنسق المقيم ألنشطة األمم 
المتحــدة أمين الشــرقاوي الذي قدم تهانيه 
للوزيــر علــى تضميــن أعمال وحــدة الطاقة 
الحكومــة  عمــل  برنامــج  فــي  لمســتدامة  ا
للمرحلة المقبلة 2022-2019 وخصوصا ما 

يتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وفــي هــذا الصــدد، قــال ميــرزا إن تضميــن 
موضوع كفاءة الطاقــة والطاقة المتجددة 
فــي برنامــج عمــل الحكومــة يعطي اشــارة 
بتشــجيع  البالــغ  االهتمــام  الــى  حــة  ض ا و
والنظيفــة  المتجــددة  الطاقــة  خدام  ت ـ ـ س ا
والســعي الــى تحقيــق التنمية الشــاملة في 

البــاد، وهــذا األمــر يعطــي دافعــًا قويــًا الى 
الســير على طريق انجــاز األهداف الوطنية 
والنســب التــي أقرتهــا الحكومــة للوصــول 
الــى نســبة 5 % مــن االعتمــاد علــى الطاقة 
المتجــددة بحلــول عــام 2025 ونســبة 6 % 

مــن تحســين كفــاءة الطاقــة بحلــول العــام 
ذاته.

االهتمــام  أن  الشــرقاوي  أكــد  نبــه،  جا ن  ـ ـ م
بموضوع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
ناتــج عن مجهودات أعمال اللجنة الوطنية 

لمتابعــة وتنفيــذ الخطــة الوطنيــة للطاقــة 
المتجــددة وكفــاءة الطاقــة والتــي يرأســها 
وزيــر الكهربــاء والمــاء حيــث بــدأت تؤتــي 
ثمارهــا مــن خــال جــذب افــكار ومشــاريع 
جديــدة فــي مجــاالت الطاقــة المســتدامة، 
مؤكدا استمرار دعم األمم المتحدة ألعمال 
اللجنــة مــن خال دورهــا  كمراقب، وكذلك 
توفيــر الخبــرات المختصــة فــي مجــاالت 
كفــاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ومتابعة 
تحقيــق الهدف الســابع من اهــداف التنمية 
ـة  ـة النظيفـ ـق بالطاقـ ـ ـتدامة والمتعل المسـ
وكفــاءة الطاقــة واإلســهام فــي أن تســير 
ـا  البحريــن فــي طريــق تحقيــق التزاماتهـ

الدولية.

المنامة - مكتب وزير الكهرباء والماء

برنامج الحكومة يشجع الطاقة المتجددة
ــه لــلــبــحــريــن ــمـ ــئ مـــيـــرزا ويـــؤكـــد دعـ ــن ــه الـــشـــرقـــاوي ي

ميرزا مستقبال الشرقاوي



local
@albiladpress.com 07 تخصيص نصف سواحل الجزر االستثمارية للعامة... دستوري

ــات ــدم ــخ ــقــصــهــا ال ــن ــرة وي ــوافـ ــتـ ــن مـ ــري ــح ــب ــي ال ــل فـ ــواحـ ــسـ الـ
عاد مشــروع تخصيص 50 % من ســواحل الجزر االســتثمارية كســواحل عامة لمطبخ 
لجنة المرافق الشــورية، بعد نقاش مســتفيض تضاربت فيه آراء األعضاء بين من يرى 
أن المشروع متوافق مع توجهات الدولة، وبين من يرى فيه تعدًيا على الملكية الخاصة.

المجلــس  رئيــس  قــال  التصويــت،  وقبــل 
علــي الصالح إن مداخالت األعضاء أزالت 
شــبهة عدم دســتورية المشــروع، وكشفت 
عــن إمكانية توافقه مــع المخطط الهيكلي 
االســتراتيجي 2030، مــا يرجــح احتمــال 
وجود تقبل حكومي لهذه الفكرة وإمكانية 

التوصل معها إلى رؤية توافقية.
واعتبر الشــوري رضا منفردي أنه من غير 
المنصــف فــي حق المســتثمر اقتــراح هذا 
يتحمــل  المســتثمر  أن  وذلــك  المشــروع، 
تكاليــف باهظــة، خصوًصــا في ظــل توفر 
الكثيــر مــن األماكن الترفيهيــة العامة في 

البحرين.
ورأت الشــورية دالل الزايــد أن الواجهات 
البحريــة فــي البحرين أصبحــت متوافرة 

ومتاحة، إال أن ما ينقصها فقط هو توفير 
مــع  التعــاون  عبــر  وذلــك  بهــا،  الخدمــات 
القطــاع الخــاص لتأهيلهــا نظــًرا للظــروف 

االقتصادية التي تمر بها البالد.
نــص  أن  العــرادي  علــي  الشــوري  وذكــر 
التعديل التشريعي ال يوجد به ما يخالف 
الملكيــة  علــى  تعدًيــا  يمثــل  أو  الدســتور 
الخاصــة، وفــي أي دولــة مــن العالــم هناك 
اشــتراطات لالســتثمار، وكل دول العالــم 
ال تملــك الســواحل أو تؤجرهــا إال وفــق 

اشتراطات واضحة.
ولفــت إلــى أن هــذا التعديــل التشــريعي 
الهيكلــي  المخطــط  مــع  متوافًقــا  جــاء 
 ،2030 البحريــن  لمملكــة  االســتراتيجي 
المشــاريع  عــن  يتحــدث  المشــروع  وأن 

المستقبلية وليست الحالية.
واعتبــر الشــوري فــؤاد الحاجــي أن هــذا 
التعديــل التشــريعي طارد لالســتثمار، مع 
تحفــظ اللجنــة أساًســا على إقامــة المزيد 
مــن الجــزر التــي ســيكون لهــا انعكاســاتها 

السلبية على البيئة والمخزون الغذائي.
وتســاءل حــول مــا إذا كان مــن اإلنصــاف 
أن تتــاح ســواحل هــذه الجــزر للعامة في 
الوقــت الــذي ينفــق فيــه القاطنــون فيهــا 

مبالغ طائلة بحًثا عن الخصوصية.

“غاندي” ضيف شرف “الشورى”

البحرين تعاني من نقص شديد في سكن العمال
آالف مــن الشــقق مؤجــرة دون عقود
ا على قانــون اإليجار يمنع  اســتعادت لجنــة المرافق العامة الشــورية تعديالً تشــريعيًّ
تسجيل عقود اإليجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، 

دون موافقة البلدية واألمانة المختصة.

دالل  الشــورية  دعــت  التصويــت،  وقبــل 
الزايد إلى عرض المشــروع بقانون بشــأن 
اإليجــارات علــى وزارة العــدل وإرجاعــه 

للجنة لدراسته ومناقشته مع الوزارة.
مــن  فخــرو  جمــال  الشــوري  وطلــب 
الحكومــة توضيــح أســباب تضــارب رأيها 
التــي  والمالحظــات  المشــروع  حــول 

أوردتها عليه.
وقال الشوري فؤاد الحاجي إن المشروع 
النــواب، والهــدف منــه  ورد مــن مجلــس 
هــو حفظ كيان األســرة ووضــع الضوابط 
المأهولــة  المناطــق  فــي  للســكن  المهمــة 

بالسكان.
وأضــاف أنــه اللجنــة اقتصــرت علــى أخذ 
باألمــر  المعنيــة  الجهــات  مــن  المرئيــات 

والمتمثلــة فــي وزارة األشــغال وشــؤون 
وأن  العمرانــي،  والتخطيــط  البلديــات 
وزارة العدل والشــؤون اإلســالمية ليست 

جهة ذات اختصاص.
هنــاك  أن  الحــداد  أحمــد  الشــوري  وذكــر 
آالف من الشــقق المؤجرة من دون عقود، 
وعليــه ينبغي على وزارة الكهرباء والماء 
األخذ بعين االعتبار هذا األمر فيما يتعلق 

برفع تعرفة الكهرباء.
ورأى الشوري علي العرادي أن الهدف من 
التعديل التشــريعي هو معالجة مشــكلتي 
الجماعــي  والســكن  بالباطــن  التأجيــر 
الهــدف  هــذا  يتحقــق  لــم  ومــا  للعمــال، 

فينبغي إعادته للجنة.
وعلقــت الشــورية منــى المؤيــد أن مملكة 

البحريــن تعانــي مــن النقــص الشــديد في 
سكن العمال.

علــي  المجلــس  رئيــس  قــال  مــن جهتــه، 
الصالح إن المجلس سيد قراره، وذلك في 
رده على لفتة الشــوري عبدهللا الدوســري 
بشــأن عــدم إمكانيــة ســحب التقرير دون 

طلب رئيس اللجنة أو مقررها.

وأضــاف الصالــح: جميلــة ســلمان أرادت 
“تفكنا” من “عبالة” النقاش وطلبت سحب 
الموضــوع، ولكــن حتــى نتفــادى مشــكلة 
ســحب المواضيــع فــي المــرات القادمــة، 
ينبغي االهتمام بدراســة المواضيع بشكل 
مستفيض، ويتم أخذ المرئيات من جميع 

الجهات ذات العالقة.

منفردي وفخرو والبحارنة

طلب اعتذار عن حضور اجتماع لجنة الشباب والرياضة مقدم من عضو مجلس الشورى 
نانسي إيلي خضوري للسفر خارج البالد في مهمة رسمية

21 يناير 2019 االثنين
15 جمادى األولى 1440

اســتعادت لجنــة الخدمــات الشــورية تعديــال تشــريعيا يقضــي بإضافــة مصطلح “ذوي صعوبــات التعلم” إلــى مفهــوم ذوي االحتياجات 
الخاصــة بقانــون التعليــم. وقبــل التصويــت، دعــت الشــورية ســبيكة الفضالــة إلــى إضافــة العبــارة لمــا يمكــن أن تحققــه مــن فائدة في 

المستقبل عبر إنشاء مركز خاص لهذه الفئة.

وأشــارت إلــى وجود 175 مدرســة تخصص 
برنامجا لذوي االحتياجات الخاصة.

ولفتــت إلــى أن الشــخص الــذي يعانــي مــن 
إعاقــة  أي  مــن  يعانــي  ال  التعلــم  صعوبــات 
ذهنيــة، وإنمــا يعانــي مــن تأخر فــي التلقي، 
وعليــه ال تــرى مانعــا مــن إخــراج هــذه الفئة 

من دائرة االحتياجات الخاصة.
وعلقــت ابتســام الــدالل بالقــول إن التعديل 
اعتبــار  علــى  جديــدًا؛  يضــف  لــم  المقتــرح 

الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  مفهــوم  أن 
فــي القانــون يشــمل جميــع الطــالب الذيــن 
أو  عقليــا  العادييــن  الطلبــة  عــن  يختلفــون 
جسمانيا أو تعليميا أو اجتماعيا أو انفعاليا، 
ممــا يتطلــب لهــم توفيــر نوع مــن الخدمات 

يختلف عن الطلبة العاديين.
جهــاد  الشــورية  اللجنــة  رئيــس  وذهبــت 
الفاضــل إلــى أن مفهــوم ذوي االحتياجــات 
الخاصة يتعلق بحاجة الشــخص إلى رعاية 

فيتعلــق  التعلــم  صعوبــات  وأمــا  خاصــة، 
بوجود مشــكلة لدى صاحبها في اســتخدام 
المكتوبــة علــى ســبيل  أو  المنطوقــة  اللغــة 
المثــال، وعليــه فــإن التعديــل التشــريعي لم 

يأت بجديد.
ورأى الشــوري محمــد الخزاعــي أن صعوبــة 
التعلــم ال تعــد نوعا مــن اإلعاقات، إال أن من 
يعاني من هذه المشــكلة بحاجة إلى اهتمام 

خاص.

ــة ــاصـ ــخـ الـ االحــــتــــيــــاجــــات  لــــــــذوي  ــا  ــ ــج ــ ــرام ــ ب ــص  ــصـ ــخـ تـ مـــــدرســـــة   175

االهتمام بصعوبات التعلم يعود لـ “خدمات الشورى”

الشــوريين وهــم  مــن  أكــد عــدد 
دالل الزايــد وخميــس الرميحــي 
أهميــة  جمشــير  وعبدالرحمــن 
جاللــة  قرينــة  بجهــود  اإلشــادة 
الملك ســمو األميرة ســبيكة بنت 
تعزيــز  فــي  آل خليفــة  إبراهيــم 
مكانــة المــرأة البحرينيــة ودعــم 
ريادتهــا، وتبوئهــا مناصــب عليــا 
فــي الدولــة وذلــك بعــد وصولهــا 

لمقعد رئاسة مجلس النواب.

وتم االتفاق على إدراج ذلك  «
ضمن تقرير لجنة الرد على 

الخطاب السامي لجاللة 
الملك بافتتاح دور االنعقاد 

األول من الفصل التشريعي 
الخامس.

تعزيز “مكانة المرأة” 
في الرد على الخطاب 

السامي

رأى الشوري صادق آل رحمة أن مشروع تخصيص 50 % من سواحل الجزر االستثمارية 
للعامة من شأنه طرد المستثمرين لخرقه الخصوصية التي تتمتع بها هذه الجزر.

إن  الكوهجــي  فاطمــة  الشــورية  وقالــت 
الدولــة  ســيحمل  الســواحل  هــذه  تطويــر 

المزيد من األعباء المالية.
مــع  أنــه  البنمحمــد  بســام  الشــوري  وذكــر 
المقتــرح مــن حيــث المبــدأ، إال أن تحديــد 
نسبة معينة هو ما ينبغي إعادة النظر فيه. 
تأييدهــا  الــدالل  ابتســام  الشــورية  وأبــدت 

للمشروع على أن يتم إيكال مهمة تطويرها 
للقطاع الخاص.

أن  جمشــير  عبدالرحمــن  الشــوري  ورأى 
المشــكلة في التعديل التشريعي هو تحديد 

نسبة معينة.
وأشــار الشــوري أحمــد العريــض إلــى أن كل 

السواحل يجب أن تكون مشاعة للعامة.

العريض: كل السواحل يجب أن تكون مشاعة للعامة

ال لخرق خصوصية سكان الجزر االستثمارية

لم تســجل جلســة الشورى غياب أي من أعضاء 
المجلــس، فيمــا ســجلت اعتذار 4 أعضــاء وهم 
جواد بوحســين وعــادل المعــاودة ومحمد علي 
حسن لسفرهم خارج البالد، والعضو عبدالعزيز 

العجمان لظروف صحية.

تغطية الجلسة: سيدعلي المحافظة

تصوير: خليل إبراهيم

ال غياب و4 اعتذارات

في انتظار انعقاد جلسة الشورى

جهاد الفاضل

إعادة النظر في النسبة المقترحة



أكــد رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبــد هللا آل خليفة أنه 
ورغم أن الشيخوخة أمر ال يمكن إيقافه، إال أن طب مكافحة الشيخوخة يسعى إلى تحقيق 
حلــم كثيريــن فــي المحافظــة علــى الشــباب باســتخدام طــرق عالجيــة مختلفة تســاعد على 

تأخير مسار الشيخوخة عبر العالج الجيني والطب التجديدي. 

وأوضح الشــيخ محمد أنه رغم التطور الهائل 
الــذي يشــهده طــّب مكافحــة الشــيخوخة في 
العالــم إال أن التقــدم في العمر هو أمر ال يمكن 
إيقافه، فالشــيخوخة سابًقا هي عملية حيوية 
تصيــب الخاليــا بمــرور الزمــن، فتصبــح غيــر 
ا، مستدرًكا،  قادرة على االنقسام والتجدد ذاتيًّ
لكــن طــب مكافحة الشــيخوخة وإطالــة العمر 
يحــاول إيقاف هذه العملية وتجديدها وهناك 
محــاوالت إلطالة عمر اإلنســان إلى 150 ســنة 
حســب مراكــز األبحــاث حــول العالــم. وأردف 
الجينــي والتجديــدي والمكمــالت  العــالج  أن 
الغذائيــة من أهم الطــرق المتبعة في مكافحة 
الشــيخوخة إذ يتــم تناول المكمــالت الغذائية 
وبعــض المســتحضرات إلعــادة الزمــن للــوراء 
فــي عمــر الخليــة أو علــى األقــل إبطائــه، ممــا 

يؤدي إلى تأخير الشيخوخة.

مؤتمر الشيخوخة األول 

وكان رئيــس المجلــس األعلــى للصحة الفريق 
طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبــد هللا آل خليفة 
قــد رعــى صباح أمس افتتــاح مؤتمر مكافحة 
فــي  أعمالــه  بــدأت  الــذي  األول  الشــيخوخة 
بجامعــة  اإلبراهيــم  الجوهــرة  األميــرة  مركــز 
الخليــج العربي، بحضور واســع من المدعوين 
البحريــن  مــن  المختصيــن  مــن  والمشــاركين 

ودول الخليج العربية وعدة دول أخرى.

جامعة الخليج مركز إقليمي 

بدوره، أكد رئيس جامعة الخليج العربي خالد 
العوهلي، أن جامعة الخليج العربي تعمل على 

ــا يقود التطــور العلمي  أن تكــون مركــًزا إقليميًّ
فــي العلــوم الطبيــة المختلفة، وأن تســتقطب 
العلوم الطبية التي ترســم مستقبل الطب في 
منطقــة دول الخليــج العربيــة.  وأضــاف: منــذ 
بضــع ســنوات تبنــت جامعــة الخليــج العربــي 
تأســيس تخصــص الطب الجيني، ثم أسســت 
أقــر  ومؤخــًرا  الشــخصي،  الطــب  تخصــص 
مجلس أمناء جامعة الخليج العربي تأســيس 
تخصص الخاليا الجذعية، وســنعمل مستقبالً 
علــى تأســيس تخصــص الطــب الرقمــي الــذي 
المتطــورة  التكنولوجيــة  التقنيــات  يوظــف 
طــرح  أن  العوهلــي:  وأوضــح  العــالج.   فــي 
التغيــرات  مــع  متســًقا  يأتــي  الموضــوع  هــذا 
الخليــج  دول  تشــهدها  التــي  الديموغرافيــة 
العربــي حيث إن نســبة كبار الســن في الوقت 
الحالي ال تتجاوز 5 %، في حين أنها مرشحة 
للوصول إلى 20 % من مجمل السكان بحلول 
العــام 2030، وهــو مــا يســتدعي تبنــي حلــول 

علمية مبتكرة للتعامل مع الشيخوخة.

ارتفاع نسبة كبار السن 

مــن جانبــه، قــال مدير المؤتمر معــز بخيت إن 
تنظيــم هــذا المؤتمــر يأتــي فــي الوقــت الــذي 
تشــير فيــه توقعــات التركيبــة الســكانية فــي 
كبــار  أعــداد  فــي  مضطــردة  زيــادة  المنطقــة 
الســن لترتفــع مــن 5 % فــي الوقــت الحالــي 
إلــى 20 % مــن مجمــل الســكان بحلــول العــام 
2030، ممــا يترتــب عليه أثر كبيــر على القوى 
العاملــة ونظام الرعايــة االجتماعية والصحية 
ومتطلبات التقاعد. وأضح البروفسور بخيت، 
إلــى أن المؤتمر ســيناقش العديــد من األوراق 

العلميــة التــي تتنــاول علــوم الدمــاغ المضادة 
تطبيقــات  الهرمونــي،  العــالج  للشــيخوخة، 
كفــاءة  الجينــي،  والعــالج  الجذعيــة  الخاليــا 
العالجــات الغذائيــة، والعديــد مــن المواضيــع 
األخــرى المتصلــة بالوقايــة مــن الشــيخوخة.  
وأضــاف، إن المؤتمــر يجمــع المختصيــن مــن 
التعــاون الخليجــي،  البحريــن ودول مجلــس 
إضافــة إلــى خبراء مــن مختلف أنحــاء العالم 
كاليابــان، وكنــدا، والنمســا، المملكــة المتحــدة، 
المتحــدة  والواليــات  بلجيــكا،  الدنمــارك، 
األميركيــة، مضيًفا أن وجود علمائنا المميزين 
معنــا اليــوم هــو فرصة رائعــة لتعزيــز الروابط 
القويــة وإقامــة عالقــات تعــاون علميــة قويــة 
الخليــج  وجامعــة  الرائعــة  مؤسســاتهم  بيــن 

العربي.

صورة جماعية

رئيس المجلس األعلى للصحة 

جانب من الحضورمعز بخيت

تكريم الشيخ محمد بن عبداللهخالد العوهلي

محمد بن عبداهلل: طرق عالجية لتأخير مسار الشيخوخة
العوهلــي: “الخليــج العربــي” تعمــل علــى أن تكــون مركــزا إقليميــا للتطــور العلمــي

تتكدس أطنان من مخلفات البناء وأكوام القمامة وجبال من الصخور وبقايا 
البنــاء فــي مواقــع عــدة بقريــة جنوســان، مــا دفــع األهالي لرفــع شــكواهم إلى 
المســؤولين ببلديــة المنطقة الشــمالية والمجلس البلدي للعمــل على تغيير هذا 
الوضــع الــذي شــوه وجــه الحقــول والســاحل، إلنقــاذ ما تبقــى منها بعــد تحول 

الكثير من المزارع وواجهة الساحل إلى مشاريع استثمارية سكنية.

مــع  “البــالد”  لـــ  مصــورة  جولــة  وفــي 
مجموعــة مــن شــباب القريــة، يتضــح 
ســوء الوضع؛ بسبب كميات كبيرة من 

المخلفات تنتشر هنا وهناك.
يقــول المواطــن علــي الجنوســاني إن 
القريــة كانــت وفــق مســماها التاريــخ 
لجمــال  اإلنســان”  جنــة  أي  “جنوســان 
بســاتينها وســواحلها ونخيلهــا، إال أننــا 
الــذي ســيطرأ  التغيــر  ننكــر حتميــة  ال 
علــى القرية دون شــك، وكم كنا نتمنى 
أن تبقى مســاحة محميــة من المزارع، 
ولكــن يبــدو أن القــرار فــي يــد المــالك، 
الكثيــر مــن الســاحات  تــم تحويــل  إذ 
والمزارع إلى قســائم ومشاريع سكنية 
استثمارية، وال اعتراض على ذلك، لكن 
من دون أن تتشــوه الكثير من المواقع 
في القرية، السيما الطرق المؤدية إلى 
الســاحل حيــث يقضــي األهالــي بعض 

الوقت في الفترات المســائية للتريض 
أو المشــي إلــى الســاحل، فيما تتكدس 

هذه األكوام بمنظر بشع للغاية.
هنــاك  أن  إلــى  وضــوح  بــكل  ويشــير 
إهمــاال مــن جانــب الجهــات التــي تنفذ 
بــدور  تقــوم  فالبلديــة  هنــا،  المشــاريع 
نظافــة  علــى  الحفــاظ  فــي  نلمســه 
القريــة مــن خــالل الشــركة المختصــة، 
إال أن حجــم مــا يتــم التخلــص منه من 
مخلفــات أكبــر مــن حجــم عمــل عمــال 
النظافــة وآلياتهــا، بل واألكثــر من ذلك 
أن هنــاك بعض الوافديــن الذين يأتون 
فــي وقــت متأخر مــن الليل بشــاحنات 
صغيــرة مملــوءة بالمخلفــات المنزليــة 
والزراعيــة ويلقــون بهــا في الســاحات 
أو  الزراعيــة  الواجهــة  وكأن  القريبــة، 

البحرية للقرية هي مكب نفايات.
ويتفــق معــه المواطن حســن إبراهيم، 

المهتميــن  القريــة  ســكان  مــن  وهــو 
األنقــاض  أن  إلــى  فيشــير  بالزراعــة، 
أجــزاء  تحــول  إلــى  أدت  المتراكمــة 
تجميــع  مراكــز  إلــى  القريــة  مــن 
مــع  تحدثــت  نعــم،  البنــاء،  لمخلفــات 
أحــد المشــرفين علــى مشــروع بالقرية 
فــكان جوابــه منطقًيا، وهو أن األعمال 
مســتمرة وكميات من الصخور الكبيرة 
ســيتم  الصلبــة  البنــاء  ومخلفــات 
وقتهــا  فلهــا  العمــل،  فــي  اســتخدامها 
واســتخدامها، لكــن مــاذا عــن األكــوام 
الزراعيــة  المخلفــات  مــن  الكبيــرة 
والقمامة، فضاًل عن أن بعض الوافدين 

يستغلون األوقات الليلية للتخلص من 
شحنات القمامة أيًضا.

المنفــذة  الجهــات  األهالــي  ويطالــب 
للمشــاريع بــأن تبادر وتعمــل على إزالة 

المخلفات بالتعاون مع البلدية وشركة 
الدائــرة  ممثــل  ذكــر  فيمــا  النظافــة، 
الشــمالي  البلــدي  بالمجلــس  األولــى 
شــكوى  أن  الوداعــي  إبراهيــم  شــبر 

أهالــي قرية جنوســان تخضع للمتابعة 
وســيتم التواصل مع الجهــاز التنفيذي 
للتباحــث؛  الشــمالية  المنطقــة  ببلديــة 
مــن أجــل إنهــاء المشــكلة، الســيما أن 
األهالــي يقــدرون الجهــود التــي يقــوم 
بهــا المفتشــون وعمال شــركة النظافة، 
المخلفــات  إلقــاء  اســتمرارية  أن  إال 
يفــوق  قــد  جهــًدا  يتطلــب  وبكثافــة 
الطاقــة المتوفــرة للعمــل، موضًحــا في 
الوقــت ذاته ضــرورة تكثيف التفتيش 
وتوفيــر  التقاريــر  وإعــداد  الــدوري 
المعلومات أواًل بأول للبت فيها وإنهاء 

معاناة األهالي.

“جنــــة اإلنســــــان” تعانـــي مــن اإلهمــــال البلــــدي

المخلفات القريبة من المشاريع السكنية قيد اإلنشاء

كومة من الصخور ومخلفات البناء مخلفات القمامة تتكدس في أكثر من موقع الشاحنات.. تنقل شحنة وتفرغ أخرى

شبر الوداعي
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سعيد محمد من جنوسان

تحويل الكثير من 
الساحات والمزارع 

إلى قسائم ومشاريع 
سكنية استثمارية

األنقاض المتراكمة 
حولت أجزاء من 

القرية إلى مراكز 
تجميع لمخلفات البناء

طب الشيخوخة قد يطيل عمر 
اإلنسان إلى 150 سنة

بخيت: نسبة كبار السن ستصل إلى 
20 % من مجموع السكان بـ 2030

بدور المالكي



عندما نتكلم عن التوازن المالي فبالشــك نقصد التوازن الحقيقي وهو التوازن في االقتصاد بشــكل عام ال التوازن الحســابي 
في اإليرادات والمصروفات وهو ما يسميه علماء المالية العامة بالتوازن الصوري .

نقطــة البدايــة فــي رأيــي هــي باعتبــار قاعدة 
فرنســا  غــرار  علــى  دســتوريا  مبــدأ  التــوازن 
ومصــر، ففي فرنســا قرر المجلس الدســتوري 
الفرنســي فــي العــام 1979 أن التــوازن مبــدأ 
أساســي مــن مبــادئ القانــون المالــي، فهــو ال 
يقتصــر علــى الميزانيــة العامــة للدولــة، وإنما 
يمتد ليشمل االقتصاد الوطني في مجموعه، 
أمــا فــي مصــر فالدســتور الجديد عــام 2014 

فقرر فكرة التوازن في المادة 124.
مســألة  المالــي  التــوازن  بــأن  نؤمــن  أن  بعــد 
دســتورية، إما بالنص أو بالفهم، وأن لها داللة 
تتجاوز مجرد التوازن الحسابي وجب العمل 
على تحقيق التوازن في االقتصاد، بأن تعمل 
الميزانية العامة على ذلك مع سياسات أخرى 
ليــس هنــا محــل بيانها، ففي فتــرات التضخم 
تقلل الحكومة إنفاقها لخفض معدل التضخم 

ويمكــن للمصرف المركزي أن يزيد من إصدار 
القــوة  مــن  جــزءا  ليســحب  الديــن  ســندات 
الشــرائية فــي المجتمــع، وفــي فتــرات الركود 
تزيــد الحكومة من اإلنفــاق لتنعش االقتصاد، 
تــوازن  خلــق  علــى  الميزانيــة  تعمــل  وهكــذا 
اقتصــادي، وهــو المنشــود، فتكــون الميزانيــة 
العامــة أداة مــن أدوات تــوازن االقتصــاد، فال 
يكــون التــوازن مقصــودا لذاتــه حســابًيا فــي 
الميزانيــة العامــة، وإنما وســيلة لضبــط إيقاع 

التوازن في االقتصاد الوطني ككل.
وإن كنــا بحاجــة لتكــون الميزانية فــي توازن 
حســابي فــال حــرج، فالحاجة تولــد االختراع، 
وهنا أقترح على الحكومة أن تكون تقديرات 
الميزانيــة متوازنة دون عجــز، ومن الميزانية 

القادمة، وذلك من خالل التصورات التالية:
١- فصــل ميزانيــة القوى العاملة والتشــغيلية 

عــن ميزانيــة المشــروعات، وتكــون ميزانيــة 
القــوى العاملة والتشــغيلية متوازنة حســابيا، 
اإليرادات تساوي المصروفات، مع العمل على 
ترشــيد اإلنفــاق وضبطــه فــي هــذه الميزانية، 
خصوصــا في جانــب المصروفات التشــغيلية 
بغيــة تحقيــق فائــض، وتغــذى هــذه الميزانية 
بجــزء من إيــرادات الضرائب والرســوم وريع 

بيع النفط.
امــا ميزانيــة المشــروعات فتغــذى مــن إيــراد 
غير عادي، وهو سندات الدين العام وأذونات 
الخزانــة ومــا يــرد مــن أربــاح “ممتلــكات” ألن 
ربحــا،  تــدر  ان  المفتــرض  مــن  المشــروعات 
مــا  تغطيــة  علــى  تعمــل  أن  يمكــن  وبالتالــي 
تــم اقتراضــه فــي ظــل سياســات اســتثمارية 

كفوءة.
هــذا التصــور يجعــل التركيــز الحكومــي أكثــر 

أربــاح،  لتحقيــق  المشــروعات  علــى ميزانيــة 
ومــن ثم تغطية الدين العام وادارته وضبطه، 
أمــا ميزانيــة القــوى العاملة والتشــغيلية فهي 
ســهلة التقدير وال يتوقع فيها تغييرات كبيرة 
أثنــاء التنفيذ، وعليه فيمكن ضبطها بســهولة 
جانــب  فــي  خصوصــا  بحنكــة  وترشــيدها 

المصروفات التشغيلية لتحقيق فائض.
ميزانيــة  تكــون  أن  وهــي  أخــرى  فكــرة   -٢
صفريــة،  ميزانيــة   -2020  2019 األعــوام 
بمعنــى تصفــر جميع األرقام وتبنــى الميزانية 
اإليــرادات  بيــن  مــا  متوازنــة  أرقــام  علــى 

مبنــي  غيــر  التقديــر  ويكــون  والمصروفــات، 
أساســا علــى الســنوات الســابقة، بمــا فيها من 
تراكــم عجــوزات وتجــاوز إنفــاق، بــل ما نحن 
فــي حاجــة حقيقية له فــي المرحلــة القادمة، 
وهــذا يتطلب إلغاء كل مــا هو ليس بضروري 
ويســتدعي  حقيقــة،  يصــرف  لــم  مــا  كل  او 
حقيقــة  لتحديــد  المركــز  الذهنــي  العصــف 
ووضــع  الحكوميــة  للجهــات  االحتياجــات 
مؤشــرات قيــاس أداء لتحديــد مــا تحقق من 

اإلنفاق من وظيفة في القطاعات المختلفة.
ومــا يتعلــق بالعجــوزات الســابقة يحــول الــى 
ملــف  ضمــن  ويــدار  ويضبــط  العــام  الديــن 
الديــن العــام، وهنــا نكــون أمام تصــور واضح 
فالميزانيــة متوازنــة حســابيا، وبالتالــي يتــم 
التركيــز والجهــد كلــه فــي إدارة الديــن العــام، 
بمعنــى يكــون العمــل علــى جبهــة واحــدة هي 
الميزانيــة رســمت  العــام بحســبان ان  الديــن 
متوازنــة بمــا يتضمنــه ذلــك مــن ضــرورة منــع 
طلــب االعتمــادات اإلضافيــة او التكميلية اال 
في الضرورات وفي ظل وجود مورد يغطيها 
مــن االيــرادات العاديــة كالضرائــب والرســوم 

وريع النفط.
ان فكــرة التــوازن المالي كما تذهب له غالبية 
بــأن  االقتصــادي  التــوازن  تســتهدف  الــدول 

تكــون الميزانيــة العامــة اداة ووســيلة لخلــق 
اقتصــاد متــوازن وبالتبعيــة يتحقــق التــوازن 
المالــي ، فال يقصد التوازن المالي ) الحســابي 
( لذاتــه لمــا يترتــب عليــه مــن رغبــة في وقف 
 ، المســتحقة  والدعومــات  اإلعانــات  بعــض 
التــي  المشــروعات  بعــض  ميزانيــة  وخفــض 
مــن الضــروري وجودها وان لم تكن تدر ربحا 
الن مــا تنتجــه هذه المشــروعات مهــم لحاجة 
النــاس وال يقــوم بهــا القطاع الخــاص ، وايضًا 
قــد يكــون الحرص التــام على تحقيــق توازن 
لماليــة   ( التــوازن  فــي  ســببا  حســابي  مالــي 
الحكومــة ( وهــو امــر حســن ولكــن يزيــد مــن 
السخط الشعبي وهو امر سلبي غير متطلب.
الحكيــم  الفطــن  المواطــن  ان  نقــول  ختامــا 
عقيدتــه  فــي  اســتقر  ممــا  يكــون  أن  وجــب 
وفهمــه ان الدولــة تمــر بمرحلــة ماليــة حرجة 
)الضــرورات  عنوانهــا  مرحلــة  هــي  وبالتالــي 
تبيــح المحظــورات( ، والصبــر مفتــاح الفــرج، 
وانــا للــه وانا إليه راجعــون، ولكن من الجانب 
اآلخــر وجــب علــى الدولــة ان تكــون خططهــا 
واضحة لمن يســير في الشــارع ليفهم طبيعة 
المشكلة والتحديات وما تقوم به الدولة، وما 
يرجى منه أن يؤديه من دور لكي تمر سفينة 

الدولة الى بر األمان.

7 سنوات لـ 4 مدانين بحيازة متفجرات و“مولوتوف”
2012 منـــذ  المجهولـــة  هويتهـــم  فضحـــا   ”DNA“والــــ البصمـــة 

دانــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة أربعة متهميــن بحيــازة وصناعة عبوات 
متفجرة وأخرى قابلة لالشــتعال “مولوتوف” تم ضبطها في منزل مهجور بمنطقة 
أبــو قــوة فــي العــام 2012، ولــم يتــم التوصــل للمتهميــن إال فــي فتــرة قريبــة بعــد 
ضبطهم بقضية أخرى والتعرف عليهم من خالل الحمض النووي )DNA( المرفوع 
من تلك العينات المضبوطة، وعاقبتهم جميعا بالســجن لمدة 7 ســنوات مع تغريم 

كل منهم مبلغ 500 دينار، وأمرت كذلك بمصادرة المضبوطات.

وأشــارت المحكمة إلى أن الواقعة تتحصل 
المنــازل  أحــد  عــن  تحريــات  ورود  فــي 
المهجــورة فــي منطقة أبو قــوة، والذي يتم 
اســتخدامه كمخــزن للمتفجــرات وعبــوات 
التــي  األدوات  عــن  فضــال  “المولوتــوف”، 
الشــغب،  أعمــال  ارتــكاب  فــي  تســتخدم 
وقــد تــم تخبئتهــا فــي ذلــك المنــزل تمهيدا 

الستخدامها في العمليات اإلرهابية.
 29 تاريــخ  فــي  الشــرطة  قــوات  وتمكنــت 
فبرايــر 2012، مــن العثــور فــي ذلــك المنزل 

حارقــة  زجاجــة   12 عــدد  علــى  المهجــور 
“مولوتــوف” جاهــزة لالســتعمال و9 عبوات 
بنزين تستخدم في صناعة تلك الزجاجات، 
باإلضافــة إلى عدد 5 قنابل مســيلة للدموع 
و3 قنابل يدوية محلية الصنع تحتوي على 
فتيــل وأداة حادة “حربــة”، وكذلك عدد من 
األســياخ الحديديــة وقاذفين بالســتيكيين 
لقــذف األســياخ، فضــال عــن عثور الشــرطة 
علــى عــدد 3 زجاجــات حارقــة “مولوتــوف” 
فــي أحد المآتــم -قيد اإلنشــاء- بجوار ذلك 

المنزل المهجور المشار إليه.
وظلــت هوية مرتكبي الواقعة غير معروفة 
علــى  القبــض  تــم  2012 حتــى  العــام  منــذ 
3 مــن المدانيــن فــي وقائــع أخــرى مماثلــة 
أخــذ  تــم  والذيــن  فيهــا،  محاكمتهــم  تمــت 
والبصمــات  النــووي  الحمــض  مــن  عينــة 
الخاصــة بكل منهــم، وبمضاهاتها مع قاعدة 
بيانــات الحمــض النــووي خلصــت النتيجــة 
إلــى توافــق بصمــة المتهم الرابــع مع إحدى 
النــووي  الحمــض  عينــة  وكذلــك  العينــات 
واللــذان  أخــرى،  عينــة  مــع  األول  للمتهــم 
قررا مشــاركة المتهمان اآلخــران معهما في 

الواقعة.
اعتــرف  األول  المتهــم  مــع  وبالتحقيــق 
ذلــك  إلــى  اصطحبــه  الثانــي  المتهــم  أن 
المنــزل المهجــور، إذ شــاهد فيــه بعض تلك 
بأنــه  أبلغــه  الثانــي  أن  كمــا  المضبوطــات، 
وكذلــك المتهــم الثالــث يتخــذون مــن هــذا 
المنــزل مخزنــا إلخفــاء تلــك األدوات التــي 

يســتخدمونها فــي عمليــات التخريب بتلك 
المنطقة.

تطابــق  البصمــات  شــعبة  بتقريــر  وثبــت 
بصمتيــن للمتهم الرابع مع 3 بصمات أصابع 
وجــدت علــى شــريط الصــق ملفــوف علــى 

أحد القاذفين المضبوطين بمكان الواقعة.
كمــا ثبــت بتقريــر مختبــر البحــث الجنائــي 
تطابق سمات الحمض النووي للمتهم األول 

مع عينة مرفوعة من على المضبوطات.
الكيميائــي  الفحــص  مــن  أيضــا  وثبــت 
الجنائــي،  البحــث  بمختبــر  للمضبوطــات 
احتــواء العينــات المضبوطــة علــى خليــط 
مــن  يعــد  والــذي  المتفجــر  الكلــورات 
المفرقعات، واحتواء الزجاجات المضبوطة 
علــى الجازوليــن وزيــت المحــركات وقطــع 
قمــاش، وهــي مــن المــواد التــي تســتخدم 
فــي صناعة عبوات “المولوتــوف”، كما ثبت 
بالفحــص الفيزيائــي أن العينات المضبوطة 
لعبوتين متفجرتين شائع تصنيعهما محليا.

الرابعــة  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  رفضــت 
معارضــة متهــم بواقعــة حــرق إطــارات ودراجة 
هوائيــة عقــب واقعــة تجمهــر شــارك فيهــا مــع 3 
مجهوليــن،  وآخريــن  بإدانتهــم  قضــي  متهميــن 
“شــباب  باســم  مــن حســاب  لتغريــدة  اســتجابة 
الثورة” على موقع التواصل االجتماعي )تويتر(، 
وأيــدت معاقبتــه بالحكــم الصــادر عليــه وبقيــة 
5 ســنوات ومصــادرة  لمــدة  بالســجن  المدانيــن 

المضبوطات. 
وبينــت المحكمــة أن تفاصيــل القضيــة تتمثــل 
التحقيــق  أثنــاء  اعتــرف  المتهــم األول  أن  فــي 
معــه بمعرفــة النيابــة العامــة أنــه وعندما شــاهد 
“تغريــدة” لحســاب يدعــى “شــباب الثــورة” علــى 
مفادهــا  “تويتــر”،  االجتماعــي  التواصــل  موقــع 
لغلــق  التالــي  اليــوم  فــي  القــرى  جميــع  خــروج 
الطــرق، اســتجاب لهــا. وأضــاف أنــه توجــه إلــى 
موقــع التجمع وشــاهد باقي المتهميــن، وآخرين 
إلــى  االنقســام  علــى  االتفــاق  وتــم  مجهوليــن، 

مجموعتين، بحيث تتولى األولى ســد الطرقات 
والثانيــة تصد هجمات الشــرطة عليهــم، وقاموا 
بجلــب مجموعــة من اإلطــارات وصنعوا عبوات 
“المولوتــوف” فــي ليلــة الواقعــة، وكان التجمــع 
بالقــرب مــن إحــدى المــزارع بالمنطقــة حســبما 
المجموعــة  أن  إلــى  ولفــت  باعترافاتــه.  ورد 
األولى عملت فعال على ســد الشــارع باســتخدام 
اإلطــارات وأضرمــوا فيهــا النيــران، كمــا وضعوا 
دراجــة هوائيــة في وســط اإلطارات المشــتعلة، 
فــي حين هاجم أفــراد المجموعــة الثانية قوات 
الشــرطة التي حضرت للموقع بواســطة العبوات 

المشــتعلة “المولوتــوف”، ومــن ثــم الذوا بالفرار، 
مــن  فــراره  أثنــاء  عليــه  القبــض  تــم  أنــه  مبينــا 
الموقع كما قرر بمشاركة باقي المدانين معه في 
القضية.وكانــت أحالــت النيابة العامــة المتهمين 
جميعا للمحاكمة على اعتبار انهم ارتكبوا اآلتي:

أوال: اشــتركوا وآخريــن مجهوليــن فــي تجمهــر 
مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض 
منــه اإلخالل باألمن العام وتعريض حياة الناس 

وأموالهم للخطر.
المبينــة  المنقــوالت  فــي  حريقــا  أشــعلوا  ثانيــا: 
باألوراق معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر 
تنفيــذا لغــرض إرهابــي. ثالثــا: حــازوا وأحــرزوا 
بقصــد  “مولوتــوف”  لالشــتعال  قابلــة  عبــوات 

تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
وقضت في وقت ســابق المحكمة ذاتها بمعاقبة 
المتهمين األربعة بالسجن لمدة 5 سنوات، إال أن 
المتهــم الرابــع عارض هذا الحكم كــون أنه صدر 
بحقه غيابيا، فحكمت المحكمة بقبول معارضته 
شــكال وفــي الموضوع برفــض المعارضة وتأييد 

الحكم المعارض فيه.

قضــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة، غيابيــا، بحبــس متهــم لمــدة 6 أشــهر مع 
النفاذ؛ وذلك إلدانته بسرقة هاتف ومحفظة تحوي 8 دنانير وبطاقات شخصية تعود 

ملكيتهم لعامل آسيوي كان يؤدي واجب عمله في منزل قيد اإلنشاء.

وتتمثــل التفاصيل حســبما جــاءت بحكم 
المحكمــة فــي أن المجني عليه اآلســيوي 
فــي منــزل تحــت  أثنــاء تواجــده  تفاجــأ 
اإلنشاء يعمل فيه بصفته عامل مقاوالت 
بتوقــف ســيارة كبيــرة أمــام ذلــك المنزل، 
والتــي نزل منها شــخص -المتهم- ودخل 
للمنــزل وكأنــه يتفقــد مراحــل العمــل فــي 
المنــزل وســط حالة مــن االرتبــاك للعامل، 
والذي تجنب سؤال الشخص عن هويته، 

بحسب ما أفاد به المجني عليه.
دوره  اســتكمل  المتهــم  أن  وأضافــت 
التمثيلــي وقــام بالصعــود للطابــق الثانــي 
ثــم غــادر المنزل مســتقال ســيارته، وغادر 
الموقــع، إال أن العامــل اكتشــف أن ذلــك 
ليــس  إليــه  بالنســبة  المجهــول  الشــخص 

ســوى لــص، وقــد تمكــن بتلــك الحيلة من 
ســرقة هاتفــه ومحفظتــه الشــخصية وما 
بها من بطاقات شخصية ومبلغ 8 دنانير.
وبسؤال المجني عليه عن الواقعة أوضح 
أنــه تقدم بالبالغ مباشــرة بعد الواقعة، إذ 
أنــه ال يعــرف ذلك الشــخص ولمــاذا حضر 
للمبنى قيد اإلنشاء، وأنه بعد خروجه من 
المــكان، إذ لــم يســتمر تواجده فيه ســوى 
10 دقائــق، قــرر تفقد أغراضه الشــخصية 
التــي كان قــد وضعهــا فــي الطابــق الثاني 
مــن المبنــى، وتفاجــأ حينما صعــد لألعلى 
باختفائهــم مــن المــكان، وحينهــا علــم أن 
ذلك الشــخص ليس ســوى لــص قد تمكن 
من سرقة متعلقاته الشخصية وفر هاربا.

وبإجراء التحريات حول مرتكب الواقعة 

طريــق  عــن  المســروق،  النقــال  والهاتــف 
تتبع الرقم التسلسلي للهاتف النقال محل 
السرقة، تبين أنه تم استخدامه بشريحة 
باســم أحــد األشــخاص، والــذي  مســجلة 
تــم اســتدعاؤه وســؤاله عن ذلــك الهاتف، 
فقــرر أن صديقــه اشــترى لــه الهاتــف مــن 
محــل في منطقة ســوق واقــف وقدم لهم 
فاتورة الشــراء، وباالستعالم من صاحب 
المحل تبين أنه اشترى الهاتف من المتهم 
بعدما سرقه األخير، وقدم لهم نسخة من 
بطاقــة هويــة المتهم ونســخة مــن رصيد 

الشراء.
وبعــرض المتهــم في طابــور تعريفي على 
المجنــي عليه تمكن العامل اآلســيوي من 

التعرف على المتهم.
النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى  فأحالتــه 
اعتبــار أنــه بتاريــخ 3 أبريل 2018، ســرق 
المنقوالت المبينة الوصف والنوع والقدر 

بالمحضر والمملوكة للمجني عليه.

“النيابـــة” أمـــام  بالجريمـــة  اعتـــرف  األول  المتهـــم  عقـــاب المتهـــم بالحبـــس 6 أشـــهر غيابيـــا مـــع النفـــاذ

رفض معارضة حارق إطارات ودراجة هوائية لص يسرق هاتفا و8 دنانير من منزل قيد اإلنشاء

أفكـار فـي التـوازن المالـي

الحبس سنة لـ8 متجمهرين أحرقوا إطارات
ــة األدلــــــــة ــ ــاي ــ ــف ــ ــم آخــــــــر لـــــعـــــدم ك ــهـ ــتـ ــمـ الــــــــبــــــــراءة لـ

بــرأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة متهمــا ممــا نســب إليــه بالتجمهــر والشــغب 
وإشــعال حريــق لغــرض إرهابي فــي منطقة مدينة حمد، نظرا لعــدم كفاية األدلة ضده 
ولتشــككها فــي صحــة إســناد التهمة إليه، فيمــا عاقبت 8 متهمين آخريــن معه بالقضية 

بالحبس لمدة سنة واحدة فقط نظرا لصغر سنهم.

إن  حكمهــا  أســباب  فــي  المحكمــة  وقالــت 
المتهمين جميعا قد جاوزا الخامســة عشــر ولم 
يبلغــوا الثامنــة عشــرة مــن عمرهــم، األمــر الذي 
يتوافــر معــه فــي حقهــم العــذر المخفــف إعماال 
لنــص المادتيــن )70 و71( من قانــون العقوبات، 

وترى المحكمة مناسبة ما قدرته من عقوبة.
وأضافــت أن الجرائــم المســندة للمتهميــن قــد 
وارتبطــت  واحــد  إجرامــي  مشــروع  انتظمهــا 
ثــم  ومــن  التجزئــة،  يقبــل  ال  ارتباطــا  ببعضهــا 
فالمحكمــة تقضي بعقوبة الجريمة األشــد عمال 

بنص المادة )66/1( من قانون العقوبات.

وأوضحــت أن تفصيــل الواقعة تتحصل في أن 
الجهــات األمنيــة كانــت قــد تلقــت بالغــا مفــاده 
قيــام مجموعــة مــن مثيــري الشــغب بالخــروج 
بالطريــق العــام بمدينــة حمــد في الســاعة 9:00 
مســاء يــوم الواقعــة وقامــوا بإشــعال اإلطارات 
الحركــة  تعطيــل  بهــدف  العــام  الطريــق  فــي 
وفــروا  بالمنطقــة  الشــغب  وإحــداث  المروريــة 

هاربين.
توصلــت  الواقعــة  مرتكبــي  حــول  وبالتحــري 
التحريات إلى اشــتراك عدد ســتة مــن المدانين 
فــي ارتــكاب الواقعة، حيــث اتفقوا فيمــا بينهم 

الواقعــة وقيامهــم بحــرق  يــوم  الخــروج  علــى 
عــدد 4 إطارات بالشــارع العــام بالقرب من دوار 
صفــر بمدينــة حمد بقصد اإلخــالل باألمن العام 

وتعطيل الحركة المرورية.
وبالقبــض علــى المتهم األول اعتــرف أنه التقى 
حــرق  عليــه  عــرض  والــذي  الســابع،  بالمتهــم 
اإلطارات باالشتراك مع آخرين، فوافق، وتوجه 
للمــكان المتفــق عليه بالقرب من منطقة حديقة 
فــي منطقــة بــوري، وتبيــن لــه وجــود عــدد آخر 
مــن المتهميــن وبحوزتهــم عبوتيــن مــن البنزين 
المشــتعلة  والزجاجــات  اإلطــارات  مــن  وعــدد 

“المولوتوف”.
تلــك  وحملــوا  تلثمــوا  جميعــا  أنهــم  وأضــاف 
األدوات وتوجهــوا إلــى الشــارع العــام بالقــرب 
مــن دوار صفــر بمنطقــة مدينــة حمــد المقابــل 
وفــروا  اإلطــارات  ووضعــوا  بــوري،  لمنطقــة 

هاربيــن بعد إشــعال اإلطــارات، وقرر بمشــاركة 
باقــي المتهمين في القضيــة فتم القبض عليهم 

جميعا.
هــذا وثبــت للمحكمــة أن المتهميــن بتاريــخ 28 
وآخــرون  عمــدا  أشــعلوا  أوال:   ،2018 يونيــو 
المبينــة  المنقــوالت  فــي  حريقــا  مجهوليــن 
العــام،  بالطريــق  بــاألوراق  والنــوع  بالوصــف 
للخطــر،  وأحوالهــم  النــاس  حيــاة  معرضيــن 
ثانيــا: اشــتركوا وآخريــن في تجمهــر في مكان 
عــام مؤلــف مــن أكثــر مــن 5 أشــخاص الغــرض 
منــه ارتــكاب الجرائــم واإلخــالل باألمــن العــام 
مســتخدمين فــي ذلــك العنــف لتحقيــق الغايــة 
التــي تتجمعوا من أجلها، ثالثا: حازوا وأحرزوا 
بقصــد  لالشــتعال  قابلــة  عبــوات  وآخريــن 
استخدامها في تعريض حياة الناس واألموال 

العامة والخاصة للخطر.

أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية 
 3 أصــل  مــن  مســتأنف  معاقبــة  األولــى 
مدانيــن، تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 23 
و21 عامــا؛ بســجنه لمــدة 3 ســنوات عما 
أســند إليه وباقي المدانيــن من اتهامات 
وحيــازة  الجنائــي  والحــرق  بالتجمهــر 
العبوات المشــتعلة )المولوتوف( بمنطقة 
عالي، والتســبب بإتالف سيارة مواطن.

وجــاء فــي الحكــم أن الواقعــة، التي حصلت 

فــي نحــو الســاعة 9:00 مســاء، تتحصل في 
اتفاق المدانين على إشــعال النيران في عدد 
من اإلطارات بالمنطقة ليلة 23 يونيو 2016.

ولفتــت إلــى أن المدانيــن تقابلــوا في الموعد 
 30 المحــدد مــع آخريــن يزيــد عددهــم عــن 
أحــد  قــرب  اإلطــارات  وأحرقــوا  شــخصا، 
المطاعــم وفــروا هاربيــن، بعدمــا تســببوا في 
كان   2013 موديــل  مواطــن  ســيارة  إتــالف 

موجودا في مكان ارتكابهم للواقعة.

تأييد السجن 3 سنوات لمدان بإتالف سيارة
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Û  تلقيــت عــدًدا مــن االتصــاالت، لجمــع من تجار الســوق الشــعبي، عرًجا على
مقال “انقذوا تجار السوق الشعبي”، مقترحين عدة مبادرات إلعادة إحياء 

السوق الميت سريريا، أوجزها لذوي الشأن كالتالي:
Û  اســتثمار الفتــات الشــوارع لإلرشــاد عــن مــكان الســوق، خصوصــًا فــي #

المناطــق الرئيســية والمركزيــة، مع وضع الفتة كبيــرة عند المدخل الخاص 
ــا ســوى لوحــة واحــدة فقــط، ال تــؤدي ُعشــر  بالســوق، حيــث ال يوجــد حاليًّ

الغرض الذي وجدت ألجله.
Û .عمل معرض دوري لألسر المنتجة، الستقطاب الزوار والمستثمرين #
Û  الترويــج للســوق الشــعبي بقاعــات االســتقبال بمطــار البحريــن الدولــي #

بشكل خالب، والتأكيد عليه كمعلم سياحي مهم.
Û  ،إقامة الفعاليات والمهرجانات المستمرة، ودعوة الشخصيات المجتمعية #

والفنية، واإلعالمية، أسوة بالمقاصد السياحية األخرى.
Û  الســماح لمطاعــم الســوق باســتخدام أفــران الغــاز، والتــي ُمنعــت بســبب #

الحال الســابق للســوق والذي كان من الخشــب، األمر الذي تســبب بعزوف 
الكثيــر مــن المطاعــم والكافتيريــات والمقاهي مــن العمل به، بتأثير ســلبي 

طال الحركة التجارية ونسبة الزوار.
Û  التســويق بشــكل أفضل للسوق الشعبي، والذي ال مثيل له بالمملكة، على #

خالف المجمعات التجارية والتي يكثر عددها.
Û  إضافتــه إلــى خارطــة المعالــم الســياحية فــي المملكــة، واعتبــاره أحــد #

المقاصد المهمة والجاذبة التي تستحق الزيارة.
Û .االجتماع الدوري مع تجار السوق، واالنصات لهم، ولظروفهم، ولمطالبهم #
Û  وبهــذه النقطــة تحديــًدا، يهمنــا قــرب الجهــات المختصة، من تجار الســوق

الشــعبي، عبــر االطالع المســتمر لظروفهم واحتياجاتهــم، والوقوف عليها، 
فعــالوة علــى أنهــم مواطنون، ويعولون أســًرا، فهم شــريان اقتصادي مهم، 

للبحرين وألهلها.

مثال آخر 
النكسار المواطن

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

بقلم : د.  عبدالجبار احمد الطيب

دكتوراه في المالية العامة والتشريع الضريبي
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متتاليــة  وبصفقــات   %  8.4 إلــى  أمــس  حتــى  وصلــت 

“الخليج الدولي” يبيع أسهمه في “زين”

واصل بنك الخليج الدولي، أحد المســاهمين الرئيســين في شركة زين البحرين، 
تنفيــذ صفقــات لتخفيــض حصتــه فــي الشــركة لتصبــح 8.407 % مــن إجمالــي 
أســهمها المدرجة ببورصة البحرين. وكان البنك قد نفذ أمس صفقة لبيع 86.43 
ألــف ســهم بســعر 6.22 ألــف دينــار، إذ تــم بيع الســهم الواحــد بســعر 0.072 دينار 

للسهم الواحد.

فــي  البنــك  تملــك  نســبة  وأصبحــت 
الشــركة بعــد تنفيذ الصفقــات 8.407 
30,938,267 ســهًما،  التــي تمثــل   %
وكانــت قبــل تنفيــذ الصفقــات 8.431 

% وتمثل 31,024,697 سهًما.
وكان البنــك نفذ يوم الخميس صفقة 
الشــركة،  مــن  ســهم  ألــف   50 لبيــع 
لتنخفض نسبة التملك من 8.444 % 

إلى 8.431 %.
ويــوم األربعــاء نفــذ البنــك 3 صفقات 
نســبة  لتصبــح  ســهم،  ألــف   80 لبيــع 
تملــك البنــك فــي الشــركة بعــد تنفيــذ 
تمثــل  التــي   %  8.444 الصفقــات 
قبــل  وكانــت  ســهًما،   31,074,697
وتمثــل   %  8.466 الصفقــة  تنفيــذ 

31,154,697 سهًما.
ويــوم الثالثــاء نفذ البنــك صفقة لبيع 
300 سهم، لتصبح نسبة تملكه 8.466 
31,154,697 ســهًما،  التــي تمثــل   %
الصفقــة  تنفيــذ  قبــل  كانــت  أن  بعــد 
 31,154,997 تمثــل  التــي   8.466%

سهًما.
إلــى أن بنــك الخليــج الدولــي  يشــار 
كان مديــر اإلصــدار الرئيســي ألســهم 
الشــركة فــي بورصــة البحريــن حيث 
الشــركة  أســهم  مــن   %  15 طرحــت 
 2 مــن  الفتــرة  فــي  العــام  لالكتتــاب 
تمثــل  التــي   2014 ســبتمبر   30 إلــى 
48 مليــون ســهم مــن إجمالــي أســهم 
مليــون   368 ــا  حاليًّ البالغــة  الشــركة 

سهم.
وبلــغ عــدد األســهم العاديــة التــي تــم 
االكتتــاب فيهــا مــن قبــل المكتتبيــن 
)األفــراد والمؤسســات( بســعر 0.190 
 16,714,903 الواحــد  للســهم  دينــار 
إجمالــي  مــن   %  34.8 تمثــل  ســهًما 
طرحــت  التــي  العاديــة  األســهم 

لالكتتاب العام.
العاديــة  األســهم  أن  حيــن  فــي 
التــي تــم تغطيتهــا مــن قبــل متعهــد 
االكتتــاب )بنــك الخليــج الدولــي( بلــغ 
31,285,097 سهًما تمثل 65.2 % من 

إجمالي األســهم العادية التي طرحت 
للبيانــات  ووفًقــا  العــام.  لالكتتــاب 
المنشــورة علــى موقــع البورصة، فإن 
البنــك بــاع فــي 30 أكتوبــر الماضــي 
30 ألــف ســهم لتنخفــض حصتــه مــن 
 %  8.5 تمثــل  ســهًما   31,285,097
فــي  المدرجــة  األســهم  إجمالــي  مــن 
ســهًما   31,255,097 إلــى  البورصــة، 

وتمثل 8.49 %.
كمــا باع 30 ألف ســهم فــي 31 أكتوبر 
إلــى  حصتــه  لتنخفــض  الماضــي 
31,225,097 سهًما وتمثل 8.485 %. 
ثــم فــي 1 نوفمبــر الماضي بــاع البنك 

50 ألــف ســهم لتنخفــض حصتــه إلــى 
31,175,097 سهًما وتمثل 8.471 %.
نوفمبــر   13 فــي  البنــك  بــاع  وكذلــك 
لتنخفــض  ألــف ســهم   20.1 الماضــي 
ســهًما   31,154,997 إلــى  حصتــه 

وتمثل 8.466 %.
ومعلــوم أن كبار المســاهمين في زين 
المنشــورة  للبيانــات  وفًقــا  البحريــن، 
زيــن  هــم:  البورصــة،  موقــع  علــى 
الكويــت تمتلــك ما نســبته 54.78 %، 
آل خليفــة  علــي  بــن  أحمــد  والشــيخ 
يمتلــك مــا نســبته 16.10 %، و8.41 

% لبنك الخليج الدولي.

“األهلي المتحد” يبيع 
أسهمه في “كميفك”

البحرينــي  المتحــد  األهلــي  البنــك  قــال 
بالكويــت  التابعــة  ووحدتــه  إنــه  أمــس 
أســهمهما  لبيــع  مشــاورات  يجريــان 
”مجتمعــة“ فــي شــركة الكويــت والشــرق 
األوســط لالســتثمار المالــي )كميفك( إلى 
بنك وربة الكويتي. وقال األهلي المتحد 
البحرينــي في بيــان لبورصة الكويت إنه 
”ليــس متأكــًدا أن تــؤدي المشــاورات إلى 

اكتمال الصفقة في هذه المرحلة“.
ويمتلــك البنك األهلــي المتحد البحريني 
فيمــا  كميفــك،  أســهم  مــن   %  24.75
يمتلــك األهلــي المتحــد الكويتــي التابــع 
لــه 49.55 % مــن أســهمها، وفًقــا لصفحة 
الشــركة على موقع بورصة الكويت على 

اإلنترنت.

الكويت - رويترز

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مـؤشر البحريـن العام أمس عند 1,347.62 بارتفاع وقدره 6.40 نقطة مـقارنـة بإقفالـ 
الخميس، في حين أقفل مؤشر البحريـن اإلسالمـي عند 801.14 منخفضا 1.59 نقطة.

 3.68 أمــس  الـمستثـــمرون  وتــداول 
مليون ســهم، بقيـــمة بلغــت 1.12 مليون 
دينار، تـــم تنفيذها من خالل 85 صفقة، 
مركزيــن تعامالتهــم علــى أســهم قطــاع 
أســهمه  قيـــمة  بلغــت  والتــي  الخدمــات 
مــا  أي  ديـنـــار  ألــف   755.07 الـمتداولـــة 
نسبته 67.14 % من القيـــمة اإلجـمـــالية 
مليــون   1.34 للتــداول وبكـــمية قدرهــا 
سهم، تـم تنفيذها من خالل 40 صفقة.

وجــاءت إي بــي إم تيرمينالــز البحريــن 
قيـــمة  بـــلغت  إذ  األول،  الـمركـــز  فــي 

أســهمها الـمتداولـــة 565.62 ألــف ديـنـــار 
50.29 % مــن إجـمـالـــي  أي مــا نســبته 
قيـــمة األسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 
مــن  تنفيذهــا  تـــم  ســهم،  ألــف   665.44

خـالل21 صفقة.
أمـــا الـمركـز الـثـانــــي فكـان لـشركة بتلكو 
بقيـــمة قدرها 157.64 ألف ديـنـــار أي ما 
قيـــمة  إجـمـالـــي  مــن   % 14.02 نســبته 
قدرهــا  وبكـــمية  الـمتداولـــة  األســهم 
مـــن  تنفيذهــا  تـــم  ســهم،  ألــف   543.60

خـالل 13 صفقة.

“البورصة” تكسب 6.4 نقطة

المنامة - المنتدى البحريني البريطاني

تحــدث وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بن خليفــة، عن البنيــة الحالية لقطاع النفــط والغاز في البحريــن وآخر المســتجدات والتطورات 
المتعلقــة بهــذا القطــاع. وكانــت لجنــة االهتمام المشــترك للنفط والغاز والطاقة فــي منتدى األعمال البحرينــي البريطاني، قد نظمت 
مؤخرًا اجتماعًا في نادي “كابيتال كلوب” تحت رعاية “مجموعة أوك القابضة” )OAK( حضره وزير النفط بصفته المتحدث الرئيس. 

التنفيــذي  الرئيــس  االجتمــاع  وافتتــح 
أن  قبــل  بــراون،  أوك، غاريــث  لمجموعــة 
الزيانــي  خالــد  المنتــدى  رئيــس  يرحــب 
والســفير  النفــط  وزيــر  الشــرف،  بضيفــي 
البريطانــي لدى البحرين، ســيمون مارتن، 
مــن  مشــارك   100 مــن  أكثــر  بحضــور 
أعضــاء المنتــدى وضيوفهم.وقّدم الوزير 
النهــج  عــن  قيمــة  معلومــات  للحضــور 
الذي تتبعــه الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
إلثــراء مســتقبل المملكــة وفــرص العمــل 
المتاحة وإسهامات القطاع في االقتصاد 
الوطنــي. كمــا أطلع الوزيــر الحضور على 
الخطــط القادمة التــي تنفذها الهيئة في 
المملكــة وأشــار إلى التقدم الســريع الذي 

تحرزه المشاريع. 

االســتراتيجيات  عــن  تحــدث  كمــا 
التمويليــة والجــداول الزمنيــة المتوقعة 
االجتمــاع  نهايــة  المشــاريع.وفي  لهــذه 
أجــاب الوزيــر عــن األســئلة المطروحــة. 

ونيابــة عــن المنتــدى وعــن الحاضريــن، 
عبــر الزياني وبراون عن عميق امتنانهما 
وتقديرهمــا للشــيخ محمــد علــى عرضــه 

المفيد والغني بالمعلومات.

وزير النفط لدى حضوره االجتماع

محمد بـن خليفة متحدث رئيس بمنتدى األعمال البحريني البريطاني
استعراض خطط تطوير قطاع النفط

أبوظبي - جيبكا

تســتضيف البحرين فعاليات الدورة العاشــرة من منتدى جيبكا الســنوي للبالستيك والدورة 
السادســة مــن منتــدى جيبكا لألبحــاث واالبتكار تحت رعايــة وزير النفط، الشــيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة وذلك خالل الفترة بين 12-11 مارس، و14-13 مارس المقبل على التوالي.

وتنطلــق أعمــال الحدثين على مدار أســبوع، 
تبدأ بمنتدى جيبكا السنوي للبالستيك تحت 
الُمبتكــرة:  البالســتيكية  “التصاميــم  عنــوان 
المســتقبلية”.  لألجيــال  االســتدامة  ضمــان 
ويقــدر الخبــراء أن إدماج البالســتيك المعاد 
الكيماويــة  القيمــة  سلســلة  ضمــن  تدويــره 
يمكــن أن يولــد أرباحًا قد تصل إلى ما ُيعادل 
55 مليــار دوالر ســنويًا علــى مســتوى العالــم 
بحلــول 2030. و تركــز الــدورة السادســة من 
المنتــدى ”علــى الطبيعــة المتغيــرة لألبحــاث 
واالبتــكار في العصر الرقمي حيث ســتنطلق 
أعمال المنتدى بكلمة افتتاحية يلقيها رئيس 
لجنــة األبحــاث واالبتــكار فــي جيبــكا، مؤيــد 

القرطــاس، فيما يلقي النائــب األعلى لرئيس 
التكرير والمعالجة في أرامكو السعودية،عبد 
العزيــز الجديمــي، خطابــًا رئيســًا أيضــًا.  مــن 
جهتــه، قــال األمين العــام لالتحــاد الخليجي 
للبتروكيماويــات والكيماويــات، عبد الوهاب 
الخاصــة  التكنولوجيــا  “تنطــوي  الســعدون، 
بتحويــل النفــط الخــام إلــى كيماويــات علــى 
إمكانية إعادة تشكل قطاع البتروكيماويات 
فــي  أساســي  تغييــر  وإحــداث  العالمــي 
ديناميكيــة المنافســة العالميــة في الســنوات 
المقبلــة. وفــي الوقــت ذاته، وبحلــول 2030، 
مــن المتوقــع أن تزيــد عمليــات الرقمنــة مــن 
صناعــة  فــي  المحتملــة  الســنوية  الهوامــش 

الكيماويــات العالميــة بأكثــر مــن 1.8 ترليون 
دوالر. وســتناقش هــذه التطــورات الحديثــة 
وغيرها من التطورات الحاصلة على هامش 
منتــدى جيــكا لألبحــاث واالبتــكار، فــي حين 
ســيتطرق منتدى جيبكا الســنوي للبالستيك 
إلــى دور االســتدامة فــي صناعة البالســتيك 
التغليــف  مســتقبل  إلــى  إضافــة  العالميــة، 

وتصميمه”.

مارس في  النفط  وزير  برعاية  الفعاليات  تستضيف  البحرين 
“جيبكا” تبحث التصاميم البالستيكية 
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أعلــن مجلــس المناقصــات والمزايــدات أمــس عــن طــرح مناقصــة لمجلــس التنميــة االقتصادية لدراســة 
إلنشاء مركز بيانات في البحرين.

وأظهرت أحدث بيانات منشورة على موقع 
مجلس المناقصات والمزايدات حاجة “التنمية 
االقتصادية” لدراسة مقسمة إلى 3 مراحل، في 

نهاية كل مرحلة، سيكون هناك قرار تتخذه اللجنة 
التوجيهية للدراسة حول ما إذا كان سيتم االنتقال 

إلى المرحلة التالية أم ال.

كما ستتضمن الدراسة تقدیر األرقام االقتصادیة 

علی مستوى عاٍل، إلی الحد الذي تتوافر فیھ 
البیانات، من البنیة التحتیة لمرکز البیانات المتنوعة 

علی اقتصاد البحرین.

وكذلك ستتضمن الدراسة تحلياًل على المستوى 
القطري الستعداد البحرين لتطوير مراكز البيانات 

ذات النطاق الكبير. وأيًضا تحلياًل منافًسا 
لمواقع في المنطقة تتطلع إلى جذب تطوير 

مركز البيانات على نطاق واسع، واختيار الموقع 
واالستعداد.

ووفًقا للبيانات المنشورة، فإن باب التقديم لهذه 
المناقصة سيغلق يوم األربعاء 13 فبراير المقبل، 

على أن يكون موعد فتح العطاءات في اليوم 
التالي له.

دراسة إلنشاء مركز بيانات في البحرين
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المحرر االقتصادي

أمل الحامد

المحرق - شركة المطار

قال وزير المواصالت واالتصاالت، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة، كمال بن أحمد، إن شركة مطار البحرين تعتزم تعيين 
موّزع رابع لوقود الطائرات إلى جانب الموزعين الثالثة الحاليين وهم بابكو، شيفرون وبريتيش بيتروليوم، فضاًل عن تعيين مشغل ثاٍن داخل 

مطار البحرين الدولي. ويأتي ذلك بالتزامن مع مشروع تحديث مطار البحرين الدولي المتوقع االنتهاء منه في الربع الثالث 2019.

وأكــد الوزيــر، أن مجمــع وقــود الطائــرات مــن 
المشــاريع الحيويــة الرئيســية فــي خطة إعادة 
هيكلة قطاع الطيران من أجل توفير إمدادات 
تشــغيل وصيانــة  وعمليــات  الطائــرات  وقــود 
أكثر كفاءة وسالسة لشركات الطيران الدولية 
العاملة في المطار والتي تصل إلى 38 شركة.

الشــيخ  النفــط  وزيــر  تفقــد  لــدى  ذلــك،  جــاء 
محمــد بن خليفة آل خليفة ووزير المواصالت 
واالتصــاالت، موقــع بنــاء مجمــع مســتودعات 
ــا  وقــود الطائــرات، والــذي تقــوم بإنشــائه حاليًّ
شــركة مطــار البحريــن لوقــود الطائــرات فــي 
محيــط المطــار، وذلــك لالطــالع علــى مراحــل 

اإلنجاز بالمشروع.
وشــّدد الوزيــران على ضمــان تحقيق األهداف 
فــي  تتمثــل  والتــي  المشــروع،  مــن  المرجــّوة 

فــي  الســكنية  المناطــق  مــن  الخزانــات  إزالــة 
عــراد وزيــادة ســعة التخزيــن وفــق المخطــط 
والجدول الزمني المحدد الســتكماله في الربع 

الثالث من العام الجاري.
 وقــال وزيــر النفــط إن رؤيــة الهيئــة الوطنيــة 

للنفــط والغــاز تتضمــن دعــم المشــاريع الرائــدة 
الملموســة  اإلنجــازات  مــن  العديــد  لتحقيــق 
والنقلــة النوعيــة المنشــودة فــي المملكــة، بمــا 
عمليــات  نطــاق  وتوســيع  كفــاءة  رفــع  فيهــا 

وخدمات وقود الطائرات.

جانب من الزيارة لمجمع مستودعات وقود الطائرات

ــن الـــدولـــي ــري ــح ــب ــل مـــطـــار ال ــ ــاٍن داخـ ــ ــل ثـ ــّغ ــش م
تعيين موّزع رابع لوقود الطائرات

عبد الوهاب السعدون

المحرق - طيران الخليج

كشــفت شــركة طيــران الخليــج، مؤخــرًا عــن خطط أعمالهــا للعــام 2019 لموظفيها، في اجتمــاع أقيم في فنــدق كراون بــالزا بالمنامة، اذ 
طرحــت الناقلــة مفهــوم نمــوذج األعمال الجديد “البوتيك” الذي تم تدشــينه حديثــا، وذلك كجزء من التزامها الدائــم بتعزيز دورها كأصل 

أساسي من أصول النمو االقتصادي في المملكة. 

وتحــدث رئيس مجلــس إدارة طيران 
الخليــج رئيس مجلس إدارة الشــركة، 
زايــد الزيانــي، إلى الموظفين وشــارك 
الناقلــة توجهاتها الجديدة للعام للعام 
اإلدارة  وقدمــت  بعــده.  ومــا   2019
الخليــج  طيــران  لشــركة  التنفيذيــة 
خطًطــا خاصــة بالموضــوع وتفاعلــت 
االجتمــاع.  خــالل  الموظفيــن  مــع 
وتطمــح الناقلــة مــن خــالل تطبيقهــا 
لنمــوذج األعمــال الجديــد إلــى النمــو 
وجهــات  إلــى  والتوســع  اســتراتيجيًا 
2019؛  العــام  فــي  ومميــزة  جديــدة 
إلــى جانــب مواصلة برنامــج تحديث 

أســطولها مــن خالل اســتالم طائرتين 
 9-787 بوينــغ  طــراز  مــن  إضافيتيــن 
دريمالينــر وأربــع طائــرات مــن طــراز 

إيرباص 320 نيو هذا العام.

مؤخــرًا  الخليــج  طيــران  أعلنــت  و 
عــن مفهــوم )البوتيــك( الجديــد الــذي 
منتجاتهــا  مــن  للتعزيــز  ســتطبقه 

وتجربة عمالئها. 

ـــا ـــا لموظفيه ـــط أعماله ـــف خط ـــة تكش ـــة الوطني الناقل
“طيران الخليج” تطمح للنمو استراتيجيا

جانب من اجتماع شركة طيران الخليج
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انتقــد رئيــس غرفة تجــارة وصناعة البحرين، ســمير ناس، في المجلس األســبوعي 
للغرفة الذي ناقش قطاع التعليم والتدريب  أمس، “التشهير” بالجامعات البحرينية 
فيمــا يتعلــق بمســتوى الجودة األمر الذي أثــر على ما يعرف بـ “الســياحة التعليمية” 

وأدى إلى عزوف الطالب من غير البحرينيين عن الدراسة في المملكة.

وقــال نــاس أنــه قبــل ســنوات عــدة كان 
يوجــد في البحرين قرابــة 9 آالف طالب 
كويتــي فيمــا تقلص العــدد اآلن إلى 500 
فقط، رابطا ذلك بالتشهير الذي استهدف 
الجامعات التي كان عليها مالحظات من 

قبل الجهات الرسمية.
ورأى نــاس أنــه كان من الحــري حل هذه 
المشــكالت والمالحظــات خلــف األبــواب 
الموصــدة دون اعتمــاد وســيلة التشــهير 
التي أثرت على ســمعة الجامعات وجعل 

الطالب يعزفون عنها.
واعتبر ناس ذلك خسارة كبيرة لالقتصاد 
الوطنــي، )...( كان قطــاع التعليم الخاص 
يــدر علــى المملكــة الكثيــر مــن المداخيل 

وبالعملــة الصعبــة مــن جــراء اســتقطاب 
الطــالب من خارج البحرين. وانتقد ناس 
الوضــع الحالــي بالقــول “بــدال مــا نتقــدم 
إلــى األمام نرجع إلى الخلــف. هناك كثير 
مــن األمور التي تؤثــر على التعليم أهمها 

التشهير بالجامعات”.
وأشــار إلــى أن الســياحة التعليميــة فــي 
دبــي مثــال، اســتقطبت مــا بيــن 150 إلــى 
ا أصبحنــا نحــن  ـ 180 ألــف طالــب، فيمـ
ـم ريادتنــا،  ـة رغـ ـوف الخلفيـ ـي الصفـ فـ
)...(، أعتقــد أن للجنــة التعليــم بالغرفــة 

مسئولية كبيرة حيال ذلك. 
مــن جانبــه أشــار رئيــس لجنــة التدريــب 
بالغرفــة وهيــب الخاجــة أن الجامعــات 

البحرينيــة قبل 10 ســنوات كانت تشــهد 
إقباال كبيرا من قبل الطلبة غير البحريين 
إال أنــه حــدث نوع “اســتخدام ســيئ” من 

قبل الجامعات أثر على ذلك.
 وبيــن أن الجامعــات المحليــة قطعــت 
شــوطاً كبيــراً للحصــول علــى شــهادات 
االعتمــاد األكاديمــي والــذي سيســاعدها 
فــي قبــول الطلبــة مــن الخــارج، متوقعــًا 
أن تقــوم معظــم الجامعــات باســتكمال 
ـث  ـ اد، حي ـ ـ االعتم ذا  ـ هـ ى  ـ ـ عل ا  ـ ـ ه حصول

سيحصل بعضها عليه خالل عام.
وأضــاف الخاجــة أنــه فــور حصــول هذه 
الجامعــات علــى االعتماد ســيتم الســماح 
لها من قبل التعليم العالي بقبول الطالب 

سواء من الخليج أو من العالم.
ولفــت إلــى أن إحدى الجامعــات حصلت 
علــى الموافقة لقبــول طالب من الخارج، 
وأن اللجنــة اجتمعــت مع مجلس التعليم 

ن  أ م  ـ ـ ه غت ل ب وأ م  ا ـ ـ ي أ  10 ل  ـ ـ ب ق ي  ـ ـ ل ا ع ل ا
يستعدوا لذلك. 

وأشــار إلــى أن هنــاك خطــة الســتقطاب 
عشــرات اآلالف مــن الطلبــة فــي غضــون 
الخمــس ســنوات المقبلة أذا مــا تم إنجاز 

“االعتماد األكاديمي”.
وأوضــح الخاجة أن الغرفة بصدد إجراء 
ـات البحرينيــة  ـع للجامعـ ـتبيان واسـ اسـ

بهــدف رصــد احتياجاتهــا، خصوصًا فيما 
يتعلق بتوفير ما يتطلبه سوق العمل.

ورأى عضــو مجلــس إدارة الغرفــة عارف 
هجــرس أنه يجــب أن تكــون هناك خطة 
الســتقطاب الطالب األجانب فيما يعرف 
إلــى  ـيراً  ـة” ، مشـ ـياحة التعليميـ “السـ ــ  بـ
تجــارب رائــدة فــي ماليزيــا مثــال والتــي 

يمكن للبحرين أن تحذوا حذوها.

ناس: التشهير بالجامعات البحرينية أضر بسمعة التعليم
500 إلــــــى  آالف   9 ــن  ــ ـ م ن  ـــ ي ـــ ي ـــ ت ـــ ي و ـــ ك ـــ ل ا ة  ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ل ـ ـ ـ ط ــ ـ ل ا د  د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ع  ـ ـ ـ ـ ـ ج ا ر ـ ـ ـ ـ ـ ت

جانب من المجلس األسبوعي للغرفة أمس

انتقــد رجــال أعمــال وأكاديميون التدهور الشــديد بالتعليم المهني في البحريــن والذي وصل إلى حد “كارثي”، على حد تعبير بعض 
الحضور الذين شاركوا في المجلس األسبوعي لغرفة تجارة وصناعة البحرين مساء أمس وناقش قطاع التعليم والتدريب.

وقــال رئيــس الغرفة  ســمير نــاس إن مهنا 
مثــل “مشــغل رافعــة” يصــل أجــر العامــل 
فيها إلى ألفي دينار شهريًا وعامل صباغة 
باتــت  شــهريا  دينــار  ألــف  بنحــو  ن  ف ـ ـ س ل ل
حكــرا علــى األجانــب بســبب عــدم وجــود 
بحرينيين مدربين على هذه المهن، وليس 

لعدم رغبة البحرينيين العمل فيها.

البحرينييــن ســيقبلون  “أن  ـى  ـ ل إ ر  ا ـ وأشـ
علــى فرص العمــل المجزية هذه  في حال 
عرفــوا بوجودهــا وحصلــوا علــى التدريب 
المناســب، ولكــن ال توجــد مراكز أو معاهد 
تدريــب مهنيــة تعمــل علــى تدريــب هــذه 

التخصصات”.
اإلجــراءات،  فــي  البــطء  س  ا ـ ـ ن د  ـ ـ ق ت ن ا و

عــدة ســنوات  قبــل  ــه  ت تجرب ـتحضراً  مسـ
النوعــي  ــس  ل ج م ل ا س  أ ر ـ ـ ي ن  ا ك ن  ـ ـ ي ح
للتدريــب فــي قطــاع اإلنشــاءات، إذ طلب 
الترخيــص لبرنامــج مــع شــركة “همبــل” 
المعروفــة فــي  مجــال األصبــاغ لتدريــب 
ـة الســفن، إال أن  بحرينييــن علــى صباغـ
معاملــة الترخيــص لهــذا البرنامــج تأخرت 

فــي الجهــة واســتغرقت نحو  8 أشــهر إلى 
سنة هناك، مشيرا إلى أن هذا التسويف ال 
يزال مستمرا إلى اآلن من قبل تلك الجهة 

الرسمية.
وقــال رجــل األعمــال أســامة البحارنــه إن 
ـم أو التدريــب المهنــي فــي  ع التعليـ ـ وضـ
البحريــن أصبــح “كارثيــا” وأنــه كصاحــب 
أعمــال يرغب في توظيــف بحرينيين في 
وظائــف فنية وحرفيــة ذات أجور مجزية 

لكــن لألســف ال يوجــد بحرينيــون يعملون 
فيها.

وقــال إن 90 % من خريجــي الثانوية من 
المــدارس يفضلون الدراســة فــي الجامعة 
خصوصــا جامعــة البحريــن للحصول على 

“البكالوريــوس” حتى لو كان هناك صعوبة 
فــي الحصــول علــى الوظائــف، فــي حيــن 
هنــاك عزوف عن التعليم الفني أو المهني، 
ما جعل األجانب يسيطرون على كثير من 

المجاالت والمهن الفنية.

من جانبه قال الشيخ عبداللطيف المحمود والذي كان أستاذا في جامعة  «
البحرين، إن هناك تشبعا في التعليم الجامعي متسائال “إلى متى سنفتح 

الجامعات للجميع )...( هناك خريجون كثيرون ال يجدون فرص عمل، ال بد أن 
يكون لدينا عمالة تكفينا داخليا للتقليل من العمالة  األجنبية”.

مهن راتبها ألفا دينار لألجانب فقط لتدهور التعليم

“ألبا” تغلق تمويل الصادرات االئتمانية بـ 238.3 مليون دوالر
ــرة ــاش ــب ــم ــن الــــقــــروض ال ــ ــط الـــصـــهـــر الــــســــادس م ــ ــدات وأجــــهــــزة خ ــ ــع ــ ــراء م ــ ــ ش

أغلقت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، الجزء األخير من القسم الثاني للتسهيالت 
الماليــة الالزمــة لمشــروع خــط الصهر الســادس للتوســعة، وذلك فــي نهاية عام 
2018، إذ تتألــف هــذه التســهيالت المؤمنــة من قبــل وكالة الصــادرات االئتمانية 

من حوالي 136 مليون دوالر وما يقارب 90 مليون يورو )102.3مليون دوالر(. 

وســيتم مــن خــالل القــروض المباشــرة 
والمضمونة لوكالة الصادرات االئتمانية 
تمويل شراء المعدات واألجهزة الالزمة 
لمشروع خط الصهر السادس للتوسعة.
وتتألــف هــذه التســهيالت الماليــة مــن: 
حوالــي 136 مليــون دوالر مدعومة من 
 Export Development Canada قبــل
EDC(( لفتــرة ســداد تبلــغ 10 ســنوات 
بحيــث يتــم تســديد مبلــغ أصــل الديــن 
 90 ـارب  ا يقـ ـ ـنوات؛ ومـ 10 سـ خــالل 
 Japan مليــون يورو مدعومة مــن قبل
Bank for International Coopera-

 Nippon Export and و )tion )JBIC
 ،)Investment Insurance )NEXI
والمؤلفــة مــن قرضيــن تعاقدييــن، تبلغ 
فتــرة ســداد األول 10 ســنوات علــى أن 
يتــم تســديد مبلــغ أصــل الديــن خــالل 
9.5 ســنوات، في حين تبلغ فترة ســداد 
القرض التعاقدي اآلخر 6 ســنوات على 
أن يتــم تســديد مبلــغ أصــل الديــن على 

مدى 5.5 سنوات. 
وقال رئيس مجلس إدارة “ألبا” الشــيخ 
دعيج بن ســلمان آل خليفة “تعتبر هذه 
ـاًزا ملموًســا آخــر يقربنــا  الخطــوة إنجـ

مــن هدفنــا بتحويــل رؤيــة الشــركة إلى 
حقيقــة واقعــة متمثلــة فــي التشــغيل 

اآلمن لخط الصهر السادس.
كمــا أننــا ممتنون للدعــم المســتمر الذي 
يؤمنــه لنــا شــركاؤنا فــي المؤسســات 
ـهيالت  ـق بالتسـ ـ ا يتعل ـ ـة فيمـ المصرفيـ
ت  ا ر د ا ـ ـ ص ل ا ة  ـ ـ ل ا ك و ن  ـ ـ م ة  ـ ـ ن م ؤ م ل ا

االئتمانية”.
هــذا، ويعتبر المصرف المشــارك كمنظم 
رئيســي مفــوض للتســهيالت المؤمنــة 
مــن قبــل EDC هو يتي بنك إن أي وهو 
يقوم بدور وكيل التسهيالت المدعومة 
مــن قبل EDC؛ أما التســهيالت المؤمنة 
رف  ـ لمصـ فا  ،JBIC/NEXI ل  ـ ـ قب ن  ـ مـ
المنظــم الرئيســي المفوض هــو بنك بي 
إن پــي پاريبــا )طوكيو( وهو أيًضا يقوم 
بــدور وكيــل التســهيالت المدعومة من 

 .JBIC/NEXI قبل

عسكر - ألبا

الشيخ دعيج بن سلمان شركة ألبا تتجه لتكون أكبر مصهر لأللمنيوم

الخاجة: استقطاب 
آالف الطلبة بعد 

استئناف قبول 
األجانب

علي الفردان من السنابس

المحرر االقتصادي من السنابس

يذكر أن ألبا تمكنت من إغالق تسهيالت القرض المشروط المشترك بقيمة 1.5 مليار دوالر والمؤلف من قسمين؛ قرض تقليدي  «
وآخر إسالمي وذلك في أكتوبر 2016، باإلضافة إلى تأمين القسم األول من تسهيالت وكالة الصادرات االئتمانية بقيمة حوالي 

700 مليون دوالر والممنوحة من قبل أولر هرمز وسيرف في يوليو 2017، وكذلك الجزء األول من القسم الثاني للتسهيالت 
المالية المدعومة من قبل وكالة BpiFrance للصادرات االئتمانية وأولر هرمز بقيمة 204.5 مليون يورو وذلك في أبريل 2018.

 إغالق تسهيالت قرض بـ 1.5 مليار دوالر

المنامة - يو بي إم

ســيتم االفتتــاح الرســمي لمعــرض الخريــف فــي عامــه الثالثيــن وتنظمه شــركة يو 
بــي إم إدارة المعــارض العربيــة تحــت رعايــة وزيــر الصناعــة والتجارة والســياحة 
زايــد الزيانــي بعــد غد األربعــاء 23 يناير 2019 في مركز البحريــن الدولي للمعارض 
والمؤتمرات. وتســتمر فعاليات التســوق لمدة 9 أيام حتى الخميس 31 يناير 2019 

وتضم أكثر من 650 شركة من 17 دولة.

ينتظــر المتســوقون هذا العــام مجموعة 
واســعة مــن البضائــع مــن جميــع أنحــاء 
ـي معــرض الخريــف، بمــا فــي  ـم فـ ـ العال
المتخصصــة،  ة  ـ ـ ي ئ ا ذ غ ل ا د  ا و ـ ـ م ل ا ك  ـ ـ ل ذ
ـتحضرات  ات ومسـ ـ اء، ومنتجـ ـ ـ واألزي
 ، ي ـ ـ ل ز ن م ل ا ر  و ـ ـ ك ي د ل ا و  ، ل ـ ـ ي م ج ت ل ا
والمنتجــات التكنولوجية ولعب األطفال 
والمنســوجات، إضافــة إلــى كثيــر مــن 

البضائع األخرى. 
وبالنسبة لجديد عام 2019 فهناك ساحة 

ـوق للمأكــوالت  ـة خصصــت كسـ خارجيـ
فــي الهــواء الطلــق تتيــح للــزوار وجبات 
مختــارة مــن المأكــوالت الشــهية يقدمها 

حوالي 18 من أفضل مطاعم البحرين.
يقــول مدير المشــروع بشــكرة يــو بي إم 
المعــارض العربية، يعقوب علي “كل عام 
يتطلع الناس بالبحرين بشغف إلى موعد 
إقامــة معــرض الخريف، حيــث تتاح لهم 
مجموعة واسعة من المنتجات والبضائع 
وفــرص تســوق حصرية ووســائل ترفيه 

في مجملها تجعل من التسوق بالمعرض 
يوما رائعا لجميع أفراد العائلة”. 

ـزوار  ـ ـف ال ـوب “سيكتشـ ـاف يعقـ و أضـ
المنتجــات الجديــدة بالســوق ويتمتعون 

بأسعار تنافسية من العارضين المحليين 
واإلقليمييــن والدولييــن عندمــا يلتقــون 
مــن خــالل أكبــر فعاليــة للتســوق تقــام 

بالبحرين”.

بالبحرين االســتــهــاكــيــة  ــمــواد  ــل ل ــرى  ــكــب ال لــســنــويــة  ا ة  ــ ي ــ ل ا ــ ع ــ ف ــ ل ا

تعـرض منتجـاتهــا بـ “الخـريـف”
المنامة - البحرين والكويت

ا جديًدا لفرع البنك  عّين بنك البحرين والكويت، جهاد القبندي رئيًسا تنفيذيًّ
دولة الكويت، اعتباًرا من 20 يناير 2019. ويتمتع القبندي بخبرة تمتد ألكثر 

من 25 عاًما في مجال الصيرفة واالستثمار. 

ـب إداريــة فــي  ا مناصـ ـ ـغل خاللهـ شـ
مؤسســات رائــدة فــي الكويــت، كان 
ي  ذ ـ ـ ي ف ن ت ل ا ر  ـ ـ ي د م ل ا ب  ـ ـ ص ن م ا  ـ ـ ه ر خ آ
ي  ـ ـ ت ي و ك ل ا ي  ـ ـ ن ط و ل ا ق  و د ـ ـ ن ص ل ل
لتنميــة ورعايــة المشــاريع الصغيــرة 
ة  د ا ه ـ ـ ش ل  ـ ـ م ح ي و  ، ة ط ـ ـ س و ت م ل ا و
الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن 
جامعــة ســيتي لنــدن، كمــا أكمــل فــي 
عــام 2004 البرنامج التنفيذي للشــرق 
األوسط من جامعة هارفارد لألعمال.

وقال الرئيــس التنفيذي للبنك، رياض 
ن  ـ ـ ي بحر ل ا ك  ـ ـ ن ب ن  كا ا  ـ ـ م ل طا ل “ ر  ت ا ـ سـ
ا بتواجــده فــي  والكويــت فخــوًرا جــدًّ
دولــة الكويــت، حيــث دخــل الســوق 
ـك  ـ ن ب ل ا 1978 وكان  ام  ـ عـ ـي  الكويتـ
الوحيد غير الكويتي الذي قدم أعماله 

المصرفيــة في تلــك الفترة. ومنذ ذلك 
الحيــن، ســاهم فــرع الكويــت بشــكل 

كبير في دعم مسيرة النجاح للبنك”.

”BBK“ ا بفرع القبندي رئيًسا تنفيذيًّ

جهاد القبندي

650
شـــــــــركـــــــة



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

Opp. Souq Waqif, Hamad Townمقابل سوق واقف، مدینة حمد
P.O.Box: 38634, Opposite Souq Waqif, Bun Road, Hamad Town, Tel: 17602602 973, Fax: 17640391 973

Email: info@alamal-hospital.org, website: www.alamalhospital.me

طب العیون
خدمات ذات جودة عالیة يف مجال طب العیون يف مملکة

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019 -6336( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019 -2206( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تقدم���ت إلين���ا الس���يدة المعلن���ة أدن���اه بطل���ب اس���م تج���اري، فعلى كل م���ن لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: اسامة حميد منصور سند

االسم التجاري الحالي: الواحة الخليجية للطاقة
االسم التجاري المطلوب: واحة الطاقة الخليجية

تق���دم إلينا المعلن أدناه بطلب معاملة مش���تركة، فعل���ى كل من لديه اي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: جاسم عبدهللا جاسم السعدون

االسم التجاري الحالي: السعدون لتأجير السيارات
االسم التجاري: مؤسسة جاسم عبدهللا السعدون العقارية

قيد رقم: 65890-1

قيد رقم: 4-9570

القيد: 2-81562  -  تاريخ: 16/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )6375( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة سبارك دجيتس ذ.م.م

القيد: 59366  -  تاريخ: 16/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )7740( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة نكست ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

الس���ادة اصح���اب ش���ركة س���بارك دجيت���س ذ.م.م ، المس���جلة بموج���ب القيد رقم 

2-81562، طالبي���ن تغيير االس���م التجاري من ش���ركة س���بارك دجيت���س ذ.م.م إلى 

تسيليت لالعالنات ذ.م.م

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

الس���ادة اصح���اب ش���ركة نكس���ت ذ.م.م ، المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 59366، 

طالبين تغيير االسم التجاري من للمجموعة والفرع االول ليكون شركة آل شريف 

لألزياء ذ.م.م

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9999( لسنة2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة بيتيوتك ش.ش.و لمالكها السيد اسامة عيسى الذوادي

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/اسامة عيسى الذوادي باعتباره المصفي القانوني لشركة شركة بيتيوتك ش.ش.و 
لمالكها الس���يد اس���امة عيس���ى الذوادي، المسجلة كشركة الش���خص الواحد بموجب 
القي���د رق���م 87732، طالب���ا إش���هار انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفي���ة اختيارية 
وش���طبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 127785-1  -  تاريخ: 17/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة البيان لخدمات حجز الفنادق والسيارات 

باالنترنت ش.ش.و لمالكتها حوراء حسن محمد ناصر محمد عبدالرسول

القيد: 105952  -  تاريخ: 15/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )00( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة المصرية لألنشطة االدارية والدعم المكاتب 

ش.ش.و لمالكها ناجي والي رأفت

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
الس���ادة اصح���اب ش���ركة البي���ان لخدم���ات حج���ز الفن���ادق والس���يارات باالنترنت 
ش.ش.و الش���ركة والمس���جلة بموجب القي���د رقم 127785، طالبين تغيير االس���م 
التجاري من ش���ركة البيان لخدمات حجز الفنادق والس���يارات باالنترنت ش.ش.و 
لمالكتها حوراء حس���ن محمد ناصر محمد عبدالرس���ول إلى ش���ركة البيان لتنظيم 

الرحالت السياحية ش.ش.و
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
الس���يد صاح���ب ش���ركة المصري���ة لألنش���طة االدارية والدع���م المكات���ب ش.ش.و 
لمالكه���ا ناجي والي رأفت والمس���جلة بموجب القيد رق���م 105952، طالبين تغيير 
االس���م التجاري من المصرية لألنش���طة االدارية والدعم المكاتب ش.ش.و لمالكها 

ناجي والي رأفت إلى شركة المصرية للوساطة ش.ش.و
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 82097 التاريخ :2019/1/14
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )5199( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة أنوار الخليج لألكترونيات ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم إليها الس���ادة 
اصح���اب ش���ركة أنوار الخلي���ج لألكترونيات ذ.م.م المس���جلة بموجب القي���د رقم 82097، 

طالبين تغيير االسم التجاري
من شركة أنوار الخليج لألكترونيات ذ.م.م

Anwar Al Khaleej Eleetrical Co W.l.l
الى شركة أنوار الخليج العقارية ذ.م.م

Anwar Al Khaleej Real Estate Co W.l.l
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة خ���الل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

15/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-ادارة التسجيل

) CR2019 -5010( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى كل من لديه اي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فاطمة اسماعيل علي عبدهللا

االسم التجاري الحالي: منارس لبيع وتأحير فساتين الزفاف
االسم التجاري المطلوب: منارس لألثاث المنزلي

األنشطة التجارية المطلوبة: تجارة/بيع األثاث المنزلي

قيد رقم
35806-01

  محل
569أ

بناية
0

شارع / طريق / ممر
308

مجمع
1203

القيد: 127180-1  -  تاريخ: 20/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2019 -8382( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 1-117451  -  تاريخ: 6/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة ----
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها مالك شركة عتيق الباري للديكور ش.ش.و لمالكها عتيق 
الباري اس���بار الدين المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 127180-1 طالبا 
تحويل الش���كل القانوني لش���ركة المذكورة إلى ش���ركة ذات مسئولية 

محدودة برأسمال وقدره 5000 دينار، بين كل من:
1. عتيق الباري اسبار الدين

2. مينارا اختر عتيق الباري صبور

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم  إليه���ا مال���ك فينيس���يا العقاري���ة ش.ش.و لمالكه���ا س���يد احمد 
ف���وزي عبدالج���واد س���يد احم���د حربي المس���جلة بموج���ب القيد رقم 
1-117451طالبا تحويل الشكل القانوني لشركة المذكورة إلى شركة 
ذات مس���ئولية محدودة برأسمال وقدره 5000 )خمسة آالف ( دينار، 

بين كل من:
1. السيد/ سيد احمد فوزي عبدالجواد سيد احمد حربي

2. السيد/ حازم محمد عبدالملك محمود محمد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة يوروسكوت ) الشرق االوسط( ذ.م.م
سجل تجاري رقم 99682

بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء في ش���ركة يوروس���كوت ) الش���رق االوس���ط( ذ.م.م  المس���جلة بموجب 
قيد رقم 99682، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/ ياس���ين احمد محمد جمعان مصفيا 

للشركة.
به���ذا يعل���ن المصفي أن س���لطة المديري���ن قد انتهت وفقا لن���ص المادة 325 من قانون الش���ركات 
التجاري���ة البحرين���ي الص���ادر بالمرس���وم بقانون رق���م )21( لع���ام 2001، وعمال بن���ص المادة 335 
م���ن قانون الش���ركات يدعو المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباته���م إليه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

)+973( 17587116
info@amjprojeets.com
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international
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تحذير من “كارثة 
إنسانية” في غزة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في 
قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، 

أمس األحد، من حدوث “كارثة إنسانية” 
بعد توقف ستة مستشفيات رئيسية 

في القطاع عن العمل بسبب نقص في 
الوقود الالزم لتشغيل المولدات داخل 

المستشفيات. وقال مدير مستشفى 
الرنتيسي لألطفال المخصص لمرضى 
السرطان بغزة، محمد أبو سلمية، في 
مؤتمر صحافي “نحذر )...( من كارثة 

إنسانية وصحية غير مسبوقة بقطاع 
غزة نتيجًة توقف خمسة مستشفيات 

إضافية، تضم خدمات تخصصية وتمثل 
عصب المنظومة الصحية، ويعتمد على 

خدمتها مئات المرضى”.

االحتجاجات تدخل شهرها الثاني والشرطة تفرق “مسيرة البرلمان”

الرئيس السوداني: مندسون يقتلون المتظاهرين

أكد الرئيس الســوداني عمر البشــير، أمس االحد، وجود مندســين بين صفوف المتظاهرين يقومون بعمليات قتل إلثارة الفوضى في البالد. وقال إن “قوى معادية 
لإلســالم تتآمر على االســتقرار في الســودان”، محذرًا “الشــباب من المتاجرة بهم”. وشــدد على أن “مبادئ الحكم لم تتغير منذ توليه الســلطة”. وجاء ذلك خالل كلمة 

ألقاها الرئيس السوداني أثناء زيارة إلى والية النيل األبيض.

وأشار إلى وجود عناصر مندسة داخل 
المتظاهريــن  بقتــل  تقــوم  المظاهــرات 
باســتخدام “أســلحة ال يملكهــا الجيــش 

أو الشرطة”.
الــذي ُقتــل فــي  وأضــاف أن “الطبيــب 
الخرطــوم مؤخــرا ســقط ضحية بعض 

المندسين في التظاهرات”.
تابعــة  عناصــر  “اعتقــال  عــن  وكشــف 
لحركــة متمــردة فــي دارفــور”، موضحًا 
خــالل  اعترفــت  العناصــر  تلــك  أن 

التحقيقات بقتل المتظاهرين.
وأعلن أن “الشــباب خرجــوا للتعبير عن 
أنفســهم لكــن قــوى تخريبيــة اندســت 

وسطهم لنشر الفوضى”.
وذكــر أن “صناديــق االقتــراع هــي التي 

تقــرر من يحكــم”، “وأن انتخابات العام 
المقبل ليســت ببعيدة وســنحترم خيار 

الشعب السوداني”.
الشــرطة  أطلقــت  ذلــك،  غضــون  فــي 
الســودانية الغــاز المســيل للدموع على 
متظاهريــن، أمس األحد، قبيل مســيرة 
مرتقبــة نحو مبنى البرلمــان في مدينة 

أم درمان، حسبما أفاد شهود عيان.
وتجمع متظاهرون وهم يهتفون “حرية 
ســالم عدالة” في بعض أحياء المدينة، 
قبل أن تطلق شــرطة مكافحة الشــغب 
الغاز المســيل للدموع، بحسب الشهود، 
فــي وقــت دعــا منظمــو االحتجاجــات 

لمسيرات احتجاجية جديدة.
األربعيــن،  شــارع  المحتجــون  وأغلــق 

أحد الشــوارع الرئيســية فــي أم درمان 
وكان البعض يشير بعالمة النصر وسط 

إطالق الغاز المسيل للدموع عليهم.
ووصل نحو 30 شــاحنة تقل أفراد أمن 
بعضهــم يرتــدي الزي الرســمي والبعض 
نشــرهم  وتــم  مدنيــة،  مالبــس  اآلخــر 
األمــن  قــوات  وكانــت  المنطقــة.  فــي 
نشــرت أعــدادا كبيــرة مــن رجالهــا فــي 
الخرطوم وجارتها أم درمان، استعدادا 
الحتجاجــات جديدة تطالب بتغييرات 
تســجيالت  وانتشــرت  إصالحيــة. 
تظهــر  اإلنترنــت  مواقــع  فــي  مصــورة 
المئــات من قــوات األمن في الخرطوم، 
والمزيــد مــن المحتجيــن يتجهــون ألم 
درمــان القريبــة، أحد معاقــل المعارضة 

التــي شــهدت ســاعات مــن المواجهــات 
األســبوع  والمحتجيــن  الشــرطة  بيــن 
الماضي. واالحتجاجات المرتقبة تأتي 
التــي  االضرابــات  مــن  سلســلة  وســط 
أعلنتهــا النقابات المهنية في الســودان، 
والمحاميــن  والمعلميــن  األطبــاء  منهــا 
تتحــرك  أن  يتوقــع  فيمــا  والصيادلــة، 

تظاهرات في مدن أخرى.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر  «
مظاهرات يومية تقريبا احتجاجا 
على األزمة االقتصادية. ويطالب 

المحتجون بإنهاء حكم الرئيس 
عمر البشير المستمر منذ ثالثين 
عاما ويحملونه مسؤولية جميع 
المشاكل التي تعاني منها البالد.

الخرطوم ـ وكاالت

غزة ـ اف ب

متظاهرون يرددون هتافات ضد الحكومة في الخرطوم

واشنطن ـ اف ببيروت ـ اف بالقدس المحتلة ـ اف ب

أعلن رئيس الوزراء اإلســرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس األحد، عودة العالقات 
الدبلوماسية مع تشاد، خالل زيارة للبلد األفريقي تستغرق يوما واحدا وصفها 

بأنها “اختراق تاريخي”.

وقــال نتنياهــو، قبــل أن يســتقل الطائــرة 
مــن مطــار بن غوريــون قرب تــل أبيب، إن 
هــذه الزيــارة “إلــى بلد مســلم كبيــر جدا له 
حــدود مع ليبيا والســودان تشــكل اختراقا 
تاريخيا”. وصرح نتنياهو أن زيارته لتشاد 
ســتكون فرصــة إلعــالن “أنباء مهمــة”، في 
العالقــات  اســتئناف  احتمــال  إلــى  إشــارة 
الدبلوماســية بيــن البلديــن المقطوعــة منذ 
1972. وأكــد مكتــب نتنياهــو بعــد ذلك أنه 

وصل إلى تشــاد حيــث يعقد اجتماعا 
ديبــي.  إدريــس  الرئيــس  مــع 
تحســين  إلــى  نتنياهــو  ويســعى 

ودول  إســرائيل  بيــن  العالقــات 
الشــرق األوســط، وقــال إنــه يتوقــع 
مزيدا من االختراقات الدبلوماسية 

قريبــا. وأضــاف أن “كل ذلــك يثير 

اســتياء بــل غضــب إيــران والفلســطينيين 
الذيــن يســعون لمنع ذلك )التقــارب(، لكنهم 
لــن يتمكنوا مــن ذلك”. وتأتي هــذه الزيارة 
األولى لرئيس وزراء إســرائيلي إلى تشــاد، 
بعد أن قام الرئيس التشادي إدريس ديبي 

بزيارة إلسرائيل في نوفمبر الماضي.

ورفض نتنياهو وديبي حينذاك  «
اإلفصاح عما إذا كانت محادثاتهما 

تناولت صفقات أسلحة، لكن مصادر 
أمنية تشادية قالت لـ”فرانس 
برس” إن الجيش التشادي 

ووكالة االستخبارات 
الوطنية تزودتا بمعدات 

عسكرية إسرائيلية لمواجهة 
المتمردين في شمال البالد 

وشرقها.

دعــا الرئيــس اللبنانــي، ميشــال عــون، أمــس األحــد، الالجئيــن الســوريين إلــى 
العــودة لبالدهــم، قائــال إنــه يتقــدم بمبــادرة إلعــادة اإلعمــار تتضمــن تأســيس 

مصرف عربي لمساعدة المتضررين.

وجــاءت دعوة عون في كلمة ألقاها خالل 
افتتــاح القمــة االقتصاديــة العربيــة التــي 
اللبنانيــة  العاصمــة  فــي  األحــد،  انطلقــت، 
بيــروت. وأوصــى عــون القــوى العالميــة بـــ 
“بــذل كافة الجهود الممكنة”من أجل عودة 
دون  “مــن  لوطنهــم  الســوريين  الالجئيــن 
أن يتــم ربــط ذلك بالحل السياســي” هناك. 
ويشــكو لبنان ما يقول إنه عبء ناجم عن 

اســتقبال أعــداد كبيــرة مــن الالجئين 
الســوريين منــذ احتــدام األزمــة 

في البلد المجاور سنة 2011.
الجيــش  اســتعادة  وعقــب 
البــالد  مناطــق  أغلــب  الســوري 

المســلحة،  الفصائــل  مــن 
عــن  المدافعــون  يقــول 
طرح العودة، إن الظروف 

باتت مناسبة لمغادرة الالجئين السوريين. 
وتبحــث القمــة االقتصاديــة العربيــة التــي 
بيــروت،  اللبنانيــة  العاصمــة  تســتضيفها 
أعدهــا  قــرارات  مشــاريع  األحــد،  أمــس 
وزراء الخارجيــة حــول 29 بنــدا مطروحــا 
علــى جــدول األعمــال، فــي ظــل مســتوى 
التمثيل المتواضع للوفود، وغياب الغالبية 
الســاحقة مــن الزعمــاء العــرب واعتذارهم 

عن الحضور.

ومن أبرز البنود التي  «
ستناقشها القمة، دعم 

االستثمارات في الدول 
المضيفة لالجئين السوريين، 

واإلسراع في إنشاء 
االتحاد الجمركي 

العربي.

اتهم الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس األحد، زعيمة الغالبية الديمقراطية في 
مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بالتصرف بـ”طريقة غير منطقية” بعد رفضها عرضا 

قدمه الرئيس األميركي يسمح له بتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

فــي  حســابه  عبــر  عنيــف  هجــوم  وفــي 
“تويتــر”، ذهــب ترامــب إلــى حــد الطلــب 
ســان  شــوارع  “تنظيــف  بيلوســي  مــن 

فرانسيسكو حيث تقيم”.
وكتب ترامب: “نانســي بيلوسي تصرفت 
إلــى  وتوجهــت  منطقيــة  غيــر  بطريقــة 
رســميًا  أضحــت  أنهــا  لدرجــة  اليســار 
تهــاب  باتــت  متشــددة.  ديمقراطيــة 
أنهــا  لدرجــة  حزبهــا  داخــل  اليســاريين 

فقدت كل سيطرة”. 
علــى  أخــذ  ترامــب  وكان 

تغريــدة  فــي  بيلوســي 
العــرض  رفضهــا  ســابقة 

الذي اقترحه، إلنهاء اإلغالق 
الحكومي المستمر منذ شهر.

ُيقــّدم  واقتــرح ترامــب أن 

حمايــًة موّقتة لألشــخاص الذيــن وصلوا 
غيــر  بطريقــة  المّتحــدة  الواليــات  إلــى 
وكذلــك  أطفــاالً،  كانــوا  عندمــا  شــرعّية 
لمجموعــات أخــرى مــن المهاجرين الذين 
ُيواجهــون الترحيل، وذلــك في مقابل أن 
ُيمّول الكونغرس الجدار الحدودي المثير 

للجدل مع المكسيك.

وأغلقت الحكومة االتحادية جزئيا  «
بسبب طلب ترامب من الكونغرس 
الموافقة على تخصيص 5.7 مليار 

دوالر لبناء جدار على طول الحدود 
مع المكسيك كما وعد خالل 
حملته االنتخابية. ويرفض 

الديمقراطيون إجراء المزيد 
من المفاوضات قبل إعادة 

فتح الحكومة.

ترامب يشن هجومًا عنيفًا على بيلوسيعون: لعودة الالجئين السوريين لبالدهمعودة العالقات بين إسرائيل وتشاد
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باماكو ـ أ ف ب

اثينا ـ أ ف ب

قــال مصــدر مقــرب مــن قــوة األمــم المتحــدة فــي مالــي إن مــا ال يقــل عن 
ثمانيــة مــن جنود حفظ الســالم التشــاديين قتلوا أمــس األحد في “هجوم 
إرهابي” استهدف قاعدة عسكرية للمنظمة الدولية في شمال شرق مالي.

مــن  ثمانيــة  قتــل   “ المصــدر  وتابــع 
قــوات حفــظ الســالم )التشــاديين(” 
فــي اغلــوك حيــث وقع الهجــوم في 

الصباح الباكر.
وأشــار مصــدر أمنــي مالي إلى ســتة 
قتلى و 19 جريحا على األقل، بينما 

قال دبلوماســي في شــمال مالي إن 
العديد من المهاجمين قتلوا أيضا.

وقد أســفر هجوم على هذه القاعدة 
فــي أبريل الماضي عــن مقتل اثنين 
من قوات حفظ السالم والعديد من 

الجرحى.

أغلق وسط أثينا أمام حركة السير أمس األحد بسبب تظاهرة ضد االتفاق 
على االسم الجديد لمقدونيا المجاورة، كما ذكر عدد من اليونانيين.

ووضعت الشرطة في حالة تأهب. 
وبدعوة من منظمات على رأســها “لجنة 
اليونانيــة  الســمة  لتأكيــد  المكافحــة 
لمقدونيــا”، وصلت مئات الحافالت التي 
تقــل آالف المتظاهريــن من جميع أنحاء 
البــالد وخصوصــا من الشــمال إلــى أثينا 
األحد للمشاركة في التجمع، حسبما ذكر 

المنظمون.
إليــه  توصلــت  الــذي  االتفــاق  ويهــدف 
أثينا وســكوبيي حول اسم مقدونيا في 
يونيــو الماضــي إلــى إنهاء نزاع متســمر 
وهــو  البلديــن.  بيــن  عامــا  ثالثيــن  منــذ 
ينــص علــى تســمية هــذا البلــد البلقانــي 

الصغير “جمهورية مقدونيا الشمالية”.

مقتل 8 من قوات حفظ السالم في مالي

تظاهرة عن اسم مقدونيا في أثينا

عواصم ـ وكاالت دبي ـ وكاالت

نقلت وكالة اإلعالم الروســية عن مركز التحكم العســكري الروســي قوله إن هجوما شــنته 4 طائرات إســرائيلية من طراز إف16- أمس 
األحد وتصدت له الدفاعات الجوية السورية استهدف مطارا في جنوب شرق دمشق، دون ان يسقط ضحايا أو يلحق أضرارا بالمطار.

بيــان  فــي  اإلســرائيلي  الجيــش  وذكــر 
صــدر فــي وقــت الحــق أن منظومــة القبة 
الحديديــة التابعــة لــه أســقطت صاروخــا 
أطلــق صــوب الجــزء الشــمالي مــن هضبة 
الجــوالن المحتلــة على الحدود الســورية. 
إطــالق  موقــع  الجيــش  بيــان  يذكــر  ولــم 
الصــاروخ. وشــمال الجــوالن قريــب أيضا 

من األراضي اللبنانية.
إعــالم  وســائل  أفــادت  آخــر،  جانــب  مــن 
بوقــوع  أمــس،  الســوري،  للنظــام  مواليــة 
تفجيــر قــرب المتحلق الجنوبــي للعاصمة 

دمشق.
لحقــوق  الســوري  المرصــد  مديــر  وأكــد 
نقطــة  قــرب  وقــع  التفجيــر  أن  اإلنســان، 
عســكرية على المتحلق لجهة كفرسوســة، 

واسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كما، أفادت مصادر محلية، أمس، بسقوط 
قتلــى وجرحــى فــي انفجــار عبوة ناســفة 
مدينــة  وســط  النقــل  حافــالت  بإحــدى 

عفرين السورية.

وقــال المرصد الســوري إن التفجير أســفر 
 9 وإصابــة  أشــخاص  ثالثــة  مقتــل  عــن 
آخريــن بعدمــا ضــرب حافلــة بالقــرب مــن 

دوار )كاوا الحداد( في المدينة.

قال تحالف دعم الشــرعية في اليمن، أمس األحد، إنه ســيواصل قطع طريق تهريب الطائرات المســيرة إلى ميليشــيات الحوثي، 
مشيرا إلى أن عمليات التهريب اإليرانية إلى الحوثيين جعلت منهم تهديدا لألمن اإلقليمي.

العقيــد  التحالــف  باســم  المتحــدث  وأوضــح 
الركــن تركــي المالكــي فــي مؤتمــر صحفــي أن 
ميليشــيات الحوثــي اإليرانيــة حاولــت تطوير 
تنفيــذ  أجــل  مــن  المســيرة  الطائــرات  قــدرات 
عمليــات إرهابيــة، فيمــا اســتخدمت المناطــق 

المدنية إلخفاء هذه الطائرات.
وعــرض المالكــي صــورا لألهــداف التــي جــرى 
نفذهــا  التــي  النوعيــة  العمليــة  فــي  قصفهــا 
التحالف العربي، ودمر خاللها 7 مواقع لتصنيع 
الطائرات المسيرة وصيانتها. وأشار المتحدث 
إلــى أن العمليــة النوعيــة للتحالــف اســتهدفت 
أيضــا برجا لالتصــاالت لتســيير الطائرات دون 
طيــار، تمت بعــد عمليات اســتخباراتية للرصد 
والمراقبــة. وأكــد المالكــي على اســتمرار إيران 
بالطائــرات  الحوثــي  ميليشــيات  تزويــد  فــي 
مــن  النــوع  هــذا  تهريــب  إن  قائــال  المســيرة، 

السالح يجعل من الحوثيين خطرا على األمن 
اإلقليمــي. ونفــذ تحالــف دعم الشــرعية عملية 
عســكرية نوعية يوم السبت دمر خاللها شبكة 

مــن المرافــق اللوجســتية للطائــرت دون طيار، 
التابعة لميلشيات الحوثي اإلرهابية المدعومة 

من إيران في صنعاء.

مقتل 10 أشخاص بتفجير عبوتين في عفرين شمالي سوريا
الطائرات المسيرة الحوثية أصبحت سالحا لضرب اتفاق السويد

ســقوط قتلى وجرحــى بتفجيريــن في دمشــق وعفرين ضرب قدرات الدرون للمتمردين في عملية نوعية للتحالف

سوريا تعلن التصدي لغارات إسرائيلية إيران تمد الحوثيين بالطائرات المسيرة
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“األجنبي صاحب البرادة 
يسلف المواطن”

الذي حال دون تجديد وضع بعض المواطنين 
هو نمو تواجد األجنبي وتوغله في كل مكان، 
إذ إنــه أصبــح من الصعب اآلن الســيطرة على 
الوضــع، واألرقــام التــي نشــرتها “البــاد” يــوم 
الســبت الماضــي والتــي تشــير إلــى أن عــدد 
األجانــب فــي البحريــن بلــغ 759 ألــف فــرد أي 
53.3 % مــن إجمالــي عــدد ســكان البحريــن، 
أرقــام مخيفــة تؤكــد أن المواطــن أصبــح فــي 
عاصفــة من الطواحيــن وتنتظره حرب مريرة 
مــع الحياة طالما عجلة زيادة الرواتب معطلة 
وهجمات الضرائب وغاء األسعار ال تتوقف.

لقــد أصبح األجنبي عبئا على المواطن وســببا 
فــي عــدم ســعادته وهذه ليســت حالة نفســية 
نمــر بهــا، إنمــا واقــع، وحقيقــة نشــعر بهــا بــكل 
الحــواس الخمــس، نكتــب ونتكلــم وفــي فمنا 

جروح تشفط أكبر قدر ممكن من الدم، جروح 
ال تضمــد وال تلتئــم، ولعــل أبــرز هــذه الجــروح 
اعتمــاد عــدد ليــس قليــا مــن المواطنين على 
مســاعدة “البــرادات التــي يمتلكهــا أو يديرهــا 
األجنبــي”، فمعظمنا لديه ســجل فــي البرادات 
القريبــة مــن الســكن وحتــى “الدوبــي”، إذ ال 
يمكن للمواطن الســير إلى آخر الشــهر دون أن 
يلجأ إلى “السلف” من البرادة والتسجيل على 
الحســاب، فثعبــان الغــاء يهاجمــه باســتمرار 
ـا  والراتــب يزحــف فــي حفــرة مكشــوفة، مـ
يضطــره وهــو فــي بلــده، أكــرر فــي بلــده، مــن 
االســتنجاد باألجنبــي صاحــب البــرادة ليعينــه 
على بلوغ آخر الشــهر وتأمين ما يمكن تأمينه 

ألسرته.
معادلة غريبة مزروعة باألحزان، حتى النجوم 

بدأت تعزي المواطنين الذين خاصمهم الزمن، 
فــا زيــادة فــي الرواتــب والغــاء يــوزع مثلما 
تــوزع الشــهادات علــى الناجحيــن، ومن يدري 
فقــد يصــل الوضع ببعــض البســطاء إلى نفس 
حالــة كمال عبدالشــكور في فيلــم “الموظفون 
ـد شــوقي، فكمــال  ـم فريـ للنجـ ـي األرض”  فـ
موظــف فــي القطــاع العــام براتــب متواضــع، 
يمر بظروف أسرية صعبة حيث يحتاج للمال 
لتعليــم ابنــه والصــرف علــى ابنتيــه، يرفــض 
الرشــوة والســرقة ويلجــأ للتســول للحصــول 
على المال، وعندما ســأله القاضي لماذا فعلت 
ذلــك، صاح كمال عبدالشــكور، “لم يكن أمامي 
إال حلين، وأنا أرفض الرشــوة وخيانة األمانة، 
يا شحت.. يا أسرق.. لو كنتوا مكاني حتعملوا 

أيه”.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

تحت عنوان “أمن اقتصادي واجتماعي ُمســتدام في إطار توازن مالي”، وضعت الحكومة برنامجها 
لألربــع ســنوات القادمــة، معتمــدا البرنامج علــى اســتراتيجيتين، األولــى متطلبات المرحلــة القادمة، 
والثانيــة مخرجــات ورش العمــل التــي ُعقدت تحت شــعار “التطلعات المســتقبلية”، وبمــا يتوافق مع 
رؤيــة 2030م واسترشــاًدا بكتــاب التكليــف الصادر من عاهل الباد بتشــكيل الحكومــة وخطابه عند 
أداء الحكومــة اليميــن الدســتورية، وبمــا يتناغم مــع متطلبات التنمية الُمســتدامة وبرنامــج التوازن 

المالي العام، وتم تسليم البرنامج إلى السلطة التشريعية لمناقشته وإبداء الرأي في محتواه.
واعتمــد البرنامــج علــى مجموعة من الثوابــت، نذكُر منها: تكريس التعاون بين الســلطتين التنفيذية 
والتشــريعية لتحقيــق أهــداف البرنامــج وإنجاحه، وتحقيق مبادئ العدالة والتنافســية واالســتدامة، 
المالــي بيــن اإليــرادات  التــوازن  ودعــم تطــور المســيرة الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، وتثبيــت 
والمصروفــات الحكوميــة بحلــول 2022م، وتنويع القطاعات االقتصادية وتنميتهــا إيجابَيا، وتطوير 
البنيــة التحتيــة بما يدعم التنمية الُمســتدامة والنمو االقتصادي اإليجابــي، وتدعيم منظومة الدفاع 
واألمــن الوطنــي واالســتقرار، وتعزيز الشــراكة مع القطاع الخاص وتشــجيعه تنموًيــا، وتأكيد ضمان 
الخدمــات االجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة واإلســكانية، وتحســين كفــاءة  لجــودة واســتدامة  ا
واستخدام الموارد والطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة واالستثمار فيها، وتشريع قوانين 
تحافظ على المكتسبات االقتصادية ونموها، وعلى االستقرار النقدي بهدف تصويب الموازنة العامة 
والديــن العــام، وتجويــد كفاءة وفاعليــة القطاع الحكومي وزيــادة إنتاجية الموظف العــام، ومتابعة 
أداء المؤسســات العامة، وتشــجيع اإلبداع والمعرفة واالبتكار، وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية 

وتحسين التخطيط االستراتيجي.
من خال هذه الثوابت التي اعتمد عليها برنامج الحكومة يتضح لقارئ البرنامج الذي نشرت أجزاء 
منــه فــي الصحافــة المحليــة أن الحكومــة الُموقــرة برئاســة صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة تبتغــي منــه تطويــر القطاعــات االقتصاديــة وتنويعهــا وتحســين جــودة الخدمات 

العامة، ورفع أداء الموظفين لتحقيق مجموعة من األهداف العامة. 
ولتحقيــق هــذه األهــداف البــد مــن معالجــة أســباب تأخيــر إنجــاز أو عدم تنفيــذ بعض المشــاريع في 
البرنامج الحكومي الســابق، ووضع حلول ناجعة لتنفيذها، ووضع دراســات لما يســتجد من تحديات 

ُمقبلة. 

والبد من مواكبة التطورات االقتصادية المحلية والعالمية لتنويع  «
االقتصاد وتحسين البيئة الحاضنة لالستثمار.

برنامج الحكومة

عبدعلي الغسرة

ســام وتحية لصاحب دكان المنامة، إنه ذاك التاجر الذي رفع االقتصاد بكده وتعبه، 
فلم تسقط عليه عشرات اآلالف من الدنانير من مؤسسة حكومية؟ هذا التاجر الذي 
انطلقــت مــن دكانه أكبــر تجارة عمت البحرين ودول الخليــج، وهو التاجر الذي فتح 
مكاتب السفريات، وهو التاجر الذي سافر إلى الهند وجاء بالبضاعة بماله، وهو التاجر 
الذي لبســت نســاء البحرين فســاتين األفراح من أقمشته، وهو التاجر الذي انقرضت 
اليــوم محاتــه وأغلقت محــات خياطته، عندما قدمت وزارة التجارة وهيئة ســوق 
العمل األجنبي عليه ودعمته بالمال، ودعمت أنشــطته وقدمت له الكفالة مباشــرة له 
وألمــه وأبيــه وأبنــاء عمه وأنســابه وأبنائه وأحفــاده وجيرانه كرامة لــه، بينما التاجر 
البحريني صار بالنسبة لوزارة التجارة مجرد “مواطن يريد أن يجلس في دكانه في 
ســوق المنامــة”، ونقــول لــوزارة التجارة، ياليت هــذا التاجر البحرينــي بقي في دكانه 

إلى هذا اليوم.
مع األســف، التاجر البحريني طرد من دكانه من أجانب ســيطروا على ســوق المنامة، 
مدعوميــن مــن هيئــات ووزارات قدمت لهم الدعم المــادي والمعنوي، ما جعل التاجر 
البحرينــي يهجــر دكانــه بعــد أن فقعــت مرارتــه، وصــار غريبا فــي ســوق المنامة، هذا 
التاجــر الــذي رفع بمدخراتــه وأرباحه اقتصاد البحرين، فأودعها فــي البنوك الوطنية 
وعمــر بهــا بــاده وعلم بها أبناءه، هذا التاجر الذي مــازال مخلصا لتراب باده، صابرًا 

محتسبًا لعل هللا يفرجها عليه.
المواطن في دكانه في المنامة مفخرة، وهو التاريخ واألصل، وأما الجاليات الغريبة 
والبعيــدة التي تتغنى بحب أوطانها، وليســت لممكلــة البحرين مكانة في قلوبها غير 
أنهــا كنــز قــدم لهــا مــن هيئة ســوق العمــل ووزارة التجــارة، فنرجــوا من كل مســؤول 
قبــل أن يصــف المواطــن البحرينــي، أن يتذكر بــأن المواطن البحرينــي حفظ كرامته 
الملك ثم الدستور، وال يقبل أن يقلل من شأنه لتعليل قوانين ظالمة ظلمت المواطن 
صاحــب الــدكان وظلمــت أهله، كما ســيمتد هذا الظلم ويتحمل تبعاتــه جيل قادم لن 
يــرى أثــرا للمواطــن الذي كان جالســا متربعا فــي دكانه أيام االقتصــاد الزاهر، أما بعد 

تدهور االقتصاد فلن تكون إال تلك الجاليات التي تعتبر نفسها فوق المواطن.

المواطن هو الثروة الحقيقية، وهو الذي دفع االقتصاد إلى األمام حتى  «
استلمه األجنبي ليعود بنا إلى أيام “البطاقة والجريش”، ونتمنى من 

المسؤولين أن يتداركوا القوانين الظالمة قبل فوات األوان.

سيطرة األجانب على سوق المنامة!

نجاة المضحكي

أن يكون اإلنسان سفيرا 
دائما لبالده

عائلــة  إلــى  ينتمــي  جــال  نعمــان  محمــد  لدكتــور  ا
عريقــة فــي صعيــد مصــر، وبالتحديــد فــي محافظــة 
أســيوط، وشــاء القــدر أن ينخــرط في العمل بالســلك 
الدبلوماســي المصــري ويخــدم في العديــد من الدول 
ذات األهميــة والتأثيــر فــي العالــم، فقــد عمــل مندوبا 
مناوبــا لجمهوريــة مصــر العربيــة في األمــم المتحدة، 
وعمــل مندوبا دائما في جامعة الدول العربية، وعمل 
ســفيرا لجمهوريــة مصر العربية فــي الصين، وكان له 
دور غايــة في األهمية فــي تطوير العاقات المصرية 

والعربية واألفريقية مع الصين.
ورغــم أن خدمته فــي الخارجية المصرية انتهت منذ 
ســنوات طويلــة، إال أن هــذا الرجــل بقــي بحــق خيــر 

سفير لمصر أينما حل.
وكان من حسن الحظ، ومن حسن حظي أنا شخصيا، 
أن اختــار الدكتــور نعمــان البحريــن ليعمــل فيهــا بعــد 
انتهاء خدمته الرســمية في مصر الشــقيقة، فقد عمل 
لفتــرة بمركــز البحريــن للدراســات والبحــوث كرئيس 

وار الحضــارات بالمركــز، وكان نشــاطه  ـ ـج حـ لبرنامـ
وتأثيــره واضحــا ومشــهودا مــن قبــل الكثيريــن، ثــم 
انتقــل للعمــل كمستشــار لوزيــر الخارجيــة البحرينــي 

لفترة ليست قصيرة.
وخــال تلــك الرحلــة لــم يتوقــف الرجــل عــن البحــث 
والكتابــة بالصحف المصريــة والبحرينية ولم يتوقف 
عــن المشــاركة فــي المؤتمــرات والفعاليــات الدوليــة 

بنشاط وتأثير يدعو للفخر. 
لكــن الشــيء البــارز فــي رحلة الدكتــور محمــد نعمان 
جــال والــذي لمســته فيه من خــال اقترابي منه في 
مواقــف ومناســبات كثيــرة هــو أن هــذا الرجــل بقــي 
ســفيرا لبــاده طــوال رحلتــه وخصوصــا بعــد تركــه 

منصبه الرسمي في مصر.
البحريــن لشــخصه  فــي  ل  ـ لعمـ ل ـي  ه دعـ ـ ـ ن أ ـح  صحيـ
وقدراتــه البحثيــة والعلميــة، لكنــه يجعلــك تشــعر أن 
مصــر الكبيرة صاحبة الفضل والعطاء دائما موجودة 

أمامك.

هــذه  فــي  بلــده  عــن  يتحــدث  أن  لضــرورة  ا ب س  ـ ـ ي ل
المناســبة أو تلــك، لكنــه رغــم ذلــك يجســد لــك صورة 
مصــر كمــا تتمنى أن تراها وكمــا ينبغي أن تكون هذه 

الصورة. 
ال نبالغ إذا قلنا إن هذا الرجل بقي بيننا سفيرا ممتازا 
فــوق العادة، وفي الوقت نفســه قــدم الكثير للبحرين 
التي احتفت به وأكرمته كما تكرم كل عربي محترم. 
وليســت البحريــن وحدهــا هي التــي تحتفــي بالدكتور 
نعمــان وبفتــرة وجــوده علــى أرضهــا، لكن دولــة الصين 
التــي عمل ســفيرا بها تقدره كخبير دولي في الشــؤون 
الصينيــة وفــي العاقــات العربيــة الصينيــة، وتدعــوه 
لشــخصه لحضــور المؤتمــرات والفعاليــات التــي تعقــد 
علــى أرضهــا كرجــل صاحــب دور واضــح فــي تطويــر 
عاقات الصين مع القارة األفريقية ومع الدول العربية.

“الدكتور محمد نعمان جالل قدم الكثير للبحرين  «
التي احتفت به وأكرمته كما تكرم كل عربي 

محترم”.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

 مشاريع ناجحة... 
برواز دبي مثااًل

طالعتنــا الصحــف األســبوع الماضــي بخبــٍر مفــاده أن بــرواز دبــي 
اســتطاع اســتقطاب مليــون زائــر خــال عــام 2018م... تصــوروا 
معــي هــذا الكــم الهائــل مــن الــزوار إلــى واحد فقــط من المشــاريع 
الســياحية الجذابــة المقامــة في مدينــة دبي، واالســتفادة الكبيرة 
التي تحققها الحكومة من هذا التدفق السياحي، ناهيكم عن زّوار 
المشاريع السياحية األخرى التي تزخر بها دبي، وُتعد روافد مهمة 

لاقتصاد المحلي، وهذا ما يسمى بتنويع مصادر الدخل.
تبلــغ رســوم دخــول البــرواز ٥٠ درهمــا للكبــار و٢٠ درهمــا للصغار، 
فإذا أخذنا معدل ٣٥ درهما كمتوسط بين الرقمين، فإننا وبحسبة 
بســيطة ســندرك أن بلدية دبي نجحت في تحقيق اســتثمار قدره 
٣٥ مليــون درهــم فــي هــذا المرفــق الســياحي الرائــع، وال تــزال 
هنــاك بالطبــع مصاريف أخــرى متعلقة بالصيانــة ورواتب العاملين 
وفواتيــر الكهربــاء وغيــر ذلــك مــن المصاريف التشــغيلية األخرى، 
إال أن كل ذلــك ال يؤثــر علــى ارتفــاع العوائــد التــي يحققهــا هــذا 

المشروع.
إن المســؤولين عندنــا فــي البحريــن ليســوا بحاجــة إلى أفــكار من 
كوكــب آخــر، األمــر غايــة في البســاطة، نحتــاج أن نفّكــر فقط في 

مصلحــة وطننــا الغالــي ونضــع ذلــك فــوق أّي اعتبــار، ونحتــاج أن 
ُنرّكــز علــى تنفيــذ المشــاريع التي من شــأنها أن ُتــدر عوائد مجزية 
اقتصاديًا، وُتســهم في دعم الميزانية العامة للدولة، وال شــك بأن 
ذلــك ســينعكس إيجابــًا حينئــٍذ علــى المواطــن المرهــق مــن أعباء 

المعيشة المتزايدة.
المطلوب هنا اســتقطاب المشــاريع االستثمارية الناجحة التي ُتدر 
ذهبــًا، ليتــم تنفيذهــا علــى أرض المملكة، أرض الخير. لســت رجل 
اقتصــاد وال مســتثمرا، لكــن هنــاك بديهيــات وأبجديــات تعلمناهــا 
في هذه الحياة، يجب علينا عمل ُكل شــيء لإلســهام في رفاهية 
هــذا الوطــن ودعم تنميته ونمائه من خال إيجاد وســائل جديدة 

لتنويع مصادر الدخل.
هنــاك الكثيــر مــن المشــاريع الناجحــة فــي البحريــن، لكنهــا تبقــى 
فــي النهايــة فــي معظمهــا مشــاريع فرديــة وملكية خاصــة لفرد أو 
مجموعــة مــن األفــراد، وهــذا بطبيعــة الحــال ال يخــدم الحكومــة 
وال االقتصــاد كثيــرًا، ومــن المعــروف أن لدى الحكومــة الكثير من 
الخطط والبرامج الواعدة للنهوض باقتصاد البلد، لكن ال أعلم أين 

يكمن الخلل.

لدينــا الكثيــر مــن الســواحل الجميلة، لكنهــا مهملة، فلمــاذا ال نعمل 
ونســعى الســتغالها ســياحيًا، لــم ال تقــوم الجهــات المعنّيــة ببنــاء 
حديقــة ألحــواض األســماك Aquarium(( لتكــون مقصــدًا للــزوار، 
إذ يعتبــر هــذا المشــروع مثاً من المشــاريع التعليميــة والتثقيفية 
واالســتثمارية، ويمكــن فــرض رســوم دخــول لتغطيــة المصاريــف 

التشغيلية. 
زوار البحريــن تواقون لاســتمتاع بأماكن جذب ســياحّية جديدة 
ومبتكــرة، وجهــات أخــرى غيــر المطاعــم ودور الســينما والفنــادق 
التــي اعتــادوا عليها. صحيح أن هناك بعض المشــاريع التي قامت 
بهــا الحكومــة والقطــاع الخــاص، لكنهــا ال ترتقــي أبــداً لمســتوى 

توقعاتنا وسقف طموحاتنا.

في رأيي المتواضع، إن الجهود المبذولة مبعثرة، وليست هناك  «
جهة تنفيذية محدّدة معنّية باتخاذ قرارات شجاعة. نسمع عن 

الكثير من المشاريع الجاذبة، لكنها ال ترى النور أو أنها تتأخر كثيراً 
جداً! والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا ثم لماذا؟ وأين يكمن 

الخلل؟ ونعود ثانّية إلى نقطة الصفر التي بدأنا منها لنعاود طرح 
السؤال من جديد ونسأل ونسأل ونسأل!. والله من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
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ال يختلف أحد على قوة 

المنتخب الكوري الجنوبي 

الذي سيالقي منتخبنا، ولكن يجب 

أخذ العبرة من مباراة األردن وفيتنام، 

إذ تمكن األخير من اإلطاحة بالنشامى، 

بمعنى أنه ال مستحيل في عالم 

المستديرة بشرط التركيز والقوة 

والعزيمة.

يدور حديث طويل وعريض في 

الوسط الرياضي بأن منتخبنا غير 

قادر على اإلطاحة بـ “الشمشون 

الكوري” بداعي امتالكه نجوما عدة، 

وهذا عاٍر عن الصحة، إذ ال يوجد 

فريق ال يخسر مهما بلغت قوته 

وهيبته.

فجــر فريــق االتحــاد مفاجئــة مــن العيار الثقيــل بفوزه على حســاب حامــل اللقب فريق 
المنامة، بنتيجة 88/86، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس )األحد(، على صالة اتحاد 

السلة، في افتتاح الجولة الثانية من الدور السداسي لدوري زين.

جبــروت  بــه  حّطــم  أمــس،  االتحــاد  فــوز 
نتائج سلة المنامة، بعد أن قّدم واحًدا من 
أفضل أداءه هذا الموســم، أثب به جدارته 
وأحقيته بالتواجد بين الفرق الستة الكبار.

ورفــع االتحاد رصيــده إلى 3 نقاط معوضا 
بــه خســارته الماضيــة أمــام النجمــة، فيمــا 
رفعــت نقطة الخســارة األولــى للمنامة بعد 

فوزه على الرفاع رصيده إلى 3 نقاط.
ويديــن االتحاد بفــوزه إلى الروح المعنوية 
العالية لالعبيه، إلى جانب تألق علي غدير 
تصويبــات   7 منهــا  نقطــة   29 بتســجيله 

ثالثية.
وعانــى المنامــة كثيــرا فــي لقــاء األمــس، 
حيــث لم يقدم العبــوه األداء الفني الكبير 

المعروف عنهم، بعد أن وقعوا في محظور 
التهاون.

وجائــت بدايــة المنامــة فــي اللقــاء جّيــدة، 
إذ فــاز في الربعيــن األول والثاني بـ24/20 
متقدمــا  الشــوط  هــذا  ليحســم  و23/19، 

بـ47/39.
وقلــص االتحــاد النتيجة في الربــع الثالث 
إلــى 4 نقــاط 69/65 بفــوزه فــي هــذا الربع 
فــي  بفــوزه  يفجرهــا  أن  قبــل   ،26/22
الربــع األخيــر أيضــا 23/17، ليحســم فــوزا 

تاريخيا.
أدار اللقــاء طاقم تحكيم مكون من حســن 
ويونــس  عبدالحســين  عبدالرضــا  أحمــد، 

جناحي.

من لقاء المحرق والنجمة

من لقاء المنامة واالتحاد

ــنــجــمــة فـــي “ســـداســـي الــســلــة” ــرق يــتــخــطــى ال ــح ــم ال

“الزعيم” يغرق في عذاري

21 يناير 2019 االثنين
15 جمادى األولى 1440
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ألحق النجمة الهزيمة الثانية بغريمه داركليب هذا الموســم بعدما هزمه بـ 3 أشــواط مقابل 
شوطين في المواجهة الماراثونية التي جمعتهما مساء أمس األحد ضمن منافسات الجولة 
التاســعة لــدوري الدرجــة األولــى للكــرة الطائــرة، والتــي أقيمت علــى صالة االتحــاد بمدينة 

عيسى الرياضية بحضور جيد العدد من جماهير الفريقين.

وقلــب النجمــة خســارته بشــوطين 25/20، 
25/21، إلــى فــوز ثمين في باقي األشــواط 
بــإدارة   16/14  ،25/20  ،25/21 الثالثــة 
طاقــم الحــكام الدولــي المكــون مــن األول 

منير مكي والثاني سامي سويد.
بنفــس  داركليــب  علــى  فــاز  النجمــة  وكان 

النتيجة في القسم األول من المسابقة.
تمكــن  للنجمــة  المســتحق  الفــوز  وبذلــك 
األخير من فض الشــراكة مع داركليب على 
المركــز الثانــي بعدمــا كســب نقطتين ورفع 
رصيــده إلــى 21 نقطــة ليبقــى فــي المركــز 
الثانــي، بينمــا حصــد العنيــد نقطــة واحــدة 

20 نقطــة فــي  إلــى  فقــط؛ ليرفــع رصيــده 
المركز الثالث.

المحــرق  واصــل  الثانيــة  المواجهــة  وفــي 
الرائعــة فــي مســابقة  مسلســل انتصاراتــه 
بثالثــة  النصــر  علــى  فــاز  بعدمــا  الــدوري 
 ،32/30  ،25/16( شــوط  مقابــل  أشــواط 
العــزف المنفــرد  25/18(؛ ليواصــل   ،28/30
فــي صــدارة الترتيب بـــ 27 نقطــة من دون 
أي خســارة فيمــا توقــف رصيــد النصــر عند 
7 نقاط في المركز السادس. وكان المحرق 
قــد فاز علــى النصر بـ 3 أشــواط نظيفة في 

القسم األول.

وتســتمر منافســات الجولة التاسعة لدوري 
الدرجة األولى عندما يلتقي البسيتين أمام 
عالــي الســاعة 6 مســاء اليــوم، فيمــا يلعــب 
في المواجهة األخرى بني جمرة مع األهلي 

الساعة 7:30 مساء.

البســيتين  يتطلــع  األولــى  المبــاراة  وفــي 
)نقطــة فــي المركز األخيــر( بقيــادة المدرب 
الوطني محمد الشيخ لتحقيق أول انتصار 
ليهرب مــن قاع الترتيب، فيما يتطلع عالي 
)7 نقاط في المركز الســابع( بقيادة المدرب 

علــى  الفــوز  تكــرار  إلــى  العابــد  محمــود 
البســيتين بعدما انتهت نتيجة الدور األول 

لصالحه بنتيجة 3/1.
 16( األهلــي  الثانــي ســيكون  اللقــاء  وفــي 
نقطــة فــي المركــز الرابــع( بقيــادة المــدرب 

رضــا مرشــحا للتغلب على بنــي جمرة الذي 
يقــوده المــدرب حســن علــي )3 نقــاط فــي 
المركــز الســابع( فــي ظــل فــارق المســتوى 
واإلمكانــات خصوصــا بعــد تغلبــه عليه في 

القسم األول بـ 3 أشواط نظيفة.

النجمة يهزم داركليب ويقبض على الوصافة

من لقاء المحرق والنصر النجمة أطاح بداركليب

تختتــم اليــوم اإلثنين منافســات الجولة الثانية من الدور السداســي 
لــدوري زيــن لكــرة الســلة، بإقامــة مبــاراة واحــدة تجمــع بيــن األهلي 
والرفــاع، فــي الســاعة 7:45 مســاًء، علــى صالــة اتحــاد اللعبــة بــأم 

الحصم.

ويســعى األهلي لتحقيق انتصاره 
هــذه  فــي  التوالــي  علــى  الثانــي 
بقــوة  ضــرب  أن  بعــد  المرحلــة، 
بــأول لقاءاتــه في الجولــة األولى 
الماضيــة أمــام المحــرق، وتمكــن 
بفــارق  مثيــر  فــوز  تحقيــق  مــن 
نقطة واحدة بعد فرض أفضليته 

الكبيرة على اللقاء.
المــدرب  األهلــي  تدريــب  ويقــود 
الــذي  قاهــري  حســين  الوطنــي 
يعــّول فــي تشــكيلته على هشــام 
سرحان، عمران عبدالرضا، حسن 
أبــل واألميركــي  العربــي، جاســم 

مارسيل جونز.
الســماوي  يســعى  المقابــل،  فــي 
لتعويــض خســارته الماضية أمام 
بتحقيــق  المنامــة،  اللقــب  حامــل 

الــدور؛  بهــذا  األول  انتصــاره 
للبقــاء فــي دائــرة المنافســة على 
المركزين األول والثاني المؤهلين 
المباشرين للمربع الذهبي وتجنب 

مرحلة التصفيات.
الرفــاع  تدريــب  علــى  ويشــرف 
المــدرب األميركــي ســام فنســنت 
الــذي يعتمــد فــي تشــكيلته علــى 
تواجــد األخويــن محمــد ويونس 
محمــد  حســين،  صبــاح  كويــد، 
عبدالمجيد، إلى جانب المحترف 
الجديــد الــذي تعاقــد معــه النادي 

مؤخًرا، األميركي شون وليامز.
إلــى ذلــك، تفتتح في الســاعة الـ6 
مســاًء منافســات الجولــة الثانيــة 
واحــد  بلقــاء  الفضــي  للــدوري 

سيجمع الحالة ومدينة عيسى.

لقاء مرتقب بين األهلي والرفاع

وفي المباراة األولى أمس، حقق المحرق فوزا مستحقا على حساب النجمة 
بنتيجة )94/85(.

ونفض المحرق بهذا الفوز غبار خسارته الماضية أمام األهلي، رافًعا رصيده 
إلى 3 نقاط، فيما تلقى النجمة الخسارة األولى عقب فوزه على االتحاد، 

وأصبح رصيده إلى 3 نقاط.
وجائت بداية المباراة متكافئة فنًيا بين الفريقين الذين تبادال سجال 

تسجيل النقاط والتقدم في النتيجة، ثم تعادلت النتيجة في مناسبتين 
منتصف الربع األول آخرها 9/9، ليأخذ بعدها المحرق التقدم مستغال 

إضاعة منافسه للكرات الهجومية والكرات المرتدة من الحلق، قبل أن 
يوسع الفارق نهاية الربع 19/11.

وبفضل التركيز الذهني الكبير لالعبيه والصالبة الدفاعية، تواصلت أفضلية 
المحرق في الربع الثاني، موسًعا النتيجة بداية الفترة إلى 15 نقطة 29/14.

ورغم تقدم المحرق بفارق مريح، إال أن مدربه تدخل بطلب الوقت الفني 
منتصف الفترة لمنع تقليص منافسه للنتيجة، وتمكن من تعزيز تقدمه 

منتصف الربع 38/20، في طريقه لحسم نتيجة الشوط األول 40/27.
وأظهر النجمة محاولة جادة لتقليص الفارق بداية الشوط الثاني بواسطة 

نقاط األميركي روجير 44/36، غير أن المحرق لم يعِط منافسه فرصة 
لالقتراب بشكل أكثر، معيًدا تعزيز الفارق منتصف الربع الثالث 55/41، قبل 

أن يحسم الفترة متقدما بـ66/53.
ودامت األفضلية في الربع األخير لمصلحة المحرق الذي حافظ على 
تقدمه في ظل محاوالت النجمة بتقليص الفارق، في طريقه لحسم 

نتيجة الفوز.
أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من عبدالكريم شكيب، محمد السلم وعادل 

غلوم.

المحرق والنجمة

تعادل منتخبنا األولمبي لكرة القدم مع الفريق األول لنادي البديع بهدفين لكليهما، في المباراة الودية المحلية التي أقيمت بينهما 
مساء أمس، على المالعب الخارجية التابعة لالتحاد البحريني لكرة القدم.

وســجل هدفي منتخبنا األولمبي الالعبان 
هاشــم  وســيد  األحمــدي  عبدالرحمــن 

عيسى.
الرابعــة  باعتبارهــا  المبــاراة  جــاءت 
ديســمبر  شــهري  تجمــع  خــالل  للمنتخــب 

الماضي ويناير الجاري.
 3 خــاض  قــد  األولمبــي  المنتخــب  وكان 
مباريات ودية دولية خالل الشهر الحالي، 
ا دون  حيث لعب مع األردن وتعادل ســلبيًّ

أهداف، كما لعب أمام منتخب
اإلمــارات مباراتيــن وديتيــن دوليتيــن، إذ 
انتهى األول بخسارة منتخبنا بنتيجة )-2

1(، كمــا تعادل في المباراة الثانية بنتيجة 
.)2-2(

ويأتــي تجمــع المنتخــب األولمبــي ضمــن 
مراحــل اإلعــداد للمشــاركة فــي تصفيــات 

كأس آسيا تحت 23 عاًما 2020، إذ ستقام 
التصفيــات خــالل شــهر مــارس مــن العــام 
المقبل )2019(، وتلعب مباريات مجموعة 

منتخبنــا فــي البحرين، إذ أوقعــت القرعة 
األولمبــي إلــى جانــب منتخبات فلســطين 

وبنغالديش وسريالنكا.

من لقاء منتخبنا األولمبي ونادي البديع

الحالــي التجمــع  ضمــن  أقيمــت  محليــة  وديــة  مبــاراة 
المنتخب األولمبي يتعادل مع البديع

محمد الدرازي | )تصوير: خليل إبراهيم(

سبورت

أحمد مهدي

حافظ فريق األهلي على لقب كأس الدورة التنشيطية ألندية الدرجة األولى لكرة اليد إثر فوزه في المباراة النهائية على نظيره الشباب بنتيجة 
)24/29( في المباراة التي جمعتهما يوم أمس على صالة مدينة خليفة الرياضية وسط حضور جماهيري متوسط العدد من أنصار الناديين.

لصالــح  انتهــى  قــد  األول  الشــوط  وكان 
اهــداف وبنتيجــة   9 بفــارق  أيضــًا  األهلــي 
فريــق  أفــراد  ُتــوج  اللقــاء  وعقــب   ،)9/18(
األهلــي بــكأس البطولــة وميداليــات المركز 
األول كمــا تقلــد العبــي الشــباب بميداليات 

المركز الثاني.
ولــم يالقــي العبــي األهلــي صعوبــة بالغــة 
فــي تحقيــق الفوز في ظل األفضلية الفنية 
والبدنيــة التــي برز فيها العبيــه على جميع 
الخطوط، بخالف الشباب الذي وقع ضحية 
اللعــب العشــوائي واالخفــاق في التســجيل 
باإلضافــة لكثــرة احتجاجاته علــى قرارات 
التحكيم التــي جعلته يلعب منقوص العدد 

في فترات كثيرة من المباراة. 
ســمير  مــن  المكــون  الطاقــم  اللقــاء  أدار 
احتجــاج  والقــا  المــوت  مرهــون وحســين 

واسع من الجانببن وخصوصا الشباب. 
الجديــر ذكــره، أن هــذه الــدورة ُلعبــت دون 
بســبب  الدولييــن،  األنديــة  العبــي  تواجــد 

تواجدهــم في بطولــة العالم المقامــة حاليًا 
فــي ألمانيــا والدانمــارك والتي اختتــم فيها 

منتخبنا مشاركته يوم أمس.

من اللقاء

النهائيــة المبــاراة  فــي  الشــباب  فريــق  علــى  تغلــب 
األهلي يحافظ على كأس التنشيطية

علي مجيد

سبورت



انطلقــت يــوم أمــس األول، دورة الحكمــات المســتجدات األولــى 
للعبــة كــرة الصــاالت، التــي تنظمهــا لجنــة الحــكام وقســم شــؤون 
الحــكام باالتحــاد البحرينــي لكرة القــدم، وذلك بالتعــاون مع كلية 

التربية الرياضية بجامعة البحرين.
وتقــام الــدورة خالل الفترة 19 وحتى 24 يناير الجاري، وتشــتمل 
علــى دروس نظريــة وأخرى عملية، وذلك خالل الفترة المســائية، 
ويحاضــر فيهــا عضو لجنة الحكام باالتحــاد البحريني لكرة القدم 
ومقيــم ومكتشــف الحــكام اآلســيوي لكــرة الصــاالت عبدالرحمــن 

عبدالقادر.
وتعتبــر الــدورة األولى من نوعهــا التي ينظمها االتحــاد البحريني 
لكرة القدم للسيدات الراغبات في الدخول في السلك التحكيمي.

ويشــتمل جــدول األيــام األربعــة األولــى مــن الــدورة علــى دروس 

نظريــة مكثفــة حــول قانون لعبة كــرة الصاالت، ويتعلــق بجوانب 
مختلفــة للملعــب والكرة والالعبيــن ومعدات الالعبيــن، باإلضافة 
إلــى الحــكام والحــكام المســاعدين، عــالوة علــى جوانــب قانونية 

أخرى متعلقة بفترة اللعب واألخطاء وغيرها.

تســتكمل اليــوم مباريــات األســبوع الثانــي مــن منافســات 
دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم، بلقاء مثير يجمع 
بين بابكو وألبا في تمام الساعة 4.45 مساًء. وتقام المباراة 

على ملعب نادي بابكو بعوالي.
فريق ألبا يدخل اللقاء برصيد 3 نقاط يبحث عن االنتصار 
الثانــي الــذي مــن خالله يعّزز رصيــده وال يبتعد عن صدارة 
المســابقة، فضــالً عــن تعزيز الــروح المعنويــات وطموحاته 
فــي اســتعادة لقب المســابقة، أمــا فريق بابكــو الذي تعرض 
إلــى الخســارة أمــام فريــق التطويــر فــي األســبوع الماضي 
يتطلع إلى التعويض وكسب النقاط الثالث التي من خاللها 
يعود إلى مسار المنافسة على اللقب وإال فإن خسارة ثانية 
ســتعقد من األمور، لذلك عليه اليوم تقديم المســتوى الذي 

مــن خاللــه يســتطيع تحقيــق االنتصــار األول الــذي يعطيه 
الثقة والحافز للمواجهات المقبلة.

مواجهة مثيرة في دوري الشركاتانطالق دورة الحكمات المستجدات للصاالت
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تمّكــن المالــك ســطام فهــد الزعبــي من تحقيــق بطولة الطيــارة )التحمل( للصقور، وذلك على كأس ســمو الشــيخ فيصل النجل 
األكبــر للنائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى ســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة فــي األســبوع الثالث لموســم ناصر بن حمد للصقور والصيد في نســخته الخامســة والذي يقــام برعاية كريمة 
مــن ممثــل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة األولمبية 

البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 

األول  المركــز  فــي  الزعبــي  وجــاء   
بعد أن قطع المســافة في زمن قدره 
)81.825 ثانيــة(، فــي المقابــل جــاء 
برغــش محمد المنصوري في المركز 
الثانــي بزمــن يبلــغ )81.742 ثانيــة(، 
بينمــا حــل محمــد عبــدهللا النعيمــي 
قــدره  بزمــن  الثالــث  المركــز  فــي 

)83.574 ثانية(.
النعيمــي  عبــدهللا  محمــد  وجــاء   
ثانيــة(،   84.379( رابًعــا  أيًضــا 
خامًســا  العجمــان  عبدالعزيــز  خالــد 

عبــدهللا  خالــد  ثانيــة(،   84.733(
)85.203 ثانيــة(،  الرميحــي سادًســا 
محمد سعد العجمي سابًعا )85.291 
ثانيــة(، محمد عبدهللا النعيمي ثامًنا 
)85.772 ثانيــا(، محمــد علــي المــري 
وفريــق  ثانيــة(،   86.020( تاســًعا 

الدوسري عاشًرا )86.711 ثانية(.
 وتعتبر منافســات الطيارة )التحمل( 
هــي البطولــة األخيــرة في األســبوع 
الثالــث مــن موســم ناصــر بــن حمــد 
علــى كأس ســمو  والصيــد  للصقــور 

الشــيخ فيصــل بن خالد بــن حمد آل 
خليفة. 

 مــن جانبــه، قــال محمــد المــري إن 
مســابقة الطيــارة تختلــف عــن بقيــة 
المســابقات كونهــا تعتمــد على قدرة 
الطيــر على التحمل لّلحاق بالطائرة، 
مشــيًرا إلــى أن هــذه المســابقة هــي 

ختام األسبوع الثالث.
بــن   وأكــد المــري أن موســم ناصــر 
حمــد للصقــور والصيــد مســتمر فــي 
مســابقات الصقــور بإقامة األســبوع 

الرابع ســمو الشــيخ حمد نجل ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، 
أمــا األســبوع الخامــس واألخير في 

مســابقة الصقور سيكون على كأس 
ســمو  نجــل  حمــدان  الشــيخ  ســمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 

 وأشــاد المــري بالمشــاركة الواســعة 
من قبــل مالك الصقور في البحرين، 
موضًحــا أن هــذا اإلقبال الكبير يدل 
على النجاح الكبير لهذه المســابقات 
التي تحظى باهتمام ودعم من قبل 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  وســمو 
خليفــة اللذيــن يوليــان أهميــة كبرى 

لكافة أنواع الرياضات التراثية.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

الزعبي بطاًل لمسابقة الطيارة في كأس فيصل بن خالد

 من منافسات بطولة التحمل للصقور

 من افتتاح الدورة

من لقاء ألبا وبابكو الموسم الماضي

اللجنة اإلعالميةاتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

ختام األسبوع 
الثالث من موسم 

ناصر بن حمد 
للصقور الصيد

االتحــاد  مــن  تعقيًبــا  تلقيــت 
البحرينــي لكــرة اليــد على مقال 
يــوم الخميــس الماضــي )القلم.. 
بيــن اليــد والقــدم( الــذي كتبتــه 
بحســن نية، وفي هذه المساحة 
أنشــر التعقيــب مــن مبــدأ الــرأي 
والــرأي اآلخــر، وأعلــق على ماء 

جاء فيه من سوء نية:  
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  أبــدى 
مــن  الشــديد  اســتغرابه  اليــد 
حمــل  الــذي  المنشــور  المقــال 
مصطلحات غريبة وغير مألوفة 
منــه  ينتظــر  كان  مــن صحافــي 
وطنــي  منتخــٍب  مــع  الوقــوف 
ال  عالميــة،  بطولــة  فــي  يشــارك 
االســتخفاف أو االستهزاء بهذه 
التــي  بالنتائــج  أو  المشــاركة 

حققها.
ذهنيــة  عــن  غــاب  قــد  ولربمــا 
أهميــة  المعنــي  الصحافــي 
كأس  نهائيــات  فــي  التواجــد 
العالــم، مثلمــا غاب عــن فكره أن 
هــذه البطولــة تقــام كل ســنتين 
كمــا  ســنوية  بصــورة  وليســت 
ذكر، وربما أيًضا قد ال يستوعب 
الصحافــي نفســه، شــعور الفخــر 

يمثــل العــب  واالعتــزاز عندمــا 
كــرة اليــد بــالده في أكبــر تجمع 
النشــيد  يــرّدد  وهــو  عالمــي 
المملكــة  علــم  رافًعــا  الوطنــي 
أمــام أكبــر دول العالــم كرســالة 
تحمــل اســم هذا الوطــن العزيز، 
الصغير بمســاحته الكبير بأبنائه 

ورجاالته.
إن االتحــاد البحرينــي لكرة اليد 
للصحافــي  العــذر  ســيلتمس 
المعنــي؛ كونــه لــم يعــش مثل 
هــذه اللحظــات كالعــب مــع 
الوطنيــة،  المنتخبــات  أحــد 
الضــرب   - هــو   - أراد  فــإن 
مــن تحــت الحــزام فعليــه 
البحــث عــن وســيلة أخرى 
بمنتخــب  الســخرية  بــدل 
مهمــة  يــؤدي  بحرينــي 
وطنيــة، وهــو أمــٌر ال يمكــن 

تقبله من صحافي مســؤول 
رياضــي  قســم  رئاســة  عــن 

احترامهــا  لهــا  صحيفــة  فــي 
مــن  ليــس  أنــه  كمــا  وتقديرهــا، 
المهنيــة أن تغــرف بمــا ال تعــرف 
أجــل  مــن  القلــم  تحمــل  وأن 
اليــد  منتخبــي  بيــن  المقارنــة 

منتخبــان  فكالهمــا  والقــدم، 
تشــريف  أجــل  مــن  يتســابقان 

فــي  كان  ســواء  الوطــن 
لــــــــــــــــة  بطـــــو

لميـــــــة  عا
فــي  أو 

بطولــة آســيوية، فــإذا لم يتســع 
الصدر إلنجــازات منتخبات كرة 
ســيكون  اليــد، فحينهــا 

الســكوت أفضل من اإلســاءة أو 
التهكم بكلمات فّجة، ال تليق.

ويؤكــد االتحــاد البحرينــي لكرة 
فــي  المشــاركة  غايــة  أن  اليــد 
للمشــاركة  ليــس  العالــم  كأس 
فقط، بل يتعدى ذلك، فالتواجد 
في كأس العالم شرف نعتز به، 
والتقــدم إلــى مراكــز أفضل 
واســتراتيجية  هــدف 
رســمها االتحــاد فــي كل 
مناســبة مثلمــا يتحقــق 
اآلن علــى أرض الواقــع 
الحاليــة،  البطولــة  فــي 
فيهــا  أصبــح  والتــي 
منتخبنا ضمن أفضل 
20 منتخًبــا فــي كــرة 
مســتوى  علــى  اليــد 

العالم.
الــذي  الوقــت  وفــي 
تفتخــر فيــه كــرة اليــد 
بالســمعة  البحرينيــة 
الكبيرة التي حققتها على 
الخارطة الدولية ما جعلها 
محل إشــادة وتقدير من قبل 
المسؤولين الرياضيين بالمملكة 
وعلى رأســها ســمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة الداعم األول 
للرياضــة البحرينيــة ولكــرة اليد 
فــإن  الخصــوص،  وجــه  علــى 
للنقــد  تتســع  االتحــاد  أبــواب 
البناء وتهتم بمالحظات اإلخوة 
اإلعالمييــن مــن أجــل االرتقــاء 
بمستوى اللعبة، لكنه في الوقت 
نفســه يؤكد أن األقالم المحبطة 
لــن تثنــي نجاحــات اللعبــة ولــن 
مشــوار  مواصلــة  عــن  تحبطهــا 
مــن  المزيــد  وتحقيــق  التألــق 

اإلنجازات.
وأخيــًرا.. فــإن المجــال مفتــوح 
نفســه  فــي  صحافــي  كل  أمــام 
غايــة يــراد بهــا باطــل أن يكلفها 
علــى  للتعــرف  البحــث  عنــاء 
إنجازات هذه اللعبة، والتي كان 
آخرها تحقيق الميدالية الفضية 
اآلســيوية  األلعــاب  دورة  فــي 
يحقــق  منتخــب جماعــي  كأول 
هــذا المركــز، عطًفــا عــن النتائــج 
المشرفة بتأهل 3 منتخبات إلى 
نهائيــات كأس العالــم فــي عــام 
الذهــب، عــالوة علــى المكاســب 
فــي  هنــا  شــرحها  يطــول  التــي 

سطور عدة.

اتحاد كرة اليد... يزعل!
أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

أود أن أشــكر اتحــاد كــرة اليــد علــى تفاعلــه مــع مــا جاء فــي عمود “لقطــة” يوم الخميــس الماضي تحــت عنوان “القلــم.. بين 
اليــد والقــدم”، وأود أن أعتــذر لمجلــس إدارة اللعبــة بكامــل أعضائه ومنتســبيه على حالــة الطوارئ التي ســببها لهم المقال، 
وانشــغالهم بالــرد عليــه أكثــر من انشــغالهم بمتابعة مباراة المنتخــب الوطني لكرة اليد الذي كان يخــوض مباراة في بطولة 

العالم.

أبــارك  االســتثنائية،  المناســبة  وبهــذه 
النوعــي  اإلنجــاز  اليــد  كــرة  التحــاد 
الــذي تحقــق فــي بطولــة العالــم بألمانيــا 
والدنمــارك، حيث احتل منتخبنا الوطني 
المركــز 20 علــى مســتوى العالــم مــن بين 
24 منتخًبــا شــارك فــي البطولــة، متقدًما 
4 مراكــز علــى منتخبات كل مــن المملكة 
وأنغــوال  واليابــان  الســعودية  العربيــة 

وكوريا.

رغــم ذلــك، ال ريــب فــي أن أبــارك أيًضــا 
التحــاد اليد، فــوز المنتخب الوطني على 
إذ  العالــم،  فــي بطولــة  اليابــان  منتخــب 
يأتــي هــذا الفــوز تأكيــًدا علــى علــو كعبه 
اآلســيوي، الذي اعتاد أن يدوس به على 
رؤوس هــذه المنتخبــات فــي أكثــر مــن 
مناســبة، وهــذا أعلــى ما بلغه فــي بطولة 
ينتمــي  فريــق  علــى  الفــوز  وهــو  العالــم 

للقارة الصفراء!

كما أود اإلشــادة بالتألق الالفت لمنتخبنا 
الوطنــي فــي بطولة العالم، حيث تلقى 6 
هزائــم فقط مــن أصل 7 مباريات خاضها 

حتى يوم أمس.
وأبارك أيًضا التحاد اليد فوزه بالميدالية 
وأكــرر،  الذهــب،  عــام  فــي  “البرونزيــة” 
“البرونزيــة” التي يتشــدق بهــا، وهو الذي 
أضاع فرصة ثمينة لنيل المعدن األصفر، 
كمــا أهنئــه علــى تأهــل 3 منتخبــات إلــى 

أن  علــى  حرصــه  وكذلــك  العالــم،  كأس 
الحضور في المحافل العالمية التي يرفع 
فيهــا علــم مملكتنــا الغاليــة ويعــزف فيها 
النشــيد الوطنــي، وهــذا األمــر ال أعــرف 
مــا الغايــة مــن إقحامــه فــي الحديث عن 
علــى  العــزف  رياضيــة ســوى  منافســات 

أوتار الوطنية بطريقة مثيرة للشفقة!

كما أبارك التحاد كرة اليد، تطور مسابقاته 
وتناميهــا مثلمــا يحدث مــع نظيراتها في 
كــرة القــدم وكرة الســلة والكــرة الطائرة، 
بدليــل شــعور األنديــة بالرضــا واالكتفــاء 
المالــي، مــن خــالل دعــم االتحــاد لعملهم 
وإنجازاتهم، التــي يتعيش عليها االتحاد 

وينسب لنفسه الفضل.

أخيًرا، أود أن أذّكر اتحاد كرة اليد قبل أن ينفش ريشه كالطاووس بإنجازاته، أن  «
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أكد أن لعبة كرة القدم هي األولى في 
مملكة البحرين، وأن هدفا واحدا في كرة القدم يساوي العديد من الميداليات، 

كما أعد اتحاد اليد أن للحديث معه بقية لكن بعد أن يغلق ملف كأس آسيا 
لكرة القدم، وحينما أجد نفسي متفرًغا لمهاترات من هذا النوع!

... ولنا تعقيب
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اختتمــت بطولــة النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى قائــد اســطبالت الخالديــة للقــدرة ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة بقريــة البحريــن الدوليــة للقــدرة التــي شــهدت منافســات 
قويــة ومشــاركة واســعة مــن مختلــف اإلســطبالت وتوجــت سيســيليا غارســيا مــن 
األوروغــواي فارســة فريــق فيكتوريــوس مــع الجــواد ســافيين بلقــب بطولــة ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة للقــدرة بلقب الترتيــب العام لســباق 120 كيلومتًرا 

والفارس محمد الخاطري بلقب البطولة على مستوى منافسات فئة األهالي.

غالب العلوي: تشريف ملكي 
ودعم ال محدود 

االتحــاد  ســر  أميــن  العلــوي  غالــب  وأعــرب 
أن تشــريف حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك 
المفــدى حفظــه هللا ورعاه للســباق يؤكد على 
الدعــم الكبيــر من لدن جاللتــه لرياضة القدرة 
البحرينيــة وأبنائــه الفرســان الــذي جعــل مــن 
وحقــق  مميــزة  رياضــة  البحرينيــة  القــدرة 
ومــازال  المشــرفة  اإلنجــازات  مــن  العديــد 

تحصد الكثير.
وأوضح أن بطولة ســمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفــة للقــدرة من البطــوالت التي تحظى 
باهتمام جميع الفرســان واإلسطبالت، وتشهد 
منافســات قويــة دائًما لما تتميــز به من مكانة 

وتحمل اسًما غالًيا على قلوب الجميع.
أن مشــاركة ســمو  االتحــاد  أميــن ســر  وأكــد 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة جاءت تأكيًدا 
للدعــم الكبيــر الــذي يقدمــه ســموه للفرســان 
واإلســطبالت وهــو مــا رفع مــن إثارة الســباق 
وتشــويقه، وتوجيهات ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة المســتمرة أظهــرت الســباق 
بأفضــل صــورة ودعــم ومتابعــة ســمو الشــيخ 
فيصــل بــن راشــد آل خليفة إلــى جانب جهود 
بقيــة األعضــاء ورؤســاء اللجــان ســاهم فــي 

تحقيق النجاح الذي يسعى له الجميع.
وأشــاد العلــوي بالجهــود التــي بذلهــا القائمون 
علــى اللجــان العاملة فــي البطولــة، وحرصهم 

بالصــورة  والســباق  البطولــة  إخــراج  علــى 
المطلوبــة التــي تؤكــد تطــور وتألــق ســباقات 
القدرة البحرينية التي نجحت وبفضل الدعم 
واالهتمــام الكبيــر مــن القيادة الرشــيدة، ومن 
قبــل ناصــر بــن حمد وخالــد بن حمــد وفيصل 
بن راشد والتي وضعت القدرة البحرينية في 

القمة. 
المراكــز  فــي  الفائزيــن  العلــوي  غالــب  وهنــأ 
ــا للجميــع التوفيــق في  الثالثــة األولــى، متمنيًّ

السباقات القادمة لموسم القدرة. 

 فيكتوريوس أثبت علو كعبه

للقــدرة خالــد  الملكــي  الفريــق  وأكــد مديــر 
أحمــد حســن أن حضــور وتشــريف حضــرة 
صاحــب الجاللــة الملــك المفــدى حفظه هللا 
بــه  مــا تحظــى  علــى  تأكيــًدا  يأتــي  ورعــاه 
رياضــة القــدرة البحرينية من دعم واهتمام 

من لدن جاللته.
وحــول منافســات البطولــة أوضــح خالــد “ 
تأثيــر األجــواء المناخيــة كان واضًحــا علــى 
الفرســان والجيــاد فــي بطولة ســمو الشــيخ 
آل خليفــة، حيــث توقعنــا  بــن حمــد  خالــد 
منافســات أقــوى إال أن مــا تشــهده مملكتنــا 
تأثيــره  لــه  كان  األجــواء  فــي  تقلبــات  مــن 
مباشــر علــى منافســات الســباق فــي جميــع 
مراحلــه، وذلــك كان واضًحــا مــن الســرعات 
فريــق  أن  إال  ذلــك  ورغــم  ســجلت،  التــي 
ناصــر  الشــيخ  ســمو  بقيــادة  فيكتوريــوس 
بــن حمــد آل خليفــة أثبــت علو كعبــه، وبدء 

اســطبل الخالديــة هــذا الموســم بالمنافســة 
مــن  وهــذا واضــح  المراحــل  فــي  والتقــدم 
هــذا  خــالل  قدمــه  ومــا  النتائــج  ســجالت 
مــع  الثانــي  المركــز  فــي  وحلولــه  الموســم 
الفارســة المتميــزة هيــا جمــال وهــذا تطــور 
المنافــس  الزعيــم  فريــق  كذلــك  إيجابــي، 
المزعــج والعنيــد لفريــق فيكتوريــوس كان 
متواجــًدا علــى منصــة التتويــج فــي المركز 
الرميحــي،  معيــوف  الفــارس  مــع  الثالــث 
وهــذا الحضور المتواصل لهذه اإلســطبالت 
المدربيــن  يبذلهــا  التــي  للجهــود  ترجمــة 

والفرسان والتي نطمح باستمرارها”.
المحليــة  لإلســطبالت  بالنســبة   “ وأضــاف 
نطمــح بمســتويات أعلــى رغــم مــا قدمــوه، 
لإلســطبالت  المــالك  مشــاكل  كانــت  وقــد 

المحليــة واضحــة، فــي الوقت نفســه نشــيد 
بمــا قدمــوه مــن مســتويات فنية ومشــاركة 
فــي  التوفيــق  كل  لهــم  متمنيــن  جيــدة 

السباقات القادمة”.
وأثنــى د.خالــد علــى مشــاركة ســمو الشــيخ 
خالــد بن حمد آل خليفة في الســباق والذي 
معنويــات  علــى  اإليجابــي  التأثيــر  لــه  كان 
وحماس جميع الفرســان، وأشار أن البطولة 
القادمــة بطولة االتحاد الملكي التي ســتقام 
المقبــل  فبرايــر  شــهر  منتصــف  منافســاتها 
ســتكون بمثابة المحطة األخيرة لالستعداد 
ألقــوى وأكبــر وأهــم بطولــة مهرجــان كأس 
الملــك  الجاللــة  صاحــب  حضــرة  ســيدي 
المفــدى حفظــه هللا ورعــاه والــذي ســتقام 

منافساته مطلع شهر مارس القادم.

ختـام رائـع لبطـولـة خـالـد بـن حمـد للقـدرة
مديــر الفريــق الملكــي: فيكتوريــوس أثبــت علو كعبــه والفرســان قدموا جهــوًدا طيبة

تغطية - اللجنة اإلعالمية

حســم فريق سار صدارة القسم األول 
مــن دوري العمــوم لكــرة الطاولــة بعــد 
فــوزه علــى البحريــن )3/2( فــي ختــام 
مرحلة الذهاب بعد مباراة ماراثونية.

العــب  فــاز  المواجهــات،  أولــى  وفــي 
البحريــن راشــد ســند على العب ســار 
ســيدمرتضى حســين بثالثــة أشــواط 

مقابل شوطين.
وفــي المواجهة الثانية فاز العب ســار 
محمد عباس على العب البحرين لؤي 
جمــال بثالثــة أشــواط مقابــل شــوط، 
وفي المواجهة الثالثة، فاز العب ســار 
أنــور مكــي على العــب البحريــن حمد 

بوحجي بثالثة أشواط نظيفة.
الرابعــة  المواجهــة  البحريــن  وحســم 
التي فاز فيها راشــد ســند على محمد 
عبــاس بثالثــة أشــواط مقابــل شــوط، 
ســيدمرتضى  ســار  العــب  وتمكــن 
حســين فــي المواجهــة الحاســمة مــن 
الفــوز علــى لــؤي جمــال الســيد بثالثة 

أشواط مقابل شوط.

ضاحية السيف - وزارة الشباب والرياضة

اتحاد البلياردو والسنوكر

الرفاع - اتحاد الطاولة:
حقــق الالعــب هشــام الصقــر لقــب بطولــة العيــد الوطنــي للســنوكر التــي ينظمهــا 
االتحاد البحريني للبلياردو الســنوكر والدارتس بمناســبة احتفاالت المملكة بالعيد 
الوطنــي المجيــد وعيــد جلــوس جاللــة الملــك المفــدى، حيــث أقيمــت منافســات 
البطولة في صالة كيو إن بالمنامة بمشاركة 42 العًبا، تحت رعاية شركة البحرين 

للبتروكيماويات “جيبك”.

واســتطاع هشــام الصقــر مــن بلوغ 
المباراة النهائية مع تقديمه لعروض 
مميــزة وأداء قوي، قبــل أن يواجه 
عبدالغنــي  صــادق  اآلخــر  المتألــق 
فــي اللقاء الختامــي للبطولة، الذي 
بســط فيــه الصقر ســيطرته بشــكل 
كبيــر لحيــن حســم األمــور لصالحه 
بنتيجــة خمســة  األمــر  نهايــة  فــي 

أشواط مقابل شوطين.
يذكر أن هشام الصقر كان قد واجه 
يوســف بوجيــري فــي الــدور نصف 
النهائــي فــي حيــن أقصــى صــادق 
ضيــف  حامــد  منافســه  عبدالغنــي 
الوقــت  فــي  المرحلــة،  هــذه  فــي 
الــذي حل فيه الالعب حامد ضيف 
فــي المركــز الثالــث بعد الفــوز على 
وكان  بوجيــري،  يوســف  الالعــب 

االتحــاد قــد خصــص جوائــز ماليــة 
األولــى  الثالثــة  المراكــز  ألصحــاب 
األول  للمركــز  دينــار   300 بواقــع 
و200 دينــار للمركــز الثانــي و100 
للمركز الثالث، باإلضافة إلى جائزة 
دينــاًرا   50 والبالغــة  معــدل  أعلــى 
التــي نالها الالعب حامد ضيف بعد 
تحقيقه معدل نقاط “بريك” بلغ 69 

نقطة.
فــي المقابــل، خطــف الالعــب فهــد 
خلــف لقــب بطولــة العيــد الوطنــي 
للبليــاردو بعــد تغلبــه فــي المبــاراة 
النهائية على نظيره يوســف فاضل 
بنتيجة 11 شوًطا مقابل 8 أشواط، 
عبــدهللا  الالعــب  حــل  حيــن  فــي 
بوجيري ثالًثا على حساب منافسه 

يوسف فوزي.

بطولة العيد الوطني للسنوكر سار يتصدر 
عموم الطاولة

اســتقبل وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة 
وصاحــب  األعمــال  رجــل  المؤيــد،  أيمــن 
أكاديمية تيكرز لكرة القدم محمد النصف.

وفــي اللقــاء اســتمع وزيــر شــؤون الشــباب 
والرياضة إلى شــرح مفصل من قبل محمد 
النصــف عــن أكاديميــة تيكــرز ومخرجاتهــا 
اكتشــاف  يســتهدف  مشــروًعا  باعتبارهــا 
رياضيــة  بيئــة  فــي  الرياضيــة  المواهــب 
لخطــة  شــامالً  عرًضــا  قــدم  كمــا  مثاليــة، 
عمــل األكاديميــة، متضمنــة خلفيــات العمل 
الشــامل  والتعريــف  الرياضــي  األكاديمــي 
لألكاديميــة ومناهج عملهــا اإلداري والفني 
وخططها ومشاريعها المستقبلية، باإلضافة 
إلــى رؤيــة أكاديميــة تيكــرز الطموحــة فــي 
التطــور المســتمر لتكــون مــن األكاديميــات 

الرائدة بمملكة البحرين والمنطقة. 
وأشــاد المؤيد بحرص محمــد النصف على 
المساهمة في تطوير الجانب الرياضي في 
المملكــة عبــر أكاديميــة تيكــرز لكــرة القدم 

التي تعتبر مــن األكاديميات المتميزة ذات 
الســمعة الطيبة باعتبارها تضمن نخبة من 
المدربيــن واإلداريين القادرين على تطوير 
بصــورة  البحرينيــة  المواهــب  مهــارات 
حديثــة، أمــالً فــي انخراطهــا فــي األنديــة 
المنتخبــات  تمثيــل  ثــم  ومــن  الوطنيــة 

الوطنية. 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  ونــّوه 
إلــى أهميــة النهــوض بالمشــاريع الخاصــة 
الموجهــة إلــى القطــاع الرياضــي باعتبارها 
ــا مــن منظومــة الرياضــة  تمثــل جــزًءا مهمًّ

البحرينية.

جانب من اللقاء

أدوار مهمــة لـــ “أكاديمية تيكــرز” في احتضــان المواهب

المؤيد: النهوض بالمشاريع الموجهة إلى الرياضة

أعرب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة عن اعتزازه 
بتفاعــل وتعــاون القطــاع الخــاص فــي دعــم مختلــف األنشــطة والفعاليــات الشــبابية 
والرياضيــة الســيما الكرويــة، مضيًفــا أن هــذا التعــاون سيســهم فــي تحقيــق الشــراكة 
وتعزيــز دورهــا كشــريك أساســي فــي إبراز ونجــاح الجهــود الداعمة للشــباب البحريني، 
نحــو تطوير قدراته ومســتوياته، بما يســاهم بشــكل كبيــر في تطور األلعــاب الرياضية، 
الذي يدفع نحو مواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من النتائج واإلنجازات المشرفة 

التي تعزز من موقع مملكة البحرين على صعيد الرياضة القارية والدولية.

وقد رحب الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
بانضمــام بنــك البحريــن والكويــت لرعايــة 
القــدم  لكــرة  المفــدى  الملــك  جاللــة  كأس 
ودوري ناصــر بــن حمد الممتــاز لكرة القدم، 
معتبــًرا أن انضمام بنــك البحرين والكويت 
لقائمــة الرعــاة لمســابقة كأس جاللــة الملك 
ســيكون  حمــد  بــن  ناصــر  ودوري  المفــدى 
إضافة كبيرة، وستسهم في تحقيق الظهور 
المميز وســيكون لها المــردود اإليجابي في 

دعــم وتطوير المســتوى العام للمســابقتين، 
مثنًيــا علــى الدور الذي يلعبــه بنك البحرين 
والكويــت في تأكيد حضوره وتواجده في 
دعــم مختلــف الفعاليــات الرياضيــة، والذي 
يعكس حرصه الدائم على تحقيق الشراكة 
والتعــاون مــع مختلــف الجهــات الرياضيــة 
بمــا يســهم فــي تطــور الرياضــة البحرينية، 
موّجًهــا فــي الوقــت ذاتــه الشــكر والتقديــر 
للرئيــس التنفيذي لبنــك البحرين والكويت 

رياض ســاتر علــى التفاعل وتقديم الرعاية 
للمساهمة في إبراز وإنجاح المسابقتين.

مــن جهتــه، أعــرب الرئيــس التنفيــذي لبنك 
عــن  ســاتر  ريــاض  والكويــت  البحريــن 
البحريــن  بنــك  بانضمــام  واعتــزازه  فخــره 
والكويــت لمجموعــة الرعــاة والمســاهمين 

لدعــم مســابقة كأس جاللــة الملــك المفــدى 
بــن  ناصــر  دوري  ومســابقة  القــدم  لكــرة 
حمــد الممتــاز لكرة القــدم، مؤكــًدا أن البنك 
لــم يتوانــى عن تلبيــة الدعــوة المقدمة من 
االتحــاد البحريني لكــرة القدم في الدخول 

كراع لهاتين المسابقتين.

يعكــس  ذلــك  أن  ســاتر  ريــاض  وأضــاف 
عليــه  يســير  الــذي  النهــج  واضــح  بشــكل 
بنــك البحريــن والكويــت فــي تفعيــل الدور 
الحقيقــي للشــركات والمؤسســات الخاصة 
الفعاليــات  دعــم  فــي  للمشــاركة  والبنــوك 
الرياضية الســيما كرة القدم، بما يســهم في 
تنفيــذ رؤيــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال 

الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة 
األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة 2022 لالرتقاء بكرة القدم 
البحرينيــة وتشــكيل منتخــب وطنــي قادر 
علــى تأكيــد حضــوره فــي مونديــال كأس 

العالم.

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

“البحرين والكويت” يرعى كأس الملك ودوري ناصر

رياض ساتر علي بن خليفة

جانب من تتويج الفائزين

د. خالد أحمد غالب العلوي
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أكد نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون الفنية ورئيس لجنة المنتخبات الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة، أن المنتخب 
الوطنــي األول مقبــل علــى مبــاراة تاريخية أمام نظيره الكوري الجنوبي غدا )الثالثاء( ضمن إطار منافســات دور الـ 16 لكأس آســيا 

2019 المقامة حاليا في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتستمر حتى 1 فبراير المقبل.

وقال نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة 
القدم للشؤون الفنية في تصريح لـ”الوفد 
الوطنــي  للمنتخــب  المرافــق  اإلعالمــي” 
أمــام  منتخبنــا  مبــاراة  آســيا:”إن  بــكأس 
كوريا الجنوبية تعد تاريخية، خاصة أنها 
أمــام فريق مرشــح للقب البطولة، وســبق 
لــه تحقيــق نتائــج إيجابيــة والفتــة بينها 
فوزه على بطل العالم منتخب ألمانيا في 

كأس العالم 2018 بروسيا”.
آل  ســلمان  بــن  خالــد  الشــيخ  وأضــاف 
المجموعــات  دور  عــن  ”التأهــل  خليفــة: 
وصولنــا  مــع  واآلن  أولــى،  خطــوة  كان 
لدور الـ 16 نســعى لألفضل من غير شــك. 
وجودنــا بين أفضل 16 منتخبا في القارة 
اآلســيوية يعطينــا الدافع لتقديم األفضل 
والظهــور بأفضل صــورة، ونتمنى تحقيق 
ذلــك خــالل المبــاراة القويــة أمــام كوريــا 

الجنوبية”.
أن  ســلمان  بــن  خالــد  الشــيخ  وذكــر 
التوقعــات قبل بــدء البطولة كانت تشــير 
إلــى حصر المنافســة فــي مجموعتنا على 
منتخبنــا ومنتخــب اإلمارات، مشــيرا إلى 
أن الغالبية توقعت تأهل الفريق المتصدر 
برصيــد 7 نقــاط علــى األقــل، مبينــا أن ما 
حدث خالف التوقعات وجاءت المنافسة 

صعبة بين الفرق األربعة 
وتابــع قائال:”جميــع األمــور مفتوحة على 
وصحيــح  القــدم،  كــرة  فــي  مصراعيهــا 
أننــا ظهرنــا بصــورة إيجابيــة ومميــزة مع 

اإلمــارات خــالل مبــاراة االفتتــاح، إال أننا 
الفــوز، لكــن ظهورنــا  لــم نوفــق لتحقيــق 
كان غيــر مقنــع في مبــاراة الجولة الثانية 
أمام تايلند التي خســرناها رغم السيطرة 

واالستحواذ على الكرة”.
وأضاف:”المنتخــب ظهــر بصــورة مغايرة 
منتخــب  أمــام  األخيــرة  الجولــة  خــالل 
الهند، واســتطاع حســم التأهــل في وقت 
مهــم، وعزيمة الالعبين كانت قوية للظفر 

ببطاقة الترشح”.
ولفــت الشــيخ خالــد بــن ســلمان إلــى أن 
المنتخــب مر بفتــرات مختلفة خالل دور 
المجموعات، مؤكدا أن ذلك فرصة للتعلم 
إلــى  مــن الســلبيات وتالفيهــا، باإلضافــة 

البناء على المكتسبات اإليجابية.

جميع الالعبين جاهزين

وقال إن منتخبنا قادر على الظهور بأفضل 
صــورة، وعلــى نحــو أفضل أيضا مــن الذي 

ظهر عليه خالل الفترة الماضية.
وأكــد أن اللعــب أمــام فريــق قــوي خــالل 
الالعبيــن  16 ســيعطي  الـــ  دور  منافســات 
داخــل  لديهــم  مــا  كل  لتقديــم  الحافــز 
ال  أنــه  إلــى  مشــيرا  األخضــر،  المســتطيل 

مواجهات سهلة في دور الـ 16.
وقال الشــيخ خالد بن ســلمان أيضا:”الكرة 
تنحصر على المنافســة داخل الملعب دون 
النظــر إلــى اعتبــارات أو مقاييــس أخــرى. 
األدوار  مباريــات  فــي  متســاوية  الفــرص 
اإلقصائيــة، ومــن ســيقدم األداء المطلوب 
ببطاقــة  ويظفــر  الفــوز  نتيجــة  ســيحقق 

التأهل إلى الدور التالي”.
 

ال اعتبارات

وأكــد نائــب رئيس االتحــاد البحريني لكرة 
الغــد  أن مواجهــة  الفنيــة  للشــؤون  القــدم 
أمــام كوريــا الجنوبية ال تخضــع العتبارات 

المباريــات التاريخيــة بيــن الطرفيــن علــى 
مستوى بطولة كأس آسيا.

بظــروف  تأتــي  المبــاراة  هــذه  إن  وقــال 
مختلفــة، وبجيــل مغاير عــن العناصر التي 

مثلت الطرفين خالل السنوات السابقة.
آل  ســلمان  بــن  خالــد  الشــيخ  وتحــدث 
خليفــة عــن الدعــم الــذي تقدمــه الجماهير 
البحرينيــة لمــؤازرة المنتخــب الوطني في 

االستحقاق اآلسيوي.
وذكــر أنه مهما قلنا فــي حق الجمهور فإننا 

لن نوفي حقه. 
تطلعــات  لتلبيــة  مســتمر  العمــل  أن  وأكــد 
وفــق  الوفيــة  البحرينيــة  الجماهيــر 
اإلمكانــات، مؤكدا ســعي االتحــاد الحثيث 
الوطنيــة  المنتخبــات  لتجهيــز  والدائــم 
النتائــج،  أفضــل  لتحقيــق  بأفضــل صــورة 
فــي  للبــروز  دائمــا  العمــل  إلــى  مشــيرا 
آســيا  ككأس  الكبيــرة  االســتحقاقات 
الحاليــة، باإلضافة إلى االســتحقاق المقبل 

المتمثل في تصفيات كأس العالم 2022.
وقــال إن الجمهــور البحرينــي يعــد دافعــا 
إيجابيــا ومحفــزا قويــا لالعبــي المنتخــب 

الوطني. 
وأضــاف: ”الجميــع شــاهد عــودة الجمهــور 

كأس  دورة  خــالل  المنتخــب  لمســاندة 
الخليج العربــي في الكويت “خليجي 23”، 
وكيــف أنها آزرت الالعبيــن بحرارة وكانت 

داعما كبيرا لهم في أرضية الملعب”. 
مــن  شــك  بــال  يتأثــرون  وتابع:”الالعبــون 
مــن  المــؤازرة  وهــذه  الدعــم  هــذا  خــالل 
قبــل جماهيرهــم وأهاليهــم، والتــي تســهم 
فــي تحفيزهــم لتقديــم األفضــل دائمــا عبر 
حضورهــم ومتابعتهــم عن قــرب للمنتخب 

في مشواره باالستحقاقات المختلفة”.
 

شريك أساس

البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  نائــب  وأكــد 
اإلعــالم  أن  الفنيــة  للشــؤون  القــدم  لكــرة 
شــريك أســاس في دعم المنتخــب الوطني 
واالتحــاد البحرينــي لكرة القــدم على وجه 

العموم.
وقــال إن الجميــع في الوســط الرياضي بما 
فيها الوســائل اإلعالميــة انتقدت المنتخب 
أمــام  والخســارة  المقنــع  غيــر  األداء  بعــد 
تايلنــد فــي الجولــة الثانية، مشــيرا إلى أنه 
ورغم ذلك، إال أن الجميع تكاتف مرة أخرى 
ودعم المنتخب للمباراة المصيرية والمهمة 

أمام منتخب الهند في الجولة األخيرة. 
للرياضــة  خدمــة  ســويا  وأضاف:”نعمــل 
وال  البحرينيــة،  القــدم  وكــرة  البحرينيــة 
نخفــي أبدا الــدور الكبير والبارز الذي يلعبه 
المنتخــب  دعــم  فــي  والجمهــور  اإلعــالم 
الوطنــي، وبــال شــك نتأمــل منهــم اســتمرار 

هذا الدعم”.

مجهود كبير 

وقال الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة إن 
المركــز اإلعالمي باالتحــاد البحريني لكرة 
القدم والوفد اإلعالمي المرافق للمنتخب 
الوطنــي خــالل مشــاركته الحاليــة بــكأس 
آســيا يبــذل مجهودا كبيرا يشــكرون عليه 

في واقع األمر.
وأوضــح أن الوفــد اإلعالمــي يقــدم مــادة 
إعالميــة متميزة تدعم المنتخب وتواكب 
اآلســيوية،  النهائيــات  فــي  مشــاركته 
فــي  شــك  بــال  تســهم  أنهــا  إلــى  مشــيرا 
تحفيــز الالعبيــن من جهة، ونقــل الصورة 
المتكاملــة للجماهيــر البحرينيــة مــن جهة 
الحــدث  قلــب  فــي  وضعهــم  عبــر  أخــرى 

وتزويدهم بأخبار المنتخب.
 

خلف المنتخب 

واختتم الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة 
حديثــه بتوجيه الشــكر لجميــع الداعمين 
والمســاندين للمنتخــب الوطنــي، مؤكــدا 
يــوم  المنتخــب  خلــف  للوقــوف  التطلــع 
الثلثاء خالل مواجهته القوية أمام كوريا 
الجنوبيــة، مؤكــدا العــزم والتطلــع لتقديم 
النتيجــة  المســتويات وتحقيــق  األفضــل 

اإليجابية.

ــن نـــوفـــي حقه ــل ــور ف ــه ــم ــج ــا فـــي حـــق ال ــن ــل ــا ق ــم ــه ــالـــد بـــن ســـلـــمـــان: م خـ
اتحاد الكرة - الوفد اإلعالمي
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“األحمر” أمام مباراة تاريخية

شهد نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم  «
للشؤون الفنية ورئيس لجنة المنتخبات سعادة 

الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة، مران المنتخب 
الوطني، يوم أمس، والذي أقيم على ملعب نادي 

الوصل.
وتابع الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة، التدريب 
الثالث للمنتخب في إمارة دبي، تحضيرا لمباراة 
دور الـ 16 التي ستجمع منتخبنا الوطني بكوريا 

الجنوبية.
ويختتم منتخبنا الوطني األول لكرة القدم، اليوم 

)اإلثنين(، تحضيراته اإلعدادية لمباراة دور الـ 16 في 

كأس آسيا 2019 ، والتي ستجمعه بمنتخب كوريا 
الجنوبية يوم غد )الثالثاء( على استاد راشد بإمارة 

دبي.
وسيخوض األحمر تدريب اليوم على ملعب المباراة؛ 
ليختتم بذلك تدريباته اإلعدادية للمباراة المهمة في 

االستحقاق اآلسيوي نحو التأهل إلى ربع النهائي.
وكان المنتخب الوطني قد خاض 3 تدريبات منذ 

وصوله دبي قادما من الشارقة بعد ختام دور 
المجموعات، إذ تدرب خالل األيام الماضية وآخرها 

أمس على الملعب الفرعي لنادي الوصل، وذلك 
تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة المدرب التشيكي 

ميروسالف سكوب والطاقم المعاون.
وتدرب المنتخب أمس بصفوف مكتملة وسط 

حضور جميع الالعبين الـ 23 المتواجدين في قائمة 
المنتخب، وهم: سيد شبر علوي، عبدالكريم فردان، 

يوسف حبيب، سيد رضا عيسى، أحمد ميرزا، أحمد 
جمعة، أحمد عبدالله، وليد الحيام، سيد مهدي باقر، 
أحمد بوغمار، حمد شمسان، عبدالوهاب علي، كميل 

األسود، جاسم الشيخ، علي حرم، علي مدن، مهدي 
حميدان، سيد ضياء سعيد، محمد مرهون، جمال 

راشد، محمد الرميحي، عبدالله يوسف وسامي 
الحسيني.

األحمر يختتم تدريباته

سكوب 

استعدادات قوية

علي حرم 

من تدريب المنتخب

خالد بن سلمان بجانب العبي المنتخب

يقام اليوم المؤتمر الصحافي  «
الذي يسبق مباراة منتخبنا مع 
كوريا الجنوبية ضمن دور الـ 16.

وسيحضر المؤتمر مدرب 
المنتخب ميروسالف سكوب، 

باإلضافة إلى أحد العبي 
المنتخب.

ويخصص المؤتمر للحديث 
عن آخر استعدادات الفريقين 

للمباراة المهمة التي تقام 
بنظام إخراج المغلوب.

كما يعقد اليوم في ملعب 
المباراة االجتماع الفني 

التنسيقي، وذلك بحضور 
ممثلي الناديين واللجنة 

المنظمة واالتحاد اآلسيوي.

أكد العب منتخبنا الوطني علي  «
حرم أن العبي األحمر يضعون 

كامل تركيزهم على مواجهة 
دور الـ 16 أمام منتخب كوريا 

الجنوبية.

وأشار علي حرم إلى أنه في 
اليومين الماضيين الجميع من 
العبي المنتخب دخل في تركيز 

قوي؛ من أجل االستعداد األمثل 
للمباراة المهمة والمصيرية.

وقال إن المنتخب كثف 
التحضيرات بعد تحديد هوية 

المنافس في دور الـ 16، مشيرا 
إلى أن التحضيرات على مستوى 

عال، خصوصا وأننا سنواجه 
فريقا قويا ومتمرسا ويتميز 

بالعديد من الجوانب.

وأوضح علي حرم أن العبي 
المنتخب عاقدو العزم على 

الظهور بصورة إيجابية، مؤكدا 
أن منتخب كوريا ورغم إمكاناته 

بتواجد العبين خبرة ومحترفين، 
إال أننا ال نقل عنهم، مشيرا إلى 
أن التركيز العالي والمتواصل 

في المباراة سيمكن المنتخب 
تحقيق النتيجة اإليجابية.



المطــاردة مستمــرة
حقــق مانشســتر ســيتي فوًزا ســهًل، على مضيفه هيدرســفيلد تــاون )0-3(، أمس األحــد، على ملعب كيركليــس، ضمن الجولة 

الـ23 من مسابقة الدوري االنجليزي.

وأحرز أهداف مانشســتر ســيتي كل من، 
دانيلو ورحيم ســتيرلينج وليروي ساني، 

في الدقائق )18 و54 و56(.
ورفــع ســيتي رصيده إلــى 56 نقطة، في 
المركــز الثانــي، بينمــا بقــي هيدرســفيلد 

تاون عند 11 نقطة، في المركز األخير.
وســيطر مانشســتر ســيتي على المباراة، 
لكــن بــدون خطــورة كبيــرة، حتــى أطلق 
دانيلــو تســديدة قوية من خــارج منطقة 
ارتطمــت   ،18 الدقيقــة  فــي  الجــزاء، 
شــباك  وســكنت  شــيندلر  بالمدافــع 

هيدرسفيلد، معلنًة عن الهدف األول.
الدقيقــة  حتــى  الخطــورة  واختفــت 
إلــى  فيرناندينيــو  مــرر  عندمــا   ،40
حيــث  المدافعيــن،  خلــف  جوندوجــان 
قام باســتالم الكرة بشــكل رائع، وسددها 
لكنهــا اصطدمــت بأحــد العبــي الخصــم، 

وخرجت لركنية.
النتيجــة،  تعزيــز  مــن  الضيــوف  وتمكــن 

مــن خالل أول كــرة خطيرة على المرمى 
بالشــوط الثانــي، فــي الدقيقــة 54، بعــد 
رأس  علــى  ســاني  ليــروي  مــن  عرضيــة 
رحيم ستيرلينج، الذي حولها في الشباك 

الخالية.
أجويــرو  مــرر  فقــط،  دقيقتيــن  وبعــد 
بالمرمــى،  المنفــرد  ســاني  إلــى  بالــرأس 

حيث اختتم ثالثية السيتي.

وكاد مانشستر سيتي يضيف الهدف الرابع، في الدقيقة 86، بعد انفراد  «
لبيرناردو سيلفا، بتمريرة من ديفيد سيلفا، لكن الحارس لوسيل تصدى 

للتسديدة بنجاح، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف )3-0(.

ســاري ينفجــر

اصـابـة فيــراتــي

وكاالت

من مواجهة 
هدرسفيلد 

وسيتي

اتهم ماوريتســيو ســاري مدرب تشيلســي الغاضب العبي فريقه باالفتقار للعزيمة وأنه 
”مــن الصعــب تحفيزهــم“ بعدمــا شــاهد األداء المتواضع الــذي قدموه فــي الهزيمة 2-0 

أمام مستضيفه أرسنال في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وعندمــا خــرج مــن غرفــة تبديل المالبــس أصر 
المــدرب اإليطالــي علــى الحديــث فــي المؤتمــر 
الصحفي بعد المباراة بلغته األم للتعبير بشــكل 

كامل عن إحباطه من فريقه.
وقــال مــدرب نابولــي الســابق البالــغ عمــره 60 
عامــا قبل التحــول للغة اإليطاليــة ”من األفضل 
أن أتحدث باإليطالية ألنني أريد توجيه رسالة 
إلــى العبــي فريقــي وأريدها أن تكــون واضحة 

جدا“.
ولم تكن الترجمة لتسعد العبي تشيلسي الذين 
رغم اســتحواذهم علــى الكرة باســتاد اإلمارات 
قدمــوا أداء متواضعــا فــي الهجــوم وســيئا في 
الدفــاع وكان يمكــن أن تهتــز شــباكهم أكثــر في 

الشوط األول الذي سيطر عليه أرسنال.
وقــال ســاري عبــر مترجــم ”يجــب القــول إننــي 
غاضــب جــدا ألن الســبب فــي هــذه الهزيمة هو 

عقليتنا.
الناحيــة  مــن  عازمــا  كان  منافــس  أمــام  ”لعبنــا 

الذهنية أكثر منا وهذا أمر ال يمكنني قبوله“.
وأضاف ”عانينا من المشكلة ذاتها أمام توتنهام 
وتحدثنــا بصراحــة عــن تلــك الهزيمــة. اعتقدت 
أننــا تجاوزنــا هــذه المشــكلة لكن يبــدو أن لدينا 

مشــكلة فــي عــدم تمتعنــا بالقــدر الكافــي من 
العزيمة والقوة الذهنية.

فــي  كبيــرة  صعوبــة  أجــد  أننــي  ”الحقيقــة 
تحفيز هذه المجموعة من الالعبين“.

ومــع صــراع ليفربــول ومانشســتر ســيتي علــى 
تشيلســي  بيــن  المنافســة  أصبحــت  اللقــب 
وتوتنهــام هوتســبير وأرســنال ويونايتــد علــى 

المركزين الثالث والرابع.
وبدا أن ســاري يشــكك في امتالك فريقه القوة 

الالزمة لخوض هذا الصراع.
وقــال ”شــاهدت فريقــا أكثــر عزيمة مــن اآلخر. 
األمــر لــم يتعلــق بالخطــط. مــن الناحيــة الفنيــة 
كان الفريقــان علــى المســتوى ذاتــه. لكن درجة 
العزيمة األعلى ألرســنال كانــت واضحة خاصة 

داخل منطقتي الجزاء.
”)أرســنال( كان فعــاال ونحن لم نكــن أقوياء في 
الدفــاع. ال تســيئوا فهمــي كان يمكــن أن نخســر 
هــذه المبــاراة لكنــي أشــعر أننــا خســرنا بســبب 

االفتقار للعزيمة“.
ولم يظهر االقتناع على وجه ساري عند سؤاله 

هل يمكنه تغيير عقلية فريقه.
هــذه  أن  يبــدو  صعــب.  ســؤال  ”هــذا  وقــال 
المجموعــة مــن الالعبيــن ال تتمتع بشراســة في 
الجانــب الذهنيــة وال تملك ضــراوة كافية وهذا 

يعود إلى شخصياتهم.
”ربما يحتاج هذا إلى وقت طويل لتغييره. لكن 

هــذا يمكــن تغييره بضم العــب جديد أو تحمل 
أحد الالعبين القدامى المسؤولية ودفع الفريق 

إلى االمام“.
ومــع حاجته إلــى تجاوز الهزيمــة -1صفر يأمل 
عندمــا  فريقــه  فــي  تغييــر  رؤيــة  فــي  ســاري 
يستضيف توتنهام في إياب الدور قبل النهائي 
لكأس رابطة األندية اإلنجليزية يوم الخميس.

وقــال ”ال يمكــن أن يكونــوا خائفيــن بمواجهــة 
إلــى  التحــدث  عليهــم  يجــب  مســؤولياتهم. 
المــدرب عن األخطاء التي حدثت أو المشــاكل 
العــب  أي  الخــوف  امتلــك  لــو  ظهــرت.  التــي 

فيجب أال يلعب على هذا المستوى“.

بات فريق باريس ســان جيرمان الفرنســي 
مهددا بفقدان ســالح مؤثــر في رحلته إلى 
إنجلتــرا لمواجهــة مانشســتر يونايتــد فــي 

ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
أن  الفرنســية  ليكيــب  صحيفــة  وذكــرت 
الشــكوك تحــوم حول قــدرة ماركو فيراتي 
علــى خــوض المباراة المرتقبــة ضد الفريق 

اإلنجليزي في معقله أولد ترافورد.
فــي كاحــل  أن إصابــة فيراتــي  وأضافــت 
القدم اليسرى التي تعرض لها خالل مباراة 
تبــدو  الســبت،  مســاء  بالــدوري  جانجــون 
قوية، وســتبعده عن المالعب عدة أســابيع 
وفقــا لتلميحــات تومــاس توخيــل المديــر 

الفني لبي إس جي.
الالعــب اإليطالــي مصابــا متأثــرا  وســقط 
جانجــون  العــب  إيبــوا  فيليكــس  بدهــس 
علــى  توخيــل  أجبــر  ممــا  اليســرى  لقدمــه 
اســتبداله بعــد مــرور 19 دقيقــة فقــط مــن 
اللقاء. ويحل الفريق الباريســي ضيفا على 
الشــياطين الحمــر يــوم 12 فبرايــر المقبل، 

بينمــا يلتقــي الفريقــان إيابــا يــوم 6 مارس 
في ملعب حديقة األمراء.

متصــدرا  الـــ16  لــدور  باريــس  وتأهــل 
ليفربــول  علــى  متفوقــا  مجموعتــه 

اإلنجليــزي، بينمــا حــل مانشســتر يونايتــد 
وصيفا ليوفنتوس اإليطالي.

وكاالت

وكاالت
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ماركو فيراتي

االثنين 21 يناير

الدوري االسباني
الجولة 20

اسبانيولايبار 23.00

الدوري االيطالي
الجولة 20

جنوا
يوفنتوس

ميالن
كييفو

17.00
22.30

كــأس آسيــا
ثمن النهائي  

اليابان
استراليا
االمارات

السعودية
اوزباكستان
قرقيزستان

14.00
17.00
20.00

وكاالت وكاالت

واصــل اإلســباني رافايــل نــادال المصنــف ثانيــا تقدمــه بثبــات فــي بطولــة أســتراليا 
المفتوحــة فــي كــرة المضــرب، ببلوغه األحــد الدور ربع النهائي على حســاب التشــيكي 

توماس برديتش -6صفر، 1-6 و7-6 )7-4(.

ألولــى  الرابــع  الــدور  مبــاراة  اإلســباني  وحســم 
بطــوالت الغرانــد ســالم األربع لهذا الموســم، في 
ســاعتين وخمــس دقائــق، بعــد بدايــة صاروخية 

فاز من خاللها باألشواط التسعة األولى.
الثامــن عشــر  لقبــه  الباحــث عــن  نــادال  وأظهــر 
فــي بطــوالت الغرانــد ســالم والثانــي فــي بطولة 
ملبــورن بعــد 2009، أنــه تجــاوز آثــار اإلصابــات 
التــي عانــى منهــا فــي ختــام الموســم الماضــي، 
وأبعدته عن المنافســات منذ نصف نهائي بطولة 
فالشينغ ميدوز األميركية في سبتمبر الماضي.

وقال اإلســباني الذي لم يخســر أي مجموعة في 
مبارياتــه األربــع األولى “دائما ما أقول األمر ذاته 
بعــد العــودة مــن اإلصابــة. ال أتوقع أمورا ســلبية 
أو إيجابيــة )...( عندمــا تعــود، تحتــاج الى بعض 

الحظ في البداية، ألن المباريات األولى مهمة”.
األميركــي  النهائــي  ربــع  فــي  نــادال  وســيواجه 

الشــاب فرانســيس تيافــو الــذي أقصــى البلغاري 
غريغــور ديمتــروف المصنــف 20 فــي البطولــة، 

بنتيجة 5-7، 6-7 )6-8(، 7-6 )7-1(، و7-5.
وحققــت األميركيــة دانييــل كولينــز إحــدى أكبــر 
المفاجآت في بطولة أســتراليا، بتغلبها في الدور 
الرابــع علــى المصنفــة ثانيــة األلمانيــة أنجيليــك 
كيربر بمجموعتين نظيفتين في أقل من ساعة.

وفي مشاركتها األولى في أولى بطوالت الغراند 
ســالم األربــع، حققــت كولينــز البالغــة 25 عامــا، 
باغتــت كولينــز األلمانيــة المتوجــة بثالثــة ألقاب 
في البطوالت الكبرى بينها أستراليا 2016، بفوز 

ساحق -6صفر و6-2.
وقالــت كولينــز المصنفة 35 عالميــا أنها اختارت 
فــي المبــاراة “أنا أســعى للفــوز وأؤمــن بضرباتي 
)...( دخلــت )أرض الملعب( دون شــعور بالخوف. 
لقــد عملــت بجهد طوال حياتــي، قدمت كل لدي 

ولم أفكر باألمر”.
وباتــت الرومانيــة ســيمونا هاليــب التــي تالقــي 
فــي الــدور الرابــع األميركيــة ســيرينا وليامــس، 
الوحيدة بين الثالث األوليات التي ال تزال ضمن 
المنافســة، اذ سبق للمصنفة ثالثة وحاملة اللقب 
الدنماركيــة كاروالين فوزنياكي أن أقصيت على 

يد الروسية ماريا شارابوفا في الدور الثالث.
عالميــا  أولــى  المصنفــة  شــارابوفا  كمــا خرجــت 
ســابقا و30 فــي ملبــورن، مــن الــدور الرابــع أمــام 
األســترالية أشــلي بارتي )15(، بنتيجة 6-4، 1-6 

و4-6.

سار ميك شوماخر على خطى والده مايكل، باالنضمام إلى أكاديمية فيراري 
المنافس في بطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات.

البالــغ  األلمانــي،  الســائق  وســينافس 
والــده  نــال  والــذي  عامــا   19 عمــره 
خمســة مــن ألقابــه القياســية الســبعة 
فــي  فيــراري،  مــع   1 فورمــوال  فــي 
فورمــوال 2 بالعــام الحالــي بعــد حصد 
لقب فورموال 3 األوروبية في 2018.
وقــال فيــراري فــي بيــان إن الســائق 
الشــاب سينضم األســبوع الحالي إلى 
أعضاء األكاديمية لالستعداد للموسم 
الجديــد. وتضــم األكاديميــة كل مــن 
جيوليانــو أليســي، نجــل جان أليســي 
ســائق فيــراري الســابق، والبريطانــي 
كالوم إيلــوت والنيوزيلندي ماركوس 
روبــرت  والروســي  أرمســترونج 
إنــزو  والبرازيلييــن  شفارتســمان 

فيتيبالدي وجيانلوكا بيتكوف.
حفيــد  هــو  عامــا(   17( وفيتيبالــدي 
العالــم  بطــل  فيتيبالــدي  إيمرســون 

مرتين.
ســعيد  “أنــا  شــوماخر  ميــك  وقــال 
معــي  شــراكة  فــي  فيــراري  بدخــول 
المحــركات  رياضــة  فــي  ومســتقبلي 

سيكون في اللون األحمر”.
أخــرى  خطــوة  “هــذه  وأضــاف 
ويمكننــي  الصحيــح  االتجــاه  فــي 
الموجــودة.  الخبــرة  مــن  االســتفادة 
تأكــدوا مــن أننــي ســأبذل كل مــا فــي 
وسعي لتحقيق حلمي بالمشاركة في 
فورمــوال 1”. وتابــع “ليــس غريبــا أن 
يحظى فيــراري بمكانة في قلبي منذ 

والدتــي وأيضــا فــي قلــب عائلتي لذا 
أنا سعيد بهذه الفرصة على المستوى 

الشخصي”.
الــذي  شــوماخر،  مايــكل  يظهــر  ولــم 
احتفــل هــذا الشــهر ببلوغــه 50 عامــا، 
علنــا منذ تعرضــه إلصابة خطيرة في 
الــرأس فــي حــادث تزلــج فــي فرنســا 

قبل خمسة أعوام.

رافايل نادال

ميك شوماخر

ماركو رويس

الماتادور يتقدم فيراري يضم شوماخر

وكاالت

كشــف بوروســيا دورتمونــد، متصــدر جــدول ترتيــب الــدوري األلماني 
لكرة القدم، عن قرب عودة قائده ماركو رويس للملعب.

وتعرض رويس )29 عاما( لتمزق في األربطة خالل تدريبات دورتموند، 
الجمعــة. وقال مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند في تصريحات 
تلفزيونيــة: “نتمنــى أن يبتعــد فقــط ألســبوع أو أســبوعين علــى أقصــى 
تقدير”. وأوضح زورك عقب فوز دورتموند على مضيفه اليبزيج بهدف 
يــوم الســبت، ضمــن الجولة الـ 18 للبوندســليجا: “كان من المســتحيل أن 

يشارك في تلك المباراة”.

شبح رويس
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إعداد: هبة محسن

دعمًا لتعزيز دور الشــباب الواعد في التنمية االقتصادية في مملكة البحرين، قدم بنك البحرين الوطني دعمًا لتمويل برامج إنجاز البحرين. حيث تم تســليم شــيك 
الدعم من قبل الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ببنك البحرين الوطني دانه بوحجي، إلى المديرة التنفيذية لشركة إنجاز البحرين هناء سرواني.

ســرواني  أعربــت  المناســبة  هــذه  فــي 
عــن امتنانهــا قائلــة: “نــود أن نعرب عن 
امتناننا للدعم المســتمر الذي يقدمه لنا 
بنــك البحريــن الوطنــي. نحن شــاكرين 
توفيــر  فــي  سيســاهم  الــذي  لكرمهــم 
ســتنعكس  التــي  البرامــج  مــن  المزيــد 
إيجابــا على حياة شــريحة عريضة من 
الشــباب البحرينــي. كمــا نــود أن نشــكر 
التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة  مجلــس 
ثقتهــم  علــى  الوطنــي  البحريــن  لبنــك 

الدائمة وإيمانهم بإنجاز “.
قائلــة:  بوحجــي  مــن جانبهــا صرحــت 
“تماشيًا مع التزام بنك البحرين الوطني 
بالمشاركة مع مختلف شرائح المجتمع 
باســتمرارية  نفخــر  فإننــا  ودعمهــا، 

تواصلنا مع مؤسسة إنجاز. 
ال يــزال االســتثمار فــي تطويــر وتعليم 
الشــباب يشــكل أولويــة بالنســبة للبنــك 
وأحــد الركائز األساســية إلســتراتيجية 

المشاركة المجتمعية.
الحيويــة  األســس  مــن  هــم  فشــبابنا   
فــي عمليــة التطويــر المســتمرة لمملكة 

أن  مــن  واثقــون  ونحــن  البحريــن، 
البرامــج والتدريب المقدمان من إنجاز 

اســتعداد  ضمــان  علــى  سيســاعدان 
الشــباب لدخــول ســوق العمــل لتحقيق 

النجاح والمســاهمة في استمرار تنويع 
ونمو االقتصاد بالمملكة”.

ــة لــلــبــنــك ــســب ــة بــالــن ــ ــويـ ــ ـــاب أولـ ــب ــشـ ــر الـ ــويـ تـــطـ

“البحرين الوطني” يدعم برامج “إنجاز”

 تقديرًا لجهود الموظفين ومســاهمتهم الفعالة خالل العام الماضي، أقام فندق 
شــيراتون البحريــن حفــل الموظفين الســنوي وذلــك 12 يناير الجاري )الســبت( 

في قاعة عوالي.

سلط الحفل الضوء على األداء المتميز 
الموظفيــن،  لــكل  المخلــص  والعمــل 
وقــد شــمل الحفــل بوفيه عشــاء فاخر 

وعــروض  والمشــروبات،  بالمأكــوالت 
ومســابقات ترفيهية شــارك فيها فريق 

إدارة الفندق مع الموظفين.

“الـشيــراتــون” يـقيــم الحفــل 
السنــوي لـمـوظـفيـه

منحــت مجلــة غلوبــال فاينانــس فــي نيويورك مؤخــرًا جائزة “أفضل بنــك لتمويل التجــارة الدولية في البحرين” للعــام 2019 لبنك 
ABC. وكانــت المجلــة قــد اختــارت أفضــل البنــوك التــي تقدم خدمات تمويــل التجارة من أكثر مــن 50 بلدًا ومنطقــة، بما في ذلك 

منطقة الشرق األوسط.

انتقائهــا  فــي عمليــة  المجلــة   واســتندت 
للبنــوك الفائزة على مجموعة من المعايير 
ومــدى  التجاريــة  الصفقــات  حجــم  مثــل 
تمويــل  ألعمــال  الجغرافيــة  التغطيــة 
التجــارة الدوليــة وجــودة خدمــة العمــاء 
التقنيــات  وحداثــة  التنافســي  والتســعير 

المستخدمة في إنجاز الصفقات. 
غلوبــال  مجلــة  ورئيــس  ناشــر  وأوضــح 
تــم  أنــه  جيارابتــو،  جوزيــف  فاينانــس، 
اختيار البنوك التي تقدم أفضل الخدمات 
أعمالهــم  إنجــاز  مــن  لتمكينهــم  للعمــاء 
التجاريــة علــى المســتوى الدولــي. وقــال 
ان توفــر خدمــات تمويل التجارة بأســعار 
للحفــاظ  حيويــًا  أمــرًا  يعتبــر  تنافســية 
فــي  العالمــي  االقتصــاد  ســامة  علــى 
الظــروف الراهنــة”.  وفــي تعليــق لــه علــى 

مجموعــة  رئيــس  قــال  الموضــوع،  هــذا 
بنــك  فــي  التجاريــة  المصرفيــة  األعمــال 
ABC ســانجي ســتهي: “نحن سعداء جدًا 
بالحصــول علــى هــذه الجائزة التــي تمثل 

شــهادة تقديــر محايــدة للــدور الرائد الذي 
يلعبــه البنــك فــي ســوق تمويــل التجــارة 
التزامــه  ولمــدى  المنطقــة  فــي  الدوليــة 

بتقديم أفضل الخدمات لعمائه”.

الســام-البحرين  مصــرف  حصــل 
مؤخــرًا علــى جائزتيــن مرموقتين 
تجزئــة  مصــرف  “أفضــل  وهمــا 
المنتجــات  وجائــزة  إســامي 
األكثــر  اإلســامية  المصرفيــة 
ابتــكارًا في البحريــن” وذلك ضمن 
بزنــس  “جلوبــال  مجلــة  جوائــز 
Global Business Out-  آوتلــوك
look” البريطانية لعام 2018، التي 
تهدف إلبراز المؤسســات المتميزة 

في عالم االقتصــاد واألعمال على 
مستوى األسواق العالمية. 

مــن جانبه، قال الرئيــس التنفيذي 
رفيــق  الســام-البحرين  لمصــرف 
ويســعدنا  “يشــرفنا  النايــض: 
أفضــل  “جائــزة  علــى  الحصــول 
مصــرف تجزئــة إســامي وجائــزة 
اإلســامية  المصرفيــة  المنتجــات 
األكثــر ابتــكارًا فــي البحريــن” لعام 
“جلوبــال  مجلــة  قبــل  مــن   2018

Global Busi- آوتلــوك  بزنــس 
ness Outlook” الــذي يعــد دليــاً 
قويــًا علــى أداء المصــرف والتميز 
مصــرف  فــي  نحــن  المســتمر. 
نســعى  دائمــًا  الســام-البحرين، 
ان نكــون فــي المقدمــة مــن خال 
تقديــم ماهــو أفضــل لعمائنــا مــن 
مصرفيــة  وخدمــات  منتجــات 
تتميز بالتنوع واالبتكار ومتوافقة 

رفيق النايضمع أحكام الشريعة اإلسامية”.

ــدة ــاي ــح ــزة شـــهـــادة تــقــديــر م ــائـ ــجـ ســتــهــي: الـ

ــرف ــص ــم ــز ال ــي ــم ــل قــــوي عــلــى ت ــيـ ــض: دلـ ــايـ ــنـ الـ

“ABC” أفضل بنك لتمويل التجارة الدولية

“السالم” يحصد جائزتين مرموقتين

21 يناير 2019 االثنين
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  قررت جمعية ســيدات األعمال البحرينية تنفيذ أول مشــروع من نوعه في تاريخ الجمعية 
بإنشــاء “حاضنــة لرائــدات  األعمــال البحرينيــات”، وفــي هــذا الصــدد صرحت النائــب األول 
لرئيــس الجمعيــة خلــود القطان بأن المشــروع يأتي فــي إطار خطط  الجمعيــة للتطوير من 
دورهــا فــي خدمــة القطــاع وتقديــم خدمــات ملموســة لعضواتهــا، والمســاهمة بفاعلية في 
تحقيق أهداف  الحكومة في التنمية المســتدامة التي يوليها رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة  اهتماما كبيرا، وكذلك أهداف الرؤية 2030 التي 
يرعاهــا ولــي العهد نائــب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 

علــى  تقــوم  الفكــرة  أن  القطــان  وأكــدت 
مبنــى  فــي  المتاحــة  المــوارد  اســتغال 
الجمعيــة وتحويل الطابق األول من المبنى 
  ”غيــر المســتغل” حاليــا فــي إفــادة عضوات 
الجمعيــة وتبنــي الرائدات منهــن وأصحاب 

األفكار التجارية المبتكرة. 
 وأشــارت إلى أن المشــروع ســيتم بالتعاون 
مع مكتب األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

يكــون  حتــى  “اليونيــدو”  البحريــن  فــي 
ويكــون  أســس موضوعيــة  علــى   االنتقــاء 
الدعــم مبنيــا علــى قواعــد متينــة، ناهيــك 
عــن االســتفادة بخبــرة اليونيــدو فــي دعــم 
األعمــال  ورائــدات  الصغيــرة   المؤسســات 
واالرتقــاء بهــن إلــى مســتويات دوليــة، في 
إطــار حــرص الجمعيــة على الدعــم التوجه 
 نحــو التصدير والخــروج بالمنتج البحريني 

إلــى األســواق الخليجيــة واإلقليميــة، كمــا 
يوجد تنســيق وتعاون مســتمرين مع  وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة برعاية الوزير 
المؤسســات  يعطــي  الــذي  الزيانــي  زايــد 
الصغيــرة  والمتناهيــة الصغــر جــل اهتمامــه 

منذ أن تولى المسؤولية في الوزارة. 

أعلنــت شــركة الســيارات األوروبيــة جاكــوار النــد روڤر عــن بدء موســم جديد لفعاليــات تجارب القيــادة لمركز تجربة جاكــوار في حلبة 
البحرين الدولية بالصخير، في أيام فعاليات “الحلبة لك” بفترتيها النهارية والليلية، إضافة لفعالية تجربة القيادة على المضمار.

مــع  القيــادة  “تجــارب  موســم  ويســتمر 
جاكــوار” باســتقبال زواره فــي أيــام محددة 
تســتمر حتــى 10 مايــو المقبــل، ممــا يمنــح 
العمــاء الوقــت الكافي إلجــراء حجوزاتهم 
المركــز  زوار  وســيمنح  مطلقــة.  بســهولة 
فرصة االختيار من بين اثنتين من سيارات 
F- جاكــوار ذات األداء العالــي وهما جاكوار

 F-TYPE وجاكــوار  المكشــوفة   TYPE V6
V6 كوبيــه. ويعــد المركــز واحــًدا مــن أول 
مراكــز تجارب جاكوار الذي يســتقبل زواره 
في منطقة الشــرق األوســط جنًبا إلى جنب 
مــع مركــز تجربــة النــد روڤر، حيــث يتيــح 
لمحبــي ســيارات جاكــوار مــن جميــع أنحاء 
بقيادتهــا  لاســتمتاع  الفرصــة  المنطقــة 
والحماســة،  باإلثــارة  مليئــة  تجربــة  فــي 

وبقيمــة 60 ديناًرا فقــط. يضم المركز صالة 
مخصصة لتكون النقطة األولى والرئيســية 
تجربــة  فعاليــات  وبــدء  الــزوار  الســتقبال 
جاكــور، حيــث يتم تعريفهــم على فريق من 
المرطبــات  وتقديــم  المعتمديــن،  المدربيــن 

واألطعمة الخفيفة لهم. وباســتطاعة الزوار 
التعــرف أيًضــا علــى تاريــخ عامــة جاكــوار 
العريق في رياضة الســيارات، والذي أســهم 
بإنتاج سيارة جاكوار F-TYPE االستثنائية 

المستخدمة بتجارب القيادة في المركز.

خلود القطان

”الــصــنــاعــة” و  ــدو”  ــيـ ــونـ ــيـ “الـ مـــع  ــك”بـــالـــتـــعـــاون  ــة لـ ــبـ ــلـ ــحـ ــات “الـ ــيـ ــالـ ــعـ ــال أيـــــــام فـ ــ ــ خ

انطالق الموسم الجديد لتجربة “جاكوار”حاضنة لرائدات األعمال البحرينيات

أعلنت شــركة كريدي مكس عن إطالق أحدث حمالتها الترويجية لعام 2019 تحت 
عنــوان “اربــح أكثــر مــع كريدي مكــس” و منح حاملــي بطاقات كريــدي مكس فرصة 
الفــوز ب 4 ســيارات BMW X2 موديــل 2019 و مبالغ نقديــة تصل قيمتها اإلجمالية 

إلى 60,000 الف دوالر أمريكي. 

 1 بتاريــخ  بــدأت  التــي  الحملــة،  وتقــدم 
يناير 2019 وستســتمر حتى 31 ديسمبر 
المقبــل، الفرصــة لعمائهــا لربــح العديــد 
مــن الجوائز القيمة الشــهرية وهي عبارة 
عــن مبلــغ نقدي قــدره 5,000 االف دوالر 
وباإلضافــة إلى جوائز ربع ســنوية و هي 

موديــل   BMW X2 ســيارة  عــن  عبــارة 
الرئيــس  قــال  المناســبة،  وبهــذه   .2019
التنفيــذي لشــركة كريــدي مكــس يوســف 
ميــرزا: “هدفنــا هــو أن يحظــى عماءنــا 
األعــزاء بتجربــة مرضيــة وجوائــز قيمــة 
عنــد اســتخدام منتجاتنــا وخدماتنــا في 

الحوافــز  فنقــدم  اليوميــة.  معاماتهــم 
والمكافــآت لتشــجيعهم و إطاعهــم على 
آخــر حلول الدفــع اآلمــن بالبطاقات على 
الدفع النقدي و اختيار طرق آمنة وسهلة 

للدفع في اي مكان و اي وقت.”
للتأهــل للســحب، يتوجــب علــى العمــاء 
اســتعمال بطاقــات كريــدي مكــس بمبلــغ 
100 دينــار تراكمي شــهريًا، كما بإمكانهم 
مضاعفــة فرصهــم بالفــوز عنــد اســتعمال 
مملكــة  خــارج  ذاتــه  بالمبلــغ  بطاقاتهــم 

البحرين.

BMW X2 فرصة لربح العديد من الجوائز النقدية وسيارة
“كريدي مكس” تطلق حملتها الترويجية لـ 2019

يوسف ميرز
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خذ وقتك قبل أن تقرر، ففي التأني السالمة.

احرص على إراحة بدنك فقد تكون معرضا 
لضغط عمل.

ال تلتزم بأمور ال تستطيع حلها مع كثرة 
التزاماتك. 

تحّلق في نجاحك بعيدا عن السرب لكنك ال 
تستغني عن األصحاب.

تشارك في حوارات جادة لكنك قد ال تصل 
لمبتغاك.

قد تكون في حاجة إلى السفر لكن الميزانية 
تقف حائال.

تبتعد عن كل ما يزعجك وتحاول قضاء وقت 
ممتع.

فكر جيدا قبل خوض أي مغامرة بال احتماالت 
نجاح.

اغتنم المصاعب الختبار تحد جديد، ورب ضارة 
نافعة.

ليس مهما نوع الرياضة التي تختارها، فالمهم 
االستمرار.

مشروع كبير في طريقه إليك أو تحقق مكاسب.

الكرة في ملعب الشريط وما عليك إال االنتظار.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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انطالق الغواصة 

األميركية “نوتيلوس”، 
وهي أول غواصة 

في التاريخ 
تبدأ بالعمل. 

وصلت القطب 
الشمالي، وصنعتها 
شركة جنرل داينمكس 

لصالح البحرية األميركية.

انتهت الفنانة بوسي من 
تسجيل عمل غنائي جديد 

يحمل عنوان “ازيك”، 
من كلمات هاني الصغير، 

وألحان هاني فاروق 
وتوزيع أحمد عادل، ومن 
المتوقع ان تطرحها ضمن 

ألبومها الجديد.

tariq.albahar
@albiladpress.com

تصــدم متابعيهــا باعترافها أنهــا حاولت االنتحــار 3 مرات

زهرة عرفات تستعد لعرض “صلبوخ” في ُعمان

صدمــت الفنانــة البحرينيــة زهــرة عرفات جمهورها بكشــفها عن محاولتها االنتحار 3 مرات. الفنانــة البحرينية قالت وفق “جلولي” إن أولى تلك المحاوالت كانت في 
سن الـ 16 عامًا، مشيرة إلى أن المراهق يعتقد أحيانًا أن العالم كله يعاديه وأن التخلص من حياته هو الحل األفضل لهذه المشكلة، ووصفت هذا التفكير بـ”الغبي”.

 زهــرة أضافــت أنهــا حاولــت أيضًا االنتحار في ســّن الـــ19 عام 
بعــد زواجهــا، الفتــة إلــى إنها كانت تتمتــع بالقوة لكنهــا ال تعلم 
لم أقدمت على ذلك. وقالت الفنانة البحرينية، في تصريحات 
ســابقة، أن هنــاك موقــف آخــر، حيــث هــددت أهلهــا باالنتحــار 
لتتــزوج ممــن تحبــه، حيــث قالــت: “موقفــا آخــر هــددت أهلــي 
فيه باالنتحار حيث قلت لهما بأنني ســأنتحر إذا لم أتزوج من 

الشخص الذي أريده”.
وزهــرة عرفــات كانت قــد تزوجت مرتين، األولــى من بحريني 
وهو والد أبنائها “محمد” و”وفاء” وهو متوفي، وتزوجت بعده 

من ُعماني وأنجبت منه ابنها “عبد هللا”، وهما مطلقان اآلن.
وتســتعد الفنانــة زهــرة عرفات لبطولــة المســرحية الكوميدية 
االجتماعيــة “صلبــوخ وعائلتــه الكريمة”، تأليــف فاطمة العامر، 
وإخراج خالد أمين، ومن إنتاج فرقة مسرح ُعمان، وستعرض 
 ،21 الـــ  2019، فــي دورتــه  ضمــن فعاليــات مهرجــان مســقط 
وتحت شــعار”تواصل وفرح”، حيث ســتقدم الفرقة هذا العمل 
يومــي 22 و23 ينايــر الجــاري على مســرح المدينة في حديقة 

القرم الطبيعية.
ويشــارك فــي بطولــة المســرحية مجموعة من الفنانيــن، منهم: 
ميــس كمـــر، عبــدهللا الحمــادي، فيصــل العامـــري، ونخبــة مــن 
عمــران  الزدجالـــي،  هشــام  العامـــري،  فهــد  الشــباب:  الفنانيــن 
البلوشـــي، ســالم البلوشـــي، يوسف األشـــرف، علي الحراصـــي، 

خميس البلوشـي.
المســرحية  بطولــة  فــي  عرفــات  تشــارك  آخــر،  جانــب  ومــن 
الكوميديــة “ممنــوع الخــروج”، تأليف عبدالعزيــز صفر ومحمد 

الشــريدة وإخــراج عبدالعزيــز النصــار، وتقــدم بالتعــاون بيــن 
ضمــن   ،”Sync Art Production“ وشــركة   ”Luxury KSA“
فعاليــات “XJED”، ثالثة أيام، اعتبارًا من اليوم وحتى الســبت 
12 الجــاري علــى مســرح الواجهــة البحريــة - جــدة بالمملكــة 
العربيــة الســعودية. ويشــارك إلــى جانــب عرفــات فــي البطولة 
كل مــن: فهد البناي، محمد الرمضان، عبدالعزيز النصار، محمد 

عاشــور، غديــر الزايــد. ويتكــون الفريــق الفني للعمــل من مدير 
فهــد  د.  ســينواغرافيا:  اإلبراهيــم،  المقــداد  م.  اإلنتــاج:  إدارة 
المــذن، مســاعد مخــرج: فاضــل النصــار، موســيقى ومؤثــرات 
صوتيــة: مبــارك مبــارك، مديــر المســرح: عبدالمحســن البلــوي، 

إشراف عام: محمد الشريدة.
“العظمــاء  المســرحية،  عرفــات  زهــرة  أعمــال  آخــر  أن  يذكــر 
السبعة”، وهو عمل مشبع بالمواقف الكوميدية وأيضًا القضايا 
االجتماعيــة، مــن تأليــف أحمد العوضي وإخــراج عبدهللا البدر 
وبطولــة حســن البــالم وأحمــد العونــان وفهــد البنــاي ومحمــد 
الرمضان ولولوة المال وعبدهللا البدر وعبدالعزيز النصار وخالد 

السجاري ومحمد عاشور بحسب موقع الجريدة االلكتروني.
أمــا علــى صعيد الدراما التلفزيونيــة فنجد “حبيبي حياتي” مع 
حســن البــالم، وهــو عمل كوميدي مــن تأليف د. فوزيــة الدريع 
وإخــراج خالــد الفضلي،  وعن طبيعة العمل ودورها فهي تقدم 
شــخصية “ حيــاة “ فتــاة جامعية يقع في حبهــا “ حبيب “ الذي 
يجســد شــخصيته الفنان حســن البالم ، وعن طبيعة المسلسل 
فهــي تــدور أحداثــه فــي حقبــة زمنيــة تعــود إلــى الســبعينات 
مــن القــرن الماضــي حيــث البســاطة الجميلــة وعــدم التكلــف 

والرومانسية الهادئة .
وعــن األعمــال الجديــدة التــي تعــرض علــى عرفــات قالــت:” 
يعــرض علــّي الكثيــر مــن األعمــال والزلــت أرفــض الكثيــر منها 
ألســباب متعلقــة بطبيعــة النــص أو الشــخصية المســندة إلــّي . 
فانا فنانة أحترم تاريخي ولن أشارك في أي عمل من دون أن 

يضيف إلى رصيدي الفني” .
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 1864
بدء حملة تاورانجا خالل حروب الماوري بنيوزيلندا.

1899
تأسيس شركة أوبل للسيارات.

1915
افتتاح أول مكتب بريد في الكويت وذلك في منزل المعتمد البريطاني.

1917
زلزال في إندونيسيا يؤدي إلى وفاة ما يقارب 15000 شخص.

.
 1976

إقالع أول رحلة لطائرة الكونكورد بين باريس وريو دي جانيرو.

22

لبي الفنان القدير سعد الفرج دعوة لحضور مهرجان “الرستاق العربي 
للمســرح الكوميدي” في دورته الثانية “دورة الفنان الراحل ســالم 

بهوان” والذي تنظمه فرقة الرستاق المسرحية في سلطنة عمان.
وســيحتضن مســرح كلية التربية بالرســتاق فعاليات المهرجان، 
بمشــاركة 7 عروض مســرحية من داخــل وخارج الســلطنة، وهي 

فرقة صاللة المســرحية، وفرقة تواصل المســرحية، وفرقة الشفق 
المسرحية، ومسرح الدن للثقافة والفن، والفرقة المركزية للتمثيل من 

العراق، ومسرح رأس الخيمة من اإلمارات

كشــفت الفنانة واإلعالمية رؤى الصبان أن الســبب الرئيسي 
وراء بعدهــا مؤخــرا عــن مواقــع التواصــل االجتماعي هو 
زواجها، ولكي تتمكن من ترتيب حياتها الجديدة، وأهدافها، 
وأولوياتها، كما ابتعدت قليــال عن الدراما لتقدم أفضل ما 

لديها في اإلعالم باعتباره حلمها األول.
من جهة أخرى، بينــت رؤى أن مواقع التواصل لم تطغ على 

التلفزيــون ومتابعيه، ولكل منهما خواصه وجمهوره، مشــيرة 
الى عدم رغبتها وزوجها في تشكيل ثنائي بينهما

رغم انشــغاله باأللبوم المصغر الذي يعد له ومن المقرر صدوره 
بدايــة عبــر »يوتيوب«، يعــد الفنان مروان خــوري ألغنية من 
ألحانــه تؤديها بصوتهــا الفنانة مايا دياب، علمــا بأن األخيرة 
كانت شاركته للمرة األولى إحياء سهرة رأس السنة في لبنان.

إلــى ذلك وبعد خوضه تجربة التقديــم في برنامج »طرب مع 
مــروان«، يخطو خــوري خطوة جديدة على الشاشــة الصغيرة 

من خالل حضوره في لجنة التحكيم في برنامج يعرض على شاشة 
تلفزيون أبوظبي

مروان مشغولرؤى تعترفالفرج في الرستاق

كشفت الفنانة البحرينية الشابة حال 
التــرك عــن مفاجــأة عبــر إنســتغرام، 
ونشــرت فيديــو إعالنيا عــن برنامج 
“حــال”  اســمها  ســيحمل  خــاص 
وســيتحدث عــن حياتها ومشــوارها 
الفنــي، أما فيما يخص موعد عرضه 
فلم تكشــف الترك أي تفاصيل سوى 
أنه قريب، مشــيرة إلى أنه سُيعرض 

.mbc4 على قناة
واســتقبل جمهــور حال هــذا اإلعالن 
بالفكــرة  ُمرحبيــن  كبيــر،  بحمــاس 

عــرض  موعــد  عــن  ومتســائلين 
عــدد  وأعــرب  بالتحديــد،  البرنامــج 
بهــذا  فرحتهــم  عــن  منهــم  كبيــر 
أكثــر  ســيقربهم  والــذي  المشــروع 
يرونهــا  وســيجعلهم  نجمتهــم،  مــن 
عنهــا  ويعرفــون  مختلــف  بشــكل 
المزيــد، خصوًصــا وأن حياتها مليئة 
التــرك  حــال  واألســرار.  باألحــداث 
كانت ُاختيرت مؤخًرا كوجه إعالني 
إلحــدى مــاركات العدســات الملونــة، 
وظهرت في أكثر من لون عدسات.

حال الترك تروي قصة حياتها



”The Mule“ شاهدت لكم: عودة كلينت ايستوود في

أطّلْت الممثلة الكينية، لوبيتا نيونغو، كواحدة من النجمات األكثر  «
أناقة على السجادة الحمراء، في حفل “غولدن غلوب 2019”، وقد 

خطفْت األنظار بفستانها المهّدب األزرق البرّاق، من “كالفن كالين”. 
واختارت نيونغو، زوج صنادل الكعب العالي الفضّي، من متجر “ألدو”، 

يبلغ سعره األصلي نحو 90 دوالرًا، وبسبب التخفيضات، يمكن 
الحصول عليه بسعر 42 دوالرًا فقط.

 The Mule شــاهدت لكــم فــي ســينمات فوكــس ســينكو البحرين مؤخــرا الفيلــم الرائــع
للنجم الكبير كلينت ايستوود 

وتقــع أحــداث الفيلــم في بيوريــا في والية 
إلينــوي التــي قدمهــا إيســتوود فــي الفيلــم 
بمدينــة  شــبيهة  وكئيبــة،  خاليــة  كمدينــة 
ديترويــت فــي الواليــة نفســها التــي وقعت 
فيهــا أحداث “غــران تورينو” وهــذا ما فتح 
امــام عشــاق النجــم بمقارنة فيلمــه الجديد 
بالقديم الذي عرض قبل 10 سنوات كثيرا!
فيلــم The Mule والــذي مــازال يعرض في 
البحريــن والعالــم بنجــاح مقتبس عن قصة 
حقيقيــة صاحبهــا العجوز ليو شــارب، الذي 
فــي “صحيفــة  نشــر قصتــه ســام دولنيــك 
نيويــورك تايمــز”، حيــث أخــذ الفيلــم قصــة 
ر اســم بطلها وبعــض تفاصيلها،  شــارب وغيَّ
إيــرل ســتون وتبــدأ  البطــل  فأصبــح اســم 
األحداث عام 2005، لنرى بطل حرب كوريا 

بلغ 90 عامًا ويعتني باألزهار.
عندمــا يتجاهــل إيــرل حضــور زفــاف ابنته 
كلينــت  ابنــة  إيســتوود  أليســون  آيريــس، 
عالقتــه  تتدهــور  الواقــع،  فــي  إيســتوود 

مــع زوجتــه الســابقة ميــري )ديــان ويســت( 
 ،2017 عــام  إلــى  الفيلــم  وينتقــل  وابنتــه. 
حيــث يعانــي إيــرل مصاعــب ماليــة فيقــرر 
العمل ســائق توصيــل كوكايين لدى عصابة 
نصيحــة  علــى  بنــاء  مكســيكية  مخــدرات 

شاب لعب دور حلقة وصل.
ســبب اختيــار العصابــة لــه أنــه عجــوز مــن 
إجرامــي  ســجل  أي  لــه  وليــس  البيــض 
والتزامــه الشــديد بقوانيــن المــرور وخبرته 
الطويلــة في الطرق عبر الواليات. بعد عدد 

مــن الرحالت بيــن والية إلينوي وتكســاس 
يحظــى إيــرل بثقــة الكارتيــل الــذي يطلــق 
عليــه اســم تاتا )تعني الجــد(، ويجني أموالً 
كثيرة ويســدد ديونه ويدفع تكاليف تعليم 

وزواج حفيدته جيني )تيسا فارميغا(.
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اختتمت مؤخرا فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته الحادية عشرة بالقاهرة بعد 7 أيام من العروض والندوات وورش 
العمل، إذ أعلن في حفل الختام عن فوز المســرحية المصرية )الطوق واالســورة( لفرقة مســرح الطليعة بجائزة أفضل عرض 

مسرحي متكامل وهي جائزة سمو الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة. 

عــن  مهــران  ســامح  إعــداد  مــن  المســرحية  
روايــة للكاتــب الراحل يحيى الطاهر عبد هللا 
وإخــراج ناصــر عبــد المنعــم وبطولــة فاطمــة 
محمــد علــي ومارتينــا عادل وأشــرف شــكري 
وأحمد طارق ومحمود الزيات وشريف القزاز 

وشبراوي محمد ومحمد حسيب. 
هــذا ودخلــت الترشــيحات أيضــا المســرحية 
اإلماراتيــة المجنــون للمخرج محمــد العامري 
جانــب  إلــى  رحمــة  الكويتيــة  والمســرحية 
مســرحية مــن تونــس ، كمــا تــم فــي الحفــل 
توزيــع الجوائــز علــى الفائزيــن فــي مســابقة 
التأليــف المســرحي للكبــار واالطفــال وتكريم 
واإلعــالن   ، للمهرجــان  الداعمــة  المؤسســات 
عــن الدولــة التي ستســتضيف الــدورة الثانية 

عشرة وهي االردن في شهر يناير 2020 .
العربــي  المســرح  بالذكــر ان مهرجــان  يجــدر 
الدورة 11 شــهد مشــاركة ما يقرب 650 فنانا 
وكاتبا وناقدا و27 عرضا مسرحيا ، وفي اخر 

المؤتمرات الصحفية قال 
العربيــة  الهيئــة  مستشــار  عيدابــي  يوســف 
الــدورة مــن  للمســرح إن مــا قــدم فــي هــذه 
المهرجــان العربــي للمســرح جعلــه يفكــر فــي 
ضــرورة توثيــق التجــارب المســرحية في كل 
األقطــار العربيــة تباعــا، لمــا بينهــا مــن همــزة 
وصــل تصلهــا ببعضهــا البعض، مشــيرا إلى أن 
هنــاك وشــائج عميقــة ومؤكدة بيــن التجارب 

العربية المختلفة .
ولفت إلى أن المســرح في أكثر من بلد عربي 
كان له دوره المشــهود في تحقيق االســتنارة 

و دعم الكفاح ضد المستعمر،
واســتطرد: وكان لبعــض التجارب المســرحية 
في مصر والشــام تأثيرهــا الكبير في التجربة 
فيمــا  ومســاعدتها  الســودانية،  المســرحية 
ضــد  والنضــال  الوطنيــة  باليقظــة  يتصــل 

االستعمار .
وأشــار يوســف عيدابــي إلــى أن هنــاك صلــة 
حقيقيــة بيــن المســرح العربــي فــي الماضــي 
ومانشــهده في المهرجان  اآلن، على مســتوى 
أن  متمنيــا  والتفاعــل،  واالنســجام  التآلــف 
تشارك النقابات الفنية  بأدوار أكبر كمؤسسات 
مجتمــع مدنــي فــي النهــوض  بالمســرح فــي 
بالدهــا وأن تضــع يدها في يــد الهيئة العربية 

للمســرح ، من أجل إقامة المزيد من التفاعل، 
مؤكــدا أن الهيئــة العربيــة للمســرح مؤسســة 
مدنية وإنها ال تستطيع أن تعمل وحدها مالم 
تجــد دعمــا وتفاعال من الجمعيــات والنقابات 

المسرحية العربية .
أضــاف ..إننــا فــي حاجــة إلــى تجانــس عربي 
وتحديــد   بيينــا  فيمــا  التنســيق  حيــث  مــن 
النمتلــك  اآلن  حتــي  فنحــن  األولويــات، 
ببلوجرافيا  مسرحيةعربية، والبد من السعي 

إلنجازها.
المهرجــان  شــهدها  التــي  الفعاليــات  وعــن 
قــال عيدابــي إنــه اســتمع الــى كثير مــن النقد 
نقادنــا  بعــض  تجــاوز  لــو  وتمنــى  التقليــدي، 
تلــك التقليديــة ، مــن أجــل تأســيس خطــاب 
نقــدي مســرحي جديــد ومتجــدد ،ال فتــا إلــى 
أن الكثيــر من العروض تجــاوز ما هو تقليدي 

وقدم مغامرات جمالية نختلف ونتفق حولها 
. مؤكدا على ضرورة أن نقدم خطابنا النقدي 

الخاص بنا دون التقيد بركام الماضي .
وتابــع  البــد أن يذهــب المســرح لــكل النــاس ، 

ألنه كاألديان .
ورفــض عيدابــي مــا يصــر بعــض األكاديميــن 
منتــج  المســرح  أن  مــن  عليــه  التأكيــد  علــى 
تتطلــب  الهجنــة  أن  أن  علــى  غربــي، مؤكــدا 

أن أكــون أنــا موجــودا أيضــا مع وجــود اآلخر 
، مضيفــا : العالم صغير ولكن وجدان شــعوب 
العالم مختلف ، وال بد من أن نعبر عن هويتنا 

وشخصيتنا من خالل المسرح الخاص بنا.
اإلعــالم  مســؤول  غنــام  غنــام  أشــاد  فيمــا 
بالهيئــة العربيــة للمســرح، والكاتــب والمخرج 
المســرحي  بمــا تم إنجــازه إعالميا طول أيام 
المهرجــان ، مشــيرا إلــى ان المهرجــان نجــح 

فــي الوصــول إلــى الشــارع المصــري والعربي 
،مــن خــالل كتيبــة اإلعالميين الذيــن واصلوا 
الليــل بالنهار حتى يصلوا بفعاليات المهرجان 
إلــى الجميع ، أضــاف غنام فعاليات المهرجان 
تــم تغطيتهــا  مــن خالل  60 صحيفــة وموقع 
إليكترونــي ، و 15 و تليفزيونيــة ، فضــال عــن 

متابعة إخبارية  قدمها مئات الصحفيين،
فعاليــات  مــن  إعــداده  تــم  مــا  كل  إن  وأكــد   
فــي برنامــج المهرجــان  قــد تــم إنجــازه بدقــة 
وإن  تمامــا،  موعــده  وفــي  شــديدة،  وحرفيــة 
الفعاليــات قدمــت علــى التــوازي فــي أكثــر من 
مكان، وسط حضور جماهيري وإعالمي مميز.
 ولفت غنام إلى أن المهرجان شهد العديد من 
الفعاليــات المهمة، مــن ندوات المحور الفكري 
و المؤتمــرات الصحفيــة، والــورش التدريبية، 
وحفــالت تكريــم الفائزيــن فــي جوائــز الهيئة 
العربيــة للمســرح للنصــوص الموجهــة للكبــار 

والصغار، وجائز ة البحث العلمي،
 8 تقديــم  شــهد  المهرجــان  أن  إلــى  وأشــار   
عروض تنافســت على جائزة الشــيخ ســلطان 
بــن محمــد القاســمي حاكــم الشــارقة ألفضــل 
عــرض، فضــال عــن 9 عــروض شــملها المســار 

األول، وعشرة عروض شملها المسار الثالث،

وقدم الكاتب والمخرج غنام غنام  «
التحية للقائمين على المسارح 

المصرية لما قدموه من دعم لكل 
العروض دون شكوى، مشيرا إلى انهم 
بذلوا جهدا كبيرا حتى تخرج العروض 

بالمستوى الالئق بالمهرجان.

فريق “الطوق واألسورة” مع األمين العام للهيئة إسماعيل عبدالله

لجنة التكيم تكريم مسابقة التأليف المسرحي للكبار سميحة أيوب وسعاد عبدالله في حفل الختام

مشهد فني من حفل الختام

غنام الغنام ويوسف عيدابيالفنان سناء شافع في حفل الختام

“الطـوق واألسـورة” أفضـل مسـرحيـة عـربيـة
ختـــام فعاليـــات مهرجـــان القاهـــرة بعـــد 7 أيـــام مـــن العـــروض والنـــدوات والـــورش

طارق البحار

أسامة الماجد من القاهرة 
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أدوية المستقبل... روبوتات صغيرة نبتلعها
طــّور باحثــون سويســريون روبوتــات صغيــرة قــادرة علــى “الســباحة” فــي جســم اإلنســان، إليصــال الــدواء إلــى األنســجة 
المريضــة. ويبلــغ طــول الروبــوت الــذي طوره باحثــون في المعهــد الفدرالي السويســري للتكنولوجيا في زيــورخ ولوزان، 5 

ميليمترات تقريًبا، وهو قادر على التنقل بسهولة في القنوات الضيقة بجسم اإلنسان.

شــكلها  تغييــر  الروبوتــات  هــذه  وبمقــدور 
المــرور  علــى  قــادرة  لتصبــح  وســرعتها، 
عبــر األوعيــة الدمويــة الدقيقــة والســوائل 
الثخينة في الجســد، وفق ما نقلت صحيفة 

“ديلي ميل” البريطانية.
وصنعــت الروبوتــات، التــي لــم يطلــق عليها 
تســتجيب  هالميــة  مــادة  مــن  بعــد،  اســم 
نانــو  جســيمات  إلــى  باإلضافــة  للحــرارة، 
مغناطيســية، حســب ما ذكر مؤلفو الدراسة 

التي نشرت في مجلة “ساينس أدافنسز”.
ولجعل الروبوتات تتحرك بشكل فعال، فقد 
اســتوحى العلماء حركتها مــن تلك الخاصة 
آلخــر  مــكان  مــن  تتنقــل  التــي  بالبكتيريــا، 

باستعمال ذيل يشبه المروحة أو السوط.
واختبــر العلمــاء الروبوتــات فــي ســائل ذي 
لزوجــة مشــابهة لتلــك الخاصــة بالــدم، وقــد 
وبحســب  ســريع.  بشــكل  تحركهــا  أظهــرت 
ســلمان ساكار، وهو من الباحثين المشرفين 

على تطوير الروبوتات، فإن لهذه األجهزة 
“تركيبا وهيكال خاصا يســمح لها بالتأقلم 

مع خصائص السائل الذي تتحرك فيه”.
وقــال: “عندمــا تواجه تغيــرا في اللزوجة 
شــكلها  مــن  تغيــر  فإنهــا  التركيــب،  أو 

علــى  وقدرتهــا  ســرعتها  علــى  للحفــاظ 
علــى  الســيطرة  فقــدان  دون  المنــاورة، 

اتجاه الحركة”.

ويمكن برمجة التغييرات في شكل  «
الروبوتات مسبًقا، لزيادة فعاليتها.

فطريــة  إصابــة  بعــد  بريطانيــان  توفــي 
إحــدى  فــي  الحمــام  بفضــالت  مرتبطــة 
حيــث  المتحــدة،  المملكــة  مستشــفيات 
اكتشــف مســؤولون فــي هيئــة الخدمــات 
الصحيــة الوطنيــة أن فطًرا معروًفا باســم 
هــو  “المســتخفيات”،  أو  “الكريبتكوكــس” 
الســبب فــي حالتــي الوفــاة. وســرعان مــا 
فــي  إليزابيــث  الملكــة  أعلنــت مستشــفى 
غالســكو، أكبــر مــدن اســكتلندا، الطــوارئ 
فتحــت  بينمــا  المــرض،  تفشــي  لمنــع 
الســلطات تحقيقا لتحديد الســبب الدقيق 
للوفاة. لكن مســؤولين في هيئة الخدمات 
الصحية الوطنية يقولون إن روث الحمام 
هــو مصــدر العــدوى المحتمل، فــي منطقة 
“لــم تعــد مفتوحــة أمــام العامة”، وأشــاروا 

إلى أن الفضالت بداخلها أزيلت.

وعادة ما توجد فطريات  «
“المستخفيات” في فضالت الحشرات 

والحمام، وكذلك في التربة، حسبما 
أكدت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

الحمام يجبر 
بريطانيا على إعالن 

الطوارئ
فــي موقــف إنســاني مؤثــر، بذل ســائق “توك تــوك” مصري جهــوًدا كبيــرة من أجل 

إعادة مبلغ كبير من المال إلى زوجين يائسين.

البــارود  إيتــاي  بمدينــة  القصــة  وبــدأت 
مهنــدس  نســي  عندمــا  البحيــرة  بمحافظــة 
وزوجتــه حقيبــة مال في الـ”تــوك توك” الذي 
استقاله عقب خروجهما من أحد المصارف.
وخــالل وقوفهمــا فــي الشــارع والحــزن بــاد 
علــى وجــه الزوجيــن، توقــف بقربهما ســائق 
تــوك تــوك آخــر، يدعــى أحمــد عبــد المجيــد 
وجومهمــا  ســبب  عــن  وســألهما  العربــي، 

الشــديد، فأخبــراه أنهما نســيا مبلغ 250 ألف 
جنيــه )حوالــي 14 ألــف دوالر أميركــي( فــي 

التوك توك الذي أقلهما.
وبحســب موقــع “البوابة نيوز” هرع الســائق 
البالــغ مــن عمــر 22 عاًمــا، للبحــث عن ســائق 
التوك توك اآلخر لمدة ساعتين حتى وجده.

وزوجتــه،  للرجــل  “رجعــت  قائــالً:  ومضــى 
فعادت لهما الروح”.

نجحت شــركة مصر للطيران للشــحن الجوي في نقل شــحنة لعدد 6 من حيوانات 
فرس النهر بحمولة 6600 كلغم من جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا إلى بكين بالصين.

وقالــت مصــادر بالشــركة تــم نقــل شــحنة 
طريــق  عــن  كبيــرة  بعنايــة  الحيوانــات 
رحــالت  علــى  الدولــي،  القاهــرة  مطــار 
مــن  المتجهــة   840 رقــم  للطيــران  مصــر 
رحلــة  ثــم  القاهــرة،  إلــى  جوهانســبرغ 
الشــركة رقــم 95 مــن القاهــرة إلــى بكيــن. 
وأشــارت المصــادر إلى نجاح الشــركة في 

ســالمة  تضمــن  التــي  الســبل  كل  توفيــر 
نقــل الحيوانــات، برغم كونها شــحنة ذات 
أنهــا  خاصــة  النقــل  فــي  خاصــة  طبيعــة 
اســتغرقت ســاعات طويلــة مــن رحالتهــا 
في جنوب افريقيا وحتي الصين أكثر من 
24 ســاعة طيــران، باإلضافة إلــى التواجد 

بمطار القاهرة الدولي.

سائق “توك توك” يرد حقيبة “الربع مليون”

“طوارئ” بمطار القاهرة بسبب “فرس النهر”

فتيات يرتدين الزي التقليدي الياباني “كيمونو” 
ويحتفلن بسن البلوغ - العشرين من العمر - في 

متنزه توشيماين الترفيهي في يوم القدوة، وهو يوم 
عطلة وطني، في طوكيو. )اب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اختراعات مهمة

“تطويــر  بعنــوان  خبــر  جــاء 
بطاريــات نوويــة لتنظيم ضربات 
القلــب” بيــن المنشــورات األعلــى 
“البــالد”  إنســتغرام  علــى  تفاعــالً 
وقــال  الماضييــن.  اليوميــن  فــي 
نــرى  متــى   :@snowdrops_09
اختراعــات  يخترعــون  العــرب 
مهمة ونافعة للبشرية وألوطانهم 
 @handydagger مثل هذه؟ ورّد
 @snowdrops_09 علــى ســؤال 

قائال: سنة 5600.

توفــي “عميد العالــم” أو أكبر رجل في 
العالم في منزله في شمال اليابان عن 
عمــر ناهــز 113 عاًما، وذلك بعد بضعة 
أشهر من حصوله على لقب أكبر معمر 

في العالم.
وقالت عائلة ماسازو نوناكا إنه توفي 
في الســاعات األولى من صباح األحد 
بينمــا كان نائًمــا في منزله في أشــورو 
شــمال  فــي  هوكايــدو  جزيــرة  فــي 

اليابان.
وأعلــن طبيــب العائلــة وفاتــه نتيجــة 

أسباب طبيعية.

يذكر أن نوناكا، الذي كان يستمتع  «
بتناول الحلويات، ولد في 25 

يوليو 1905، وترعرع في عائلة 
كبيرة. وكانت موسوعة غينيس 

لألرقام القياسية اعتمدت ماسازو 
نوناكا، في أبريل الماضي، أكبر 
شخص معمر في العالم، عن 

عمر 112 عاًما و259 يوًما.

الغــرب  غطــت  شــتوية  عاصفــة  اتجهــت 
األوســط األميركي بالجليد صوب الشمال 
الشــرقي للواليــات المتحــدة، ممــا تســبب 
فــي إلغــاء رحــالت جويــة وتوقــف خدمة 
األســبوع  نهايــة  عطلــة  خــالل  القطــارات 
التي يسافر خاللها الكثير من األميركيين.

وأوضــح خبيــر األرصــاد الجويــة، ريتــش 
أصــدرت  الطقــس  خدمــة  أن  أوتــو، 
تحذيرات بشــأن العاصفة الشتوية لقطاع 
مــن شــرق الواليــات المتحدة الــذي يقطنه 

قرابة 100 مليون شخص.

وفي شيكاغو حيث شهدت بعض  «
المناطق ستساقط ثلوج أدت 

إلى تراكم الجليد إلى ارتفاع 20 
سنتيمتًرا، قال مارك ديول، نائب 

رئيس العمليات لشركة “فاليت أوير” 
لخدمات تتبع الرحالت الجوية إن 

ثلث الرحالت ألغيت في المطارين 
الرئيسيين بالمدينة. وأضافت 

الشركة أنه تم إلغاء 2141 رحلة جوية، 
يوم السبت، وفق ما نقلت رويترز.

وفاة “عميد العالم” 
عن عمر ناهز 113 

عاًما

عاصفة شتوية 
تلغي رحالت جوية 

في أميركا
أزالت الســلطات في والية تبســة الجزائرية، مجســم الكالشينكوف المثير للجدل الذي 

كان يتوسط بلدية المزرعة بدائرة العقلة.

بعــد  واســًعا،  جــدالً  أثــار  قــد  المجســم  وكان 
تنصيبــه مــن قبــل رئيــس المجلــس التشــريعي 
للبلدية. وأوردت صحيفة “الشروق” الجزائرية، 
أن “رئيــس البلديــة المجمــد نشــاطه حــاول أن 
ينســب مجسم الكالشينكوف لعائلته، التي قال 
إنها ســاهمت فــي تحرير الجزائــر،” فقام بإنجاز 
هــذا المجســم نهايــة ديســمبر الماضــي. ونقلــت 
الصحيفــة عن رئيــس البلدية قوله عبر وســائل 

ســالح  هــو  :”الــكالش،  االجتماعــي  التواصــل 
روســي، وعالقتنــا بالروس وطيــدة، فكرت في 
هــذا األمــر تثميًنــا للعالقــة وتأريخا لجهــاد أهل 

المنطقة وعائلتي”.

ولوضع حد لهذا الجدل، قّرر والي  «
الوالية إزالة المجسم، حيث تم مساء 

الجمعة إزالته ووضعه في مكان 
مجهول.

الجزائر تزيل مجسم “كالشينكوف” المثير للجدل

تلقى األمير فيليب )97 عاما( زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا تحذيرا من 
الشرطة بعدما جرى التقاط صور له وهو يقود سيارة دون وضع حزام األمان 

فيما يبدو، وذلك بعد أيام من تعرضه لحادث أثناء القيادة. ونشرت صحف صورا 
لألمير فيليب وهو يقود سيارة الند روفر يوم السبت في ضيعة ساندرينغهام في 

نورفولك التي يمكث فيها هو والملكة. ولم يظهر في الصور أنه يستخدم حزام 
األمان على طريق عام.

إزالة المجسم ووضعه في مكان مجهول

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  يقــول الروائــي األلماني يوهان جوته: إن األشــياء األكثــر أهمية ال يجب
أن تقــع تحــت رحمة األشــياء األقل أهمية... فعاًل لقد اســتطاع جوته أن 
يلخــص ومــن خــالل كلمــات قليلــة أهــم العناصــر األساســية المتبعــة في 
عملية تصنيف األولويات، وهو التدرج من األكثر أهمية وفائدة ثم نزواًل 

إلى األقل أهمية واألقل فائدة.
Û  أســتذكر فــي هــذا الســياق تقريــًرا صــادًرا عــن إحــدى المنظمــات الدولية

تفّند فيه بعض الصعوبات والعوائق التي ربما تؤثر سلًبا في إنفاذ بعض 
الــدول الناميــة لبرامجهــا التنموية الحيويــة. من هذه العوائــق، كما أذكر، 
ضبابيــة المعاييــر المســتخدمة في تصنيــف األولويات لديهــا أو انحراف 
بعض هذه األولويات عن مسارها أو استبدالها بأولويات أخرى قد تكون 
استثنائية أو خرجت فجأة على السطح ألسباب أو معايير معينة ربما ال 

تتناغم مع تلك المستخدمة في بيئات عمل أكثر تقدًما.
Û  لنعــد اآلن، ســيدي القــارئ، إلــى موضوعنــا وهــو معايير وضــع األولويات

ونتحــدث عــن معايير أخرى مثل عامل الوقت، فقد تكون هناك مشــاريع 
وأهداف قد تحمل صفة االستعجال وتضعها على قائمة األولويات.

Û  ثــم إن هنــاك عنصــًرا قــد يــوازي تلــك المعاييــر آنفــة الذكــر وهــو عنصــر
ا أن تّتسم أولوياتنا بالواقعية لكي تتماشى  الواقعية، فمن الضروري جدًّ

مع مواردنا.
Û  كمــا أن تطبيــق مبــدأ “بريتــو” 20 - 80 فــي رأيي يعتبر مــن األمور المهمة

فــي عمليــة تصنيــف األولويــات، إذ إن 20 % مــن الوقــت الــذي نعطيــه 
لتخطيــط وتنظيــم مواردنا الضرورية لتحقيق تلك األولويات واألهداف 
قــد يعــادل الـ80 % مــن نجاحنا في إنفاذها، لذا وجب التركيز على الـ 20 

% بصورة أكبر لكي تسير عملية تحقيق الـ 80 % بشكل سلس.
Û  واآلن ســيدي القــارئ، أال نتفــق أن تصنيــف األولويــات هــو علــم فــي حد

ذاته؟

تصنيف 
األولويات... هل 

هو علم بذاته؟

السنة الحادية عشرة - العدد 3751
االثنين

21 يناير 2019 
15 جمادى األولى 1440

اختراع جديد قد يغير من طريقة تناولنا للدواء
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