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العــود بمحافظــة  البيــت  نظــم مجلــس شــباب 
بســامة  ابتهاجــا  احتفاليــا  مهرجانــا  المحــرق، 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
العــارض  مــن  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
الصحــي الــذي ألــم بــه مؤخــرا، وعودتــه ســالما 
رأس  علــى  عملــه  مهمــات  لممارســة  معافــا 
الحكومة، وذلك بحضور عدد كبير من الوجهاء 
والشخصيات والفعاليات الوطنية واالجتماعية 
وجمــوع المواطنين.وعبــر أهالــي المحــرق عــن 

فرحتهم الغامرة بسامة صاحب السمو الملكي 
رئيــس الــوزراء، معربيــن عــن خالــص التهانــي 
لســموه بهــذه البشــارة الســعيدة، التــي أثلجــت 
صدورهــم، وبثــت فــي نفوســهم مشــاعر الفــرح 
والســرور واالطمئنان، لما لســموه من من محبة 

خالصة ومكانة راسخة في قلوبهم.
وأشــاد األهالــي بمــا قدمــه ســموه مــن مســيرة 
الوطــن  أجــل  مــن  باإلنجــاز  حافلــة  عطــاء 

والمواطن.

كشــف الرئيــس التنفيــذي لشــركة “بنفــت” عبدالواحــد 
جناحــي عــن أن الشــركة تعمــل علــى إطــاق عــدد مــن 

الخدمــات والمنتجــات خــال العــام الجــاري مــن 
ضمنهــا  الدفع الســريع  بالبطاقات 
 ،)Tap&Go( الذكيــة  والهواتــف 

التوجــه  الشــركة  دعــم  مؤكــًدا 
مجتمــع  نحــو  للتحــول  الوطنــي؛ 

النقــد  وتقليــل  الرقميــة  المدفوعــات 
الورقي المتداول.

جناحي: الدفع السريع عبر الهاتف

االعــام  لشــؤون  الملــك  مستشــار  بحضــور 
نبيــل الحمــر أقيمــت صبــاح أمــس انتخابــات 
وأســفرت  البحرينيــة  الصحفييــن  جمعيــة 
نتائج االقتــراع النتخابات جمعية الصحفيين 
البحرينييــن، التــي جــرت أمــس بمقــر جمعيــة 
تحريــر  رئيــس  نائــب  فــوز  عــن  المهندســين، 
صحيفــة “ديلــي تربيــون” عهدية أحمد الســيد 
فــي  الصحفييــن،  جمعيــة  رئيــس  بمنصــب 
ســابقة هي األولى من نوعها، بتقلد امرأة لهذا 
المنصــب. وفــازت عهديــة بـــ 71 صوتــا مقابــل 
67 صوتــا ، فــي حين أســفرت نتائــج الفائزين 
بعضويــة مجلــس إدارة الجمعيــة عــن فوز كل 
مــن: زهــراء حبيــب )126 صوتا(، راشــد الحمر 
صوتــا(،   99( الســتري  حســن  أصــوات(،   105(
الطــواش  ســكينة  )94 صوتــا(،  نجيــب  ســارة 
)92 صوتــا(، عبدالرحمــن المدفــع )90 صوتــا(، 
محمد بحر )79 صوتا(، والحارث بوصيبع )66 

صوتا(.

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  أكــد 
عبدهللا الدوســري جاهزية مملكة 
أعمــال  فــي  للمشــاركة  البحريــن 
للجنــة  عشــرة  الخامســة  الــدورة 
التابعــة  العربيــة  اإلنســان  حقــوق 
لجامعــة الــدول العربيــة والمزمــع 
عقدها في 28 و29 يناير من العام 
الجاري بمقر جامعة الدول العربية 
في القاهرة، حيث تشارك المملكة 
برئاســة  المســتوى  رفيــع  بوفــد 
مســاعد وزير الخارجية وعضوية 
عدد من الجهات الرسمية المعنية؛ 
لمناقشــة مــا تضمنه تقريــر مملكة 
البحريــن المقــدم في العــام 2016 
حــول التقــدم المحرز في مســيرة 
اإلنســان  حقــوق  وتعزيــز  تنميــة 
الــرد  إلــى  إضافــة  المملكــة،  فــي 
علــى التســاؤالت اإلضافيــة التــي 
جلســة  فــي  اللجنــة  ســتوجهها 
مملكــة  حــرص  مؤكــًدا  األعمــال، 
البحريــن علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 

منهــا  إيمانــا  والدوليــة  العربيــة 
بفعاليــة اآلليــات التابعــة للجامعــة 
شــأنه  مــن  مــا  كل  نحــو  العربيــة 
تنمية وتعزيز حقوق اإلنســان في 

الوطن العربي.
وأوضــح أن مملكة البحرين تزخر 
بالمنجــزات الحقوقيــة والقانونية 
النهــج  نتــاج  جــاءت  التــي 
اإلصاحــي لعاهــل البــاد صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى 
تحقيــق  عــن  وأســفر  خليفــة،  آل 
مجــاالت  فــي  رائــدة  منجــزات 
الحقــوق  وكفالــة  الديمقراطيــة 
وتنميــة  العامــة،  والحريــات 
واقتصاديــة  وسياســية  بشــرية 
واجتماعيــة متطورة في مختلف 
التعليــم  فيهــا  بمــا  المجــاالت، 
واإلعــام  واالتصــال  والصحــة 
والتنمية المستدامة، وتهدف إلى 
ســمو وبناء اإلنســان وتأكيد سبل 

التقدم والنماء على الدوام.

تقدم محرز بمسيرة حقوق اإلنسان الصحافيين يعهدون لعهدية الرئاسة
الــصــحــفــيــيــن جــمــعــيــة  ــة  ــاسـ رئـ ــى  ــول ــت ت ــرأة  ــ ــ ام أول 

رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية الصحفيين البحرينية      )تصوير: خليل إبراهيم(

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
JMD (1) 1440 2121 جمادى األولى
Jan 2019 2727 يناير

Year: 11السنة
No: 3757العدد
SUNاألحد

جائــزة  اإلســامي  البحريــن  بنــك  حصــد 
فــي  ابتــكاًرا  األكثــر  اإلســامي  “البنــك 
مجلــة  قبــل  مــن  والممنوحــة  البحريــن”، 
العالميــة  المنشــورات  أبــرز  أحــد   ،)IFM(
فــي القطــاع المالــي، والتي ينتشــر قّراؤها 
عبــر 200 دولــة مــن مختلف أنحــاء العالم.
المجلــة  جوائــز  توزيــع  مراســم  وعقــدت 
فــي فنــدق جميــرا أبــراج اإلمــارات الواقــع 
فــي مدينــة دبــي، وذلــك بتاريــخ 17 ينايــر 
2019، حيــث قــام رئيس دائــرة االتصاالت 
قّناطــي،  والتســويق، محمــود  المؤسســية 

باستام الجائزة نيابًة عن البنك.وانطلقت 
مراســم توزيــع الجوائــز بجلســة الترحيــب 
الــذي التقــى فيهــا مــا يزيــد عــن 100 مــن 
زمــاء القطاع المصرفي والقادة المؤثرين 
الصيرفــة  وقطــاع  المالــي  القطــاع  فــي 

اإلسامية من مختلف دول العالم.
حســان  للبنــك،  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
جــّرار “إن التطــورات الحاصلــة فــي عالــم 
بينمــا  متســارع،  بإيقــاع  تجــري  الصيرفــة 
نســتمر في تخطــي العقبــات التي تعترض 

مسارنا في هذا القطاع”.

للمعــرض  األولــى  النســخة  تنطلــق 
الدولــي للعامــات التجاريــة وحقــوق 
ألول   )IBFEX(  2019 للعــام  االمتيــاز 
مــرة في البحرين، شــهر فبراير المقبل 
الصحافــي  المؤتمــر  بحســب  وذلــك 
لإلعان عــن المعرض، من جانبه، قال 
مديــر التســويق والترويــج للمعــارض 
والمؤتمــرات بالهيئة،  فوزي تلفت، إن 
قطــاع المعــارض والمؤتمرات يســاهم 
بأكثــر مــن 70 مليون دينار ســنويا في 

االقتصادي الوطني.

70 مليون دينار 
“البحرين اإلسالمي” يحصد جائزة االبتكارمساهمة المعارض

 المنامة - البحرين اإلسالمي

تنظيمية “أقوى رجل”القفاص يثير الجدلقلق من تدخالت ايرانمجلس إدارة جديدطلبات إسكانية جديدة
استقبل مركز خدمة العمالء بوزارة  «

اإلسكان خالل شهري نوفمبر 
وديسمبر الماضيين، وشهر يناير 
الجاري نحو 25780 عمياًل تنوعت 

معامالتهم بين 5237 طلبا للتقدم 
بخدمة إسكانية جديدة بواقع 4203 

طلبات للتقدم ببرنامج “مزايا”.

عقدت جمعية رجال األعمال  «
البحرينية اجتماع الجمعية 

العمومية وانتخبت مجلس إدارة 
جديد مؤخراً في الكابيتال كلوب 

بالمرفأ المالي. واستعرض األعضاء 
بعض مقترحات أنشطة العام 

الجديد والدور الجديد.

قالت مصادر مطلعة في االتحاد  «
األوروبي إنه من المحتمل أن يتم 

التصديق على “اآللية الخاصة” حول 
القضايا المتعلقة بإيران ، خالل 

اجتماع، غدا اإلثنين، الذي سيبحث 
أيضا القلق المتصاعد حول برنامج 
إيران لتطوير واختبارات الصواريخ.

وّجه المخرج محمد القفاص رسالة  «
شديدة اللهجة إلى أحد الفنانين، 

لم يفصح عن اسمه، أثار فيها 
الكثير من الجدل بين متابعيه.
ونشر “القفاص”، عبر خاصية 

“story” على موقع “إنستقرام”، 
عدة تدوينات.

اعتمدت اللجنة المنظمة  «
العليا لبطولة “أقوى رجل 
بحريني 2” موقع ومواعيد 

إقامة المنافسات، والتي ستقام 
تحت رعاية سمو النائب األول 

لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة تحت شعار #خلك_وحش.
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محرر الشؤون المحلية

)05(

إبراهيم النهام 

المحرر االقتصادي علي الفردان

محمود قّناطي لدى تسلمه الجائزة



مسؤولية من  االنتخابات  عكسته  بما  مشيدا 

التعاون مع “الصحفيين” لمزيد من المكتسبات

بالمنجزات حافلة  مسيرة  البحرينية...  المرأة 

البحرينية تؤهلها لتحمل المسؤولية خبرات 

العاهل يهنئ رئيسة وأعضاء “الصحفيين”

سمو رئيس الوزراء يهنئ رئيسة “الصحفيين”

سمو ولي العهد يهنئ عهدية أحمد بالفوز

سمو األميرة سبيكة: الفوز قناعة بقدرة المرأة

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
برقية تهنئة إلى رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد 
وأعضــاء مجلــس إدارة الجمعية؛ بمناســبة فوزها برئاســة مجلس 

إدارة جمعية الصحفيين البحرينية.

وعبــر جاللتــه فــي البرقيــة عــن 
تهانيه بفوز عهدية أحمد برئاسة 
البحرينيــة  الصحفييــن  جمعيــة 

وأعضــاء مجلــس إدارة الجمعية 
في انتخاباتها، مشيدا بما عكسته 
من دور مسؤول ورائد للصحافة 

فــي  العاليــة  البحرينيــة وبالثقــة 
المرأة البحرينيــة وإنجازاتها في 
المجــال الصحافــي كمــا هــي في 
مختلف الميادين، مجددا جاللته 
جمعيــة  إدارة  لمجلــس  تهانيــه 
بعضويــة  بفوزهــم  الصحفييــن 
مجلــس اإلدارة، ومتمنيــا لهم كل 

التوفيق والنجاح.

بعث رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفــة برقيــة تهنئــة إلى رئيســة جمعيــة الصحفييــن البحرينية 

عهدية أحمد هذا نصها:

األستاذة عهدية أحمد المحترمة
رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

يســرنا أن نعــرب عــن تهانينــا بفوزكــم 
برئاســة جمعيــة الصحفييــن البحرينية 
في انتخابات شــكلت عرسا ديمقراطيا 
المســؤول  الــدور  وعكســت  صحفيــا 
للصحافــة والثقــة الكبيــرة فــي المــرأة 

فــي  الواضحــة  وبصماتهــا  البحرينيــة 
الشــأن الصحفــي كمــا هي فــي مختلف 
الحكومــة  أن  مؤكديــن  القطاعــات، 
ســتتعاون مــع الجمعيــة بمــا يســهم في 
تحقيق المزيد من المكتســبات لألســره 
الصحفيــة انطالقــا من إيمانها الراســخ 
بالــدور الكبير والمســؤول الذي تضطلع 
بــه صحافتنــا الوطنيــة كمنــارة للتنويــر 

والوعــي، وفــي الوقت الــذي نعرب فيه 
عن ســعادتنا بفوزكــم، نحملكم تحياتنا 
أعضــاء  لزمالئكــم  القلبيــة  وتهانينــا 
الصحفييــن  جمعيــة  إدارة  مجلــس 
اإلدارة،  مجلــس  بعضويــة  بفوزهــم 
شــهدته  بمــا  اعتزازنــا  عــن  معربيــن 
مــن  الصحفييــن  جمعيــة  انتخابــات 
ممارســة ديمقراطية تبعث على الفخر، 
متمنيــن لكــم ولزمالءكــم فــي الجمعية 

كل التوفيق والنجاح.
ونسأل هللا أن يوفق الجميع في خدمة 

هذا الوطن العزيز.
خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء

بعــث ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ببرقيــة تهنئــة إلــى رئيســة جمعيــة الصحفييــن 
البحرينية عهدية أحمد  بمناسبة فوزها برئاسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية.

عبــر ســموه فيهــا عــن تهانيــه لعهديــة أحمد 
وألعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة بفوزهــم 
خــالل  الجمعيــة  ادارة  مجلــس  بعضويــة 
االنتخابات التي جرت أمس، وأشــاد سموه 

بــدور جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة ونــوه 
بما نالته عهدية من ثقة كبيرة تعكس مدى 
مــا وصلــت إليه المــرأة البحرينيــة من تقدم 
عبر مســيرتها الحافلة بالعطــاء والمنجزات 

وفــي  واإلعالمــي،  الصحفــي  المجــال  فــي 
أن  ســموه  وأكــد  المجــاالت.  مختلــف 
انتخابات جمعية الصحفيين تجسيد للدور 
الكبير الذي تضطلع به الصحافة البحرينية، 

وإسهاماتها في خدمة المجتمع.
وأعضــاء  احمــد  لعهديــة  ســموه  متمنيــا 
مجلس ادارة جمعية الصحفيين البحرينية 

كل التوفيق والنجاح.

بعثــت قرينــة عاهــل البــالد رئيســة 
صاحبــة  للمــرأة  األعلــى  المجلــس 
الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت 
تهنئــة  برقيــة  خليفــة  آل  إبراهيــم 
لنائــب رئيس تحرير صحيفة “ديلي 
بمناســبة  أحمــد   عهديــة  تربيــون” 
فوزهــا برئاســة جمعيــة الصحفيين 
تســجل  ســابقة  فــي  البحرينيــة 

مؤكــدة  الوطنــي،  المســتوى  علــى 
ســموها أن الفوز برئاســة هذا المنبر 
اإلعالمــي المهــم يأتــي فــي ســياق 
مــا تســعى لــه المــرأة البحرينية من 
تمّيــز فــي كافة المجــاالت، ويعكس 
مــا تتمتــع بــه مــن قــدرات وخبرات 
تؤهلها لتحمل مســؤوليتها الوطنية 
علــى الوجــه األكمــل، معربــة كذلــك 

بهــذه المناســبة عــن تهانــي ســموها 
وتقديرهــا لمــا حظيــت بــه الســيدة 
عهديــة أحمــد من ثقة من منتســبي 
الجمعية الدالة على قناعتهم بقدرة 
العطــاء  علــى  البحرينيــة  المــرأة 
كل  لهــا  متمنيــة  المتميــز.  واألداء 
توفيــق وســداد وأن تشــهد أعمــال 

الجمعية كل رفعة وتقدم.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

local
@albiladpress.com

هشام  الشيخ  العاصمة  محافظ  اطــلــع 
جولة  خــالل  خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن 
بمنطقة   338 بــمــجــمــع  أخـــيـــرا  تــفــقــديــة 
الــقــضــيــبــيــة، رافــقــه فــيــهــا الــمــديــر الــعــام 
الشيخ  العميد  لــلــمــرور  الــعــامــة  ــإدارة  ــ ل
خليفة،  آل  عبدالوهاب  بن  عبدالرحمن 
إضافة إلى رئيس مركز شرطة الحورة، 
الطرق  وتصميم  تخطيط  إدارة  ومدير 
بــــــوزارة األشـــغـــال وشـــــؤون الــبــلــديــات 
والتخطيط العمراني، على االحتياجات 

الخدمية للمنطقة.
المتمثلة  المالحظات  مناقشة  تــم  كما 
فــي االخــتــنــاقــات الــمــروريــة فــي الطرق 
الرئيسة والفرعية للمجمع خالل أوقات 

الذروة.

المنامة - بنا

تعاون “العاصمة”

02و“المرور”

في إنجاز جديد لمملكة البحرين انتخب النادي العالمي لإعالم االجتماعي، البحريني علي سبكار رئيسا لمجلس إدارة النادي 
العالمي لإعالم االجتماعي وفروعه حول العالم، وهو أول شــخصية مهنية من خارج الواليات المتحدة. وجرت االنتخابات 
بمناسبة مرور 10 سنين على تأسيس النادي في العام 2009 في والية كالفورنيا بالواليات المتحدة األميركية، وأسفرت عن 

فوز عن علي سبكار.

أكــد  “البــالد”  لـــ  وفــي تصريــح خــاص 
رفــد  علــى  ســيعمل  أنــه  ســبكار  علــي 
كــوادر النــادي عالميــا وعلــى مختلــف 
إيمانــا  الشــابة؛  بالدمــاء  المســتويات 
منــه بــأن اإلعــالم االجتماعــي هــو فــي 
مقدمــة المجــاالت التــي تشــكل الجدة 
واالبتــكار، والتطــور اللحظــي عمادهــا 
األســاس، مضيفــا أنــه ســيقوم بمهمــة 
كبــرى تتجســد فــي مأسســة وتنظيــم 
نشــر ثقافــة اإلعــالم االجتماعــي حول 
العالم. وفي سياق متصل، أشار سبكار 
إلى أن اختياره لهذا المنصب جاء بعد 

تصفيــات عــدة خضــع لهــا مترشــحون 
عالميون خبــراء باإلعــالم االجتماعي، 
مردفــا أنــه حظــي بالمنصــب؛ اســتنادا 
مجــال  فــي  المهنيــة  مســيرته  إلــى 
اإلعالم االجتماعي والتســويق الرقمي 
إضافــة  عامــا،   20 قرابــة  مــدى  علــى 
إلــى تمكنــه، منــذ انتســابه للنــادي قبــل 
نحو 7ســنوات، من تنفيذ خطة توســع 
بالدرجــة  البحريــن  شــملت  طموحــة 
األولى، ثم قيامه بتدشين فروع للنادي 
فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا. 
لإلعــالم  العالمــي  النــادي  أن  وأوضــح 

فــي  المختصيــن  يجمــع  االجتماعــي 
مجــال اإلعــالم االجتماعي والتســويق 
اإللكتروني والمهتمين بوسائل اإلعالم 
االجتماعــي؛ لنشــر أفضــل الممارســات 
اإلعــالم  بقنــوات  واإلســتراتيجيات 
واالجتماعي والتدريب على أساســات 

وأدوات اإلعالم االجتماعي.
النــادي  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأنهــى 
علــي  االجتماعــي  لإلعــالم  العالمــي 
ســبكار حديثــه بقولــه “لــم أكــن ألحقق 
ذلــك لــوال دعــم عاهــل البــالد صاحــب 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 

خليفة، إذ إن اإلستراتيجية البحرينية 
تقضــي  اإلصالحــي  العهــد  ظــل  فــي 
لتأهيــل  الالزمــة  اإلمكانــات  بتوفيــر 
االنفتــاح  أجــواء  وســط  الشــباب، 
والحريــات”، مردفا “كلنــا جنود لخدمة 

البحرين الغالية”.

مساع لتنظيم نشر ثقافة “السوشيل ميديا”

رئيس مجلس إدارة النادي العالمي لإلعالم االجتماعي علي سبكار

جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد

سمو األميرة سبيكة بنت ابراهيم
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Û  منــذ مــنَّ هللا بالشــفاء علــى الرئيــس القائــد خليفة بــن ســلمان، والوطن
كلــه ينتظر عودة الفــارس ليرأس مجلس الوزراء، متابًعا مجريات أمور 
الناس، متربًعا على منبر مجلسه المهيب، ومستكماًل حلقات التنمية من 

خالل الحوار الوطني المستمر.
Û  ،لقــد عــاد خليفــة الخيــر ليمــارس مهامــه الوطنيــة بــكل كفــاءة واقتدار

فاســتهل مجلــس الــوزراء بإعطاء الفضــل ألصحابه، والعرفــان لصناعه، 
شــكر جاللــة الملــك وولــي عهــده األميــن وشــعب البحريــن الوفــي علــى 
مشــاعرهم النبيلة، ووقفتهم التي ال تنســى عندما مر ســموه حفظه هللا 
بالعــارض الصحــي الطــارئ، وحتــى بعــد أن مــنَّ هللا عليه بنعمة الشــفاء 

والصحة والعافية.
Û  وكعادته لم ينس األب الرئيس المشكالت المتراكمة التي يمر بها الوطن

والمواطنــون، فبادر باالطمئنان على ســير اجتماعــات الفريق الحكومي 
مــع اللجنــة البرلمانيــة، حــول برنامــج عمــل الحكومــة، وواصــل ســموه 
اســتعراض إنجازات الدولة في مجال اإلســكان بل والشروع في بناء 5 
مدن ســكنية جديدة، مشــدًدا على أن تكون هذه المدن كاملة الخدمات 
والمرافق والبنية األساســية الضرورية، وأن يكون استحداثه للخدمات 

اإلسكانية منهًجا متصاًل مع مشاريع التنمية.
Û  وألن ســموه قــد حــرص علــى بنــاء اإلنســان وتشــكيل هويتــه الوطنيــة

والحضارية، فإنه لم ينس التعليم؛ باعتباره الشبكة المعرفية التي تقود 
إلــى تشــكيل الوعــي الوطنــي الســليم، وإلــى تأهيــل الذهنيــة البحرينية 
والتعايــش  التســامح  قيــم  النظيــر  منقطــع  بإيمــان  يســتوعب  بشــكل 
والســالم، فواصــل ســموه تأكيــده حــرص الحكومــة علــى إتاحــة فــرص 

التعليم الشامل والجيد للجميع؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتعليم.
Û  لقــد وضــع الرئيــس القائــد بهــذه المبــادرات الوطنيــة التــي اســتهل بهــا

مجلــس الــوزراء يــوم االثنيــن الماضــي تقليــًدا غيــر مســبوق فــي إدارة 
شــؤون الدولــة، أال وهــو الشــمولية التفصيليــة لمهــام وقضايــا الوطــن، 
لــم ينــس قطاًعــا إال وتطــرق إليه بإســهاب، لــم يغفل قضية إال وأشــبعها 
بحًثــا واســتفاضة، حتــى مجــاالت الطــرق والصــرف الصحــي والمبانــي 
والمناقصــات الحكوميــة، وقبــل ذلــك وبعــده توجيهــه الكريــم بضــرورة 
معالجــة كل مــا يثيــره المواطنــون وكل مــا يســتاؤون منــه بشــأن بعض 

“األمور”.
Û  كل ذلك وأكثر يؤكد إلى أي مدى يؤمن خليفة بن ســلمان بأن المواطن

علــى هــذه األرض الطيبة، البد وأن يعيش بكرامة واســتغناء، بإنســانية 
واســتقامة وإبــاء، وأن الصمــت عن شــكاواه وغض الطــرف عن قضاياه 
الوطنــي  التكاتــف  للخطــر، ومنــاخ  التنميــة  ُيعــرض مســيرة  أن  يمكــن 

للترهات.
Û  إن رجــل الدولــة الحكيــم يرى دائًما أن التدقيق اإلداري في كل ما يؤرق

المواطــن هــو ســبيل اســتباقي لتجنب تفاقم المشــكالت البســيطة، وأن 
حوكمة آمال الشعوب والحرص على النزول إلى تطلعاتها، من شأنه أن 
يمارس دوًرا عبقرًيا في تعميق إيمان هذه الشعوب بقادتهم وأوطانهم.

Û  لقد ســاعدنا خليفة بن ســلمان على هزيمة القلق، واالنتصار على معاناة
الليالــي الطويلــة ونحــن ننتظــر عــودة ســموه الكريــم؛ ليمــارس نشــاطه 
المكثف في إدارة شؤون الدولة ورئاسة مجلسه المهيب، حمًدا لله على 

سالمتكم يا صاحب السمو، حمدا لله على السالمة.

حمًدا هلل على السالمة

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

محرر الشؤون المحلية
سبكار رئيًسا 

لمجلس 
إدارة النادي 

العالمي 
لإلعالم 

االجتماعي



03 local@albiladpress.com

األحد
27 يناير 2019 
21 جمادى األولى 1440

حفل زفاف جماعي في قرى الشمالية
البحريني بالمجتمع  الشمل  ولــم  التكافل  ترسيخ  “الجعفرية”:  رئيس 

زفــت تســع قرى فــي المحافظة الشــمالية 
الجماعــي  الــزواج  فــي  الجمعــة  مســاء 
وعروســة  عريســا   62 “تكامــل1”  األول 
فــي حفــل أقيــم فــي مدرســة ابــن الهيثم 
االســامية بمنطقة المقشع بدعم ورعاية 
إدارة األوقــاف الجعفريــة ضمــن سلســلة 

مبادرات “تضامن” التي أطلقتها اإلدارة.
الــزواج الجماعــي حضــورا  وشــهد حفــل 
وجهــاء  ضــم  المهنئيــن  مــن  حاشــدا 
لتقديــم  للحفــل؛  توافــدوا  ومســؤولين 

التهاني والتبريكات للعرسان وأهاليهم.
العرســان،  بتهنئــة  الضيــوف  كبــار  وقــام 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  نائــب  وقــدم 
للشــؤون اإلســامية الشــيخ عبدالحسين 
آل عصفــور، ورئيــس األوقــاف الجعفرية 
ومحافــظ  عصفــور،  آل  محســن  الشــيخ 
عصفــور  آل  علــي  الشــمالية  المحافظــة 

باقات ورود لجميع العرسان.
وأثنــى رئيــس األوقــاف الجعفريــة علــى 
المتميــزة  االجتماعيــة  المبــادرات  هــذه 
التــي تســاهم فــي بنــاء المجتمــع بتكوين 
إدارة  أن  إلــى  الفتــا  جديــدة،  أســر 
األوقــاف الجعفريــة أخــذت علــى عاتقهــا 
النوعيــة  المبــادرات  بإطــاق  المســاهمة 
مــع  بالشــراكة  المجتمــع  شــرائح  لكافــة 
والخــاص  العــام  القطاعيــن  مؤسســات 
إلــى جانــب مؤسســات المجتمــع المدنــي، 
وقدمــت اإلدارة الدعــم اللوجســتي لهــذا 
قبيــل  العرســان  بتكريــم  البهيــج  الحفــل 
انطــاق الحفــل، وأســهمت بشــكل فاعــل 
فــي التنظيم، وتكفلت بنقــل المهنئين من 
القرى التســع إلــى موقع االحتفــال، فضا 

عن مجموعة من الخدمات األخرى وذلك 
في مبادرة “تضامن2”.

حفــات  أن  إلــى  عصفــور  آل  وأشــار 
الزواج الجماعي تســهم في تعزيز أســس 
التضامــن االجتماعــي وتحقيــق الســعادة 
واالســتقرار للشــاب البحرينــي بتكوينهــم 

أسر جديدة.

الشــمالية  محافــظ  عبــر  جهتــه،  ومــن 
ومعانــي  دالالت  عــن  عصفــور  آل  علــي 
حفــات الــزواج الجماعــي التــي تعكــس 
قيــم الترابــط والتكافــل ولــم الشــمل فــي 
المجتمــع البحرينــي، وهــي مــن الثوابــت 
التــي يؤكــد عليها صاحــب الجالة الملك، 
واالجتماعــي  الدينــي  أثرهــا  لناحيــة 

العاقــات  توطيــد  فــي  البالــغ  والوطنــي 
بيــن أبنــاء البلد وتعزيــز الروابط وبالتالي 
االســتقرار  فــي  الطيــب  أثرهــا  ينعكــس 
المحبــة  صــور  وترســيخ  االجتماعــي، 
والتاقي المجتمعي التي تعتبر أحد أهم 
أركان الوحدة الوطنية بمفهومها الشامل.
ونقل محافظ الشمالية تحيات وتبريكات 
وزيــر الداخلية الشــيخ راشــد بــن عبدهللا 
آل خليفــة إلــى العرســان وذويهــم بهــذه 
المناســبة الســعيدة وتمنياتــه الشــخصيه 
معانــي  بحيــاة ســعيدة تحمــل  للعرســان 

الرحمه والمودة.
أقيــم الــزواج بتنظيــم تســع قــرى، وهــي: 
قريــة  القــدم،  قريــة  الشــاخورة،  قريــة 
المقشــع، قريــة كرانة، قريــة الحجر، قرية 
الحلــة، قريــة أبــو صيبــع، قريــة جنوســان 
وقريــة جــد الحاج، بالشــراكة مع مدرســة 
ابــن الهيثــم االســامية التــي اســتضافت 
فعاليــات الحفل وبمســاهمة من مجموعة 

غرناطة، ومجموعة من الداعمين.

المنامة - األوقاف الجعفرية

ضاحية السيف - هيئة جودة التعليم والتدريب

أوصت اللجنة االستشارية لإلطار 
 4 بتســكين  للمؤهــات،  الوطنــي 
مؤهــات أكاديميــة ومهنيــة؛ منها 
مؤسســة  فــي  ُيقدمــان  مؤهــان 
للتعليم العالــي، ومؤهان ُيقدمان 
المهنــي  للتدريــب  مؤسســة  فــي 
فــي البحرين؛ الســتيفائها شــروط 
اإلطــار،  علــى  التســكين  ومعاييــر 
أجنبيــة  مؤهــات   4 وإســناد 
ُتطــرح مــن ِقبل جهتيــن مانحتين 
فــي  تقديمهــا  ويتــم  للمؤهــات، 
مؤسســات للتدريــب المهنــي فــي 

المملكة.
جاء ذلــك خال االجتماع الدوري 
ُعقــد  للجنــة االستشــارية، والــذي 
برئاســة  الجــاري،  ينايــر   20 يــوم 
جــودة  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس 
جواهــر  والتدريــب  التعليــم 
أعضــاء  وبحضــور  المضحكــي، 

اللجنة. 
قالــت  االجتمــاع،  هامــش  وعلــى 
الوطنــي  اإلطــار  إن  المضحكــي: 
ركائــز  أهــم  أحــد  هــو  للمؤهــات 
نظــام إدارة جــودة التعليــم، حيث 
إنــه آليــة مهمة في نظــام االعتماد 

األكاديمــي وضمــان الجــودة وفق 
معاييــر ومقاييــس دوليــة، ووفــق 
مســتويات األداء في المؤسســات 
التعليمية والتدريبية، ومستويات 
واألجنبيــة  الوطنيــة  المؤهــات 
ذاتهــا؛ ليشــكل بذلــك آليــة علميــة 
تعنــى بمعايرة وقيــاس المؤهات 
والمهنيــة،  األكاديميــة  الوطنيــة 
األجنبيــة  المؤهــات  ومقارنــة 

بمستويات اإلطار الوطني. 
وخــال حديثها، ذكــرت أن اإلطار 
الوطنــي للمؤهــات أداة تقييميــة 
لاعتــراف بجميع أنواع التعلم، إذ 
يســهم مــن خــال مــا يقــوم به من 
مســتويات  معرفــة  إلــى  عمليــات 
المؤهات الممنوحــة في المملكة، 
شــفافية  أكثــر  يجعلهــا  ممــا 
التعــرف  خــال  مــن  ووضوًحــا، 
ومــدى  المؤهــات،  تلــك  علــى 
ماءمتهــا لســوق العمــل الداخلية 
والخارجيــة؛ ســواء ُطرحــت فــي 
مؤسســات التعليــم العالــي، أو أنها 
ُتطــرح فيمــا يعادلهــا مــن معاهــد، 
التعليــم  مؤسســات  أو  ومراكــز، 

والتدريب ما قبل الجامعي.

تسكين 4 مؤهالت أكاديمية ومهنية

استرجاع رفات هارون الرشيد!!
Û  أصاب وصدق العقاء والمفكرون الذين دعوا إلى

تحصين الدين ورجاله والمحافظة على طهارتهم 
وقدســيتهم وذلك بإبعادهم عن أيدي السياسيين 

وعن الدهاليز الملتوية والمظلمة للسياسة.
Û  وقــد ســبق أن رأينــا كيــف أنــه فــي السياســة لــم

تكــن، وال توجــد قيم ثابتة وال مبــادئ مصونة وال 
صداقــات وال عــداوات دائمــة، إنمــا هنــاك مصالح 
دائمــة، وأن كل شــيء بمــا في ذلك البشــر يصبح، 
“الســلع  كبعــض  أو  كاألدوات  األمــر،  اقتضــى  إذا 

االستهاكية” التي لها صاحية محددة المدة.
Û  وال يقتصــر األمــر علــى األحيــاء مــن البشــر، إنمــا

يتعدى ذلك إلى األموات منهم حتى وإن كانوا من 
التقاة والصالحين، ففي حومة المعارك السياسية 
تختفــي الحــدود والمعاييــر والــروادع األخاقية، 
وعنــد الحاجــة يجــوز نبــش قبــور الموتــى وهتك 

حرمتهم وزعزعة سكينتهم.
Û  فعندمــا قامــت الثــورة فــي إيــران وُأطيــح بنظام

1979م،  العــام  فــي  بهلــوي  رضــا  محمــد  الشــاه 
وبــدأت العاقــات العراقيــة اإليرانيــة فــي التوتــر 
الرئيــس  حكومــة  بعثــت  والتــأزم،  والتدهــور 
العراقــي آنــذاك أحمــد حســن البكــر برســالة إلــى 

الحكومــة اإليرانيــة تطالبهــا فيهــا بإعــادة رفــات 
الخليفــة العباســي هــارون الرشــيد، المدفــون في 
مدينــة مشــهد اإليرانية، على اعتبــار أنه كان رمًزا 
لبغــداد فــي عصرهــا الذهبــي، لكــن إيــران رفضت 
رفــات  باســترجاع  بالمقابــل  وطالبــت  وامتنعــت 
الشــيخ عبدالقــادر الجيانــي بدعــوى أنه فارســي 
وألســباب  بعدهــا،  بإيــران.  جيــان  مواليــد  مــن 
أخرى، اشتبكت الدولتان في حرب طاحنة دامت 
ألكثــر مــن ثماني ســنوات، وعنــد انتهائها انشــغلتا 
فــي مباحثات طويلــة مضنية متعلقة باســترجاع 
عنــد  المحتجزيــن  األحيــاء  األســرى  مــن  اآلالف 
الطرفين، ونســيا أو تناســيا قضية الرفاتين؛ فظل 
أميــر المؤمنيــن هــارون الرشــيد رحمــه هللا راقــًدا 
فــي مدينــة مشــهد اإليرانية منذ العــام 809م، كما 
ظــل اإلمــام عبدالقــادر الجياني رحمــه هللا راقًدا 

في العاصمة العراقية بغداد منذ العام 1166م.
Û  ولكن، كيف ولماذا ُدفن هارون الرشيد في مدينة

مشهد اإليرانية؟
Û  غــادر هــارون الرشــيد عاصمــة خافتــه العباســية

بغــداد فــي العــام 809م علــى رأس جيــش قاصًدا 
خراســان؛ للقضاء على ثورة رافع بن الليث، وفي 

الطريــق توفــي عندمــا وصــل إلــى مدينــة طوس، 
فــي شــمال شــرق  الحاليــة  وهــي مدينــة مشــهد 
إيران، ودفن فيها، وأقام ولده المأمون على قبره 

قبة سمّيت وقتها بـ “القبة الهارونية”.
Û  كان هارون الرشــيد قد أوصى بالخافة من بعده

إلــى ثاثــة مــن أبنائــه تباًعــا، أولهــم األميــن، ولــم 
يكن األكبر ســًنا، بعده المأمون وهو األكبر ســًنا ثم 
القاســم وهــو أصغرهــم، وبعد وفاتــه دب الخاف 
واالقتتــال بيــن اإلخــوة ُقِتــل فيهــا األميــن وتربــع 
المأمــون علــى كرســي الســلطة، وهــي حالــة مــن 
حــاالت كثيرة في تاريخ الماضي والحاضر تثبت 
عــدم حصافــة وصواب بل خطورة هذا األســلوب 
االختــاف  غالًبــا  يســبب  الــذي  التوريــث  فــي 
واالنشــقاق واالقتتــال بيــن اإلخــوة واألبنــاء فــي 
بيوت الحكم، إال أن هناك تجربة ناجحة وساطعة 
ومعاصــرة أرســاها المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى 
الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمن آل ســعود، ملك 
المملكــة العربيــة الســعودية، فبعــد أن اختاره هللا 
إلــى جــواره فــي العــام 1953م، تــوارث ســتة مــن 
أبنائه البررة الحكم من بعده بالتتابع بكل ساسة 

وسهولة ويسر.

Û  ونعــود، فــي لمحة خاطفــة، إلى الخليفــة المأمون
الــذي اتخــذ مــن خراســان فــي البدايــة قاعــدة لــه 
بأهلهــا  واســتعان  انطلــق  ومنهــا  لحكمــه،  ومقــًرا 
وبباقي ســكان فارس في حربه وســعيه للوصول 
إلــى كرســي الخافــة ضــد أخيــه األميــن وغيــره 
مــن مناوئيــه، وبغــرض اســتقطاب آل أبــي طالــب 
وغيرهــم مــن الشــيعة إلى صفوفــه، قــام المأمون 
اإلمــام  الرضــا،  موســى  بــن  علــي  اإلمــام  بدعــوة 
الثامن عند الشــيعة اإلمامية، من المدينة المنورة 
لعهــده وأســبغ عليــه  إلــى خراســان وعينــه ولًيــا 
لقب الســلطان وَســكَّ العملة باســمه. ولما اســتتب 
للمأمون األمر ونجح في التغلب على أخيه وباقي 
مناوئيــه بــادر بالتخلــص مــن اإلمام الرضــا ورتب 
الغتياله بدس الســم له، ثم أمر بتغســيله وتكفينه 
وإعــداد جنازة مهيبة لــه، وصلى عليه ودفنه بكل 
وقار وتكريم إلى جانب قبر والده هارون الرشيد 
فــي مدينة مشــهد اإليرانية. يؤكــد ذلك ابن األثير 
فــي “الكامل في التاريــخ” فيقول: “صلى المأمون 

عليه، ودفنه عند قبر أبيه الرشيد”.
Û .نعم هكذا كانت السياسة وال تزال

عبدالنبي الشعلة

علمــت “البــاد” أن وزارة العمل والتنمية 
تدويــر  عمليــة  أجــرت  االجتماعيــة 
واســعة لموظفــي اإلرشــاد الوظيفي في 
الــوزارة ومراكــز التوظيف الموزعة على 

محافظات المملكة األربع.
التدويــر  عمليــة  أن  المصــادر  وذكــرت 
هــذه جــاءت بدافع تحســين جودة عمل 
مراكز التوظيف، وذلك من خال رفدها 
شــكاوى  لمعالجــة  المرشــدين؛  بقدامــى 

القصور الحاصل في تلك المراكز.
مــن جهتهــم، أبــدى عــدد مــن المراجعين 
الــوزارة  مبنــى  فــي  التوظيــف  إلدارة 
امتعاضهــم من خطوة التدوير، وما نتج 
عنهــا مــن إيفــاد مرشــدين جــدد أدى إلى 

تراجع مستوى الخدمة المقدمة.
الــوزارة  مبنــى  مراجعــو  وســجل 
حرفيــة  عــدم  بشــأن  ماحظاتهــم 
المرشــدين الجــدد في إنهــاء معاماتهم 

مــن قبيــل منــح المراجعيــن ترشــيحات 
لوظائف ال تتناســب وطبيعة المؤهات، 
أمــام  والصعوبــات  العراقيــل  ووضــع 
تــؤدي  أن  مــن شــأنها  التــي  المراجعيــن 
فــي نهايــة المطاف إلــى إغــاق ملفاتهم 

وحرمانهم من إعانات التعطل.
هــذا  أهميــة  عــن  المراجعــون  وتســاءل 
جــودة  علــى  وانعكاســاتها  اإلجــراء 
الخدمــات المقدمــة لهم في ظل تســارع 
التــي  المفاجئــة  اإلجــراءات  وتيــرة 
تتخذهــا الــوزارة علــى فتــرات متقاربــة، 
والتــي تمثــل آخرهــا فــي تغييــر مراكــز 

مراجعة الباحثين عن عمل.

ر مرشدي التوظيف “العمل” تدوِّ

المنامة - وزارة الخارجية

أكــد مســاعد وزيــر الخارجيــة عبــدهللا 
البحريــن  مملكــة  جاهزيــة  الدوســري 
للمشــاركة فــي أعمال الدورة الخامســة 
عشــرة للجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة 
التابعــة لجامعة الدول العربية والمزمع 
28 و29 ينايــر مــن العــام  عقدهــا فــي 
الجــاري بمقر جامعة الدول العربية في 
القاهــرة، حيــث تشــارك المملكــة بوفــد 
رفيــع المســتوى برئاســة مســاعد وزيــر 
الخارجيــة وعضويــة عدد مــن الجهات 
الرســمية المعنيــة؛ لمناقشــة مــا تضمنه 
فــي  المقــدم  البحريــن  مملكــة  تقريــر 
العــام 2016 حــول التقــدم المحــرز في 
مســيرة تنميــة وتعزيز حقوق اإلنســان 
علــى  الــرد  إلــى  إضافــة  المملكــة،  فــي 
التســاؤالت اإلضافيــة التــي ســتوجهها 

مؤكــًدا  األعمــال،  جلســة  فــي  اللجنــة 
الوفــاء  البحريــن علــى  حــرص مملكــة 
إيمانــا  والدوليــة  العربيــة  بالتزاماتهــا 
منهــا بفعاليــة اآلليــات التابعــة للجامعة 
العربيــة نحــو كل مــا مــن شــأنه تنميــة 
الوطــن  فــي  اإلنســان  حقــوق  وتعزيــز 

العربي.
تزخــر  البحريــن  مملكــة  أن  وأوضــح 
والقانونيــة  الحقوقيــة  بالمنجــزات 
التــي جــاءت نتــاج النهــج اإلصاحــي 
لعاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك 
وأســفر  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد 
فــي  رائــدة  منجــزات  تحقيــق  عــن 
مجــاالت الديمقراطيــة وكفالة الحقوق 
بشــرية  وتنميــة  العامــة،  والحريــات 
واجتماعيــة  واقتصاديــة  وسياســية 

متطــورة فــي مختلــف المجــاالت، بمــا 
واالتصــال  والصحــة  التعليــم  فيهــا 
واإلعام والتنمية المســتدامة، وتهدف 
إلــى ســمو وبناء اإلنســان وتأكيد ســبل 

التقدم والنماء على الدوام.
ثالــث  ُتعــد  البحريــن  مملكــة  أن  ُيذكــر 

الميثــاق  علــى  تصــدق  عربيــة  دولــة 
العربــي لحقــوق اإلنســان، والــذي دخل 
2008م،  مــارس   16 فــي  النفــاذ  حيــز 
وثائــق  عربيــة  دول  ســبع  إيــداع  بعــد 
تصديقهــا، وقد قدمــت مملكة البحرين 
تقريرهــا االســتهالي في العــام 2012، 
حيــث تقوم الدولة الطرف في الميثاق 
العربــي لحقــوق اإلنســان بتقديــم أول 
خــال  الميثــاق  لجنــة  إلــى  لهــا  تقريــر 
ســنة مــن تاريخ تصديقهــا عليه، والتي 
بدورهــا تقوم بالنظر فــي تقارير الدول 
ومعرفــة  الميثــاق  علــى  المصدقــة 
اتخذتهــا  التــي  والتدابيــر  الخطــوات 
الحقــوق  العمــال  األطــراف  الــدول 
فــي  عليهــا  المنصــوص  والحريــات 

الميثاق.

عبدالله الدوسري

ــر ــاي ــن ي  28 ــرة  ــ ــاه ــ ــق ــ ال ــي  ــ ف الـــبـــحـــريـــن  تـــقـــريـــر  مــنــاقــشــة 
الدوسري: تقدم محرز بمسيرة حقوق اإلنسان

تراجع مستوى 
خدمة المراجعين 

بمبنى الوزارة

محرر الشؤون المحلية
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أعرب وزير العمل والتنمية واالجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان عن سعادته باإلنجازات 
التي حققتها الهيئة خالل العام الماضي )2018(، والتي سلطت الضوء عالمًيا على الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لالرتقاء 

ببيئة العمل، وحفظ حقوق جميع أطراف العمل.

وأكــد حميدان خالل ترؤســه اجتماع مجلس 
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  بحضــور  اإلدارة، 
والرئيس التنفيذي للهيئة  أســامة العبسي أن 
الهيئــة بصدد المباشــرة فــي تطبيق مجموعة 
تعتمــد  التــي  اإلســتراتيجية  المشــاريع  مــن 
التوجه بالتوســع فــي اســتخدام التكنولوجيا 
والتقنية الحديثة. وأشار إلى أن نظام حماية 
األجــور، ونقل نظام إدارة العمالة الوافدة إلى 
شــبكة أمــازون للحوســبة الســحابية، من أبرز 

المشاريع اإلستراتيجية المقبلة.
كمــا أشــار وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
إلــى تطويــر نظام العمالــة المنزلية، والذي من 
المقــرر بــدء العمــل بــه قريًبــا، مؤكــًدا أن هــذا 
النظام سيســهم في التســهيل والتيســير على 

فــي  زيــادة  أي  المواطنيــن والمقيميــن، دون 
الرسوم، وذلك تنفيذا لتوجيهات عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة  بعــدم زيــادة األعباء علــى المواطنين 

والمقيمين.
 وبعــد اســتعراض المذكــرات المرفوعــة مــن 
الماليــة  والتقاريــر  التدقيــق  لجنــة  رئيــس 
واإلداريــة، ومناقشــة الموضوعــات المدرجــة 
الرئيــس  عــرض  االجتمــاع،  أجنــدة  علــى 
وبرامــج  ألنشــطة  مفصــال  تقريــرا  التنفيــذي 
الهيئــة وخططها المســتقبلية، مؤكًدا الحرص 
التســهيل علــى  فــي عمليــة  علــى االســتمرار 
الوقــت  فــي  كاشــًفا  والمقيميــن،  المواطنيــن 
ذاتــه عــن خطــة التوســع الجغرافــي للهيئــة، 

والتــي تســهم فــي توفيــر خدماتها إلــى كافة 
العمالء في عدة مواقع وبمختلف محافظات 

المملكة.
ولفت العبســي إلى أن النظــام الجديد للعمالة 
المنزليــة )النســخة المحدثــة( ســيعتمد تقديم 
اختصــار  ليتــم  إلكترونًيــا؛  االســتقدام  طلــب 
4 معامــالت فــي معاملــة واحــدة فقــط، وهــو 
مــا مــن شــأنه التســهيل على أرباب األســر في 
إنجــاز معامالتهم وتقليص عدد الزيارات إلى 

الجهات الحكومية بنسبة تفوق 50 %.
وأضــاف أن من بين التحديثات التي ســتطرأ 
علــى النظــام الجديــد هــي تحصيــل البيانــات 
مطــار  فــي  المنزلــي  للعامــل  البيولوجيــة 
البحرين الدولي أســوة بالعامل في القطاعين 

التجــاري والحكومــي، دون زيــادة فــي قيمــة 
رسوم إصدار تصاريح العمالة المنزلية.

وأطلــع المجلس على خطــة الهيئة لنقل نظام 
إدارة العمالة الوافدة EMS إلى شبكة أمازون 
للحوسبة السحابية، حيث تأتي هذه الخطوة 
تطبيًقــا لرؤيــة المملكــة والتوجهــات المتعلقة 
بالتوسع في اســتخدام التكنولوجيا والتقنية 

الحديثــة الصــادرة عــن اللجنــة العليــا لتقنيــة 
مجلــس  رئيــس  نائــب  برئاســة  المعلومــات 
بــن مبــارك آل  الــوزراء ســمو الشــيخ محمــد 
خليفــة، كمــا أنهــا تأتــي التزاًما مــن الهيئة في 
تلبيــة مشــاريع وخطــط التوســع المســتقبلية، 
السيما وأن هذا النظام )إدارة العمالة الوافدة( 
يعد األكثر حساســية وتأثيًرا؛ نظًرا لما يقدمه 

ومنوعــة  شــاملة  إلكترونيــة  خدمــات  مــن 
ومتكاملة في مجاالت تنظيم وإدارة شــؤون 

العمالة الوافدة.
المجلــس  اســتعرض  متصــل،  صعيــد  وعلــى 
علــى  ســيعمل  الــذي  األجــور،  حمايــة  نظــام 
رواتــب  بدفــع  الخاصــة  العمليــات  توثيــق 
لقانــون  الخاضعــة  بالمؤسســات  العّمــال 
العمــل بمــا يتيح للهيئــة متابعة ســير عمليات 
الوافــدة  العمالــة  تحويــل مســتحقات جميــع 
فــي البحرين؛ بهــدف التأكد من التــزام أرباب 
العمل بدفع أجور العمال بشــكل مســتمر وفي 
المواعيــد المحــددة طبقا للقوانين والشــروط 

التي ينص عليها قانون العمل.
عمليــة  تكــون  أن  علــى  االختيــار  وقــع  وقــد 
التطويــر علــى منصــة تفاعلية توفرها شــبكة 
أمــازون للحوســبة الســحابية، وبذلــك يكــون 
مســتوى  علــى  نوعــه  مــن  األول  المشــروع 
المملكــة والمنطقــة مــن حيــث اســتخداماته 
الفريــدة لحلول مبتكرة من جانب فريق عمل 

الهيئة.

حميدان مترئسا االجتماع

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

حميدان: النظام الحديث للعّمال المنزليين قريبا وال زيادة بالرسوم
“أمــــــــازون” عـــلـــى  الـــــوافـــــدة”  الـــعـــمـــالـــة  “إدارة  و  األجــــــــور”  ــة  ــايـ ــمـ “حـ

المنامة- هيئة شؤون الكهرباء والماء

اســتقبل وزيــر الكهربــاء والمــاء عبدالحســين 
ميــرزا بمكتبه وفدا رفيع المســتوى من شــركة 
Engie، وهي الشــركة المســاهمة الرئيســة لكل 
من شــركة الدور للطاقة والمياه وشــركة العزل 
Fred�  للطاقة وشــركة الحد للطاقــة، يتقدمهم

eric Claux الرئيــس اإلقليمــي إلدارة األصــول 
لــدول مجلــس التعــاون والباكســتان، ويرافقــه 
التنفيــذي  الرئيــس   Jurgen De Vyt مــن  كل 
الجديد لشــركتي الدور للطاقة والمياه والعزل 
االرئيــس   Mike Cunninghamو للطاقــة، 
الرئيــس  نائــب  وبحضــور  الســابق،  التنفيــذي 
المشــتركين  وخدمــات  للتوزيعــات  التنفيــذي 

بهيئة الكهرباء والماء عدنان فخرو.

وخــالل اللقــاء تــم اســتعراض ســير العمــل في 
محطــة العــزل ومحطة الــدور للطاقــة والمياه، 
والتــي تم افتتاحها فــي أبريل من العام 2012 
برعاية كريمة من  صاحب الجاللة ملك البالد.
 Engie مــن جانبهــم أشــاد المســؤولون بشــركة

بالتعــاون القائــم بينهــم وبيــن هيئــة الكهربــاء 
والماء، معربين عن خالص شكرهم وتقديرهم 
حســن  علــى  بالهيئــة  والمســؤولين  للوزيــر 
االســتقبال وكرم الضيافة وإســناد التوجيهات 

التي من شأنها تطوير العمل بالمحطة.

استعراض سير العمل بمحطتي العزل والدور للطاقة والمياه

تكريم حفظة القرآن والمراكز الفائزة 4 فبراير
القرآنيـــة والحلقـــات  المراكـــز  بأنشـــطة  الملتحقيـــن  زيـــادة  المفتـــاح: 

تحــت رعايــة وزيــر العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف الشــيخ خالــد بــن علــي آل 
خليفة، تنظم إدارة شــؤون القرآن الكريم حفلها الســنوي لتكريم حفاظ القرآن الكريم 
والخريجيــن فــي مختلف المســاقات الدراســية، والمراكــز القرآنية الفائــزة في التقييم 
الســنوي لعام 2018م، وذلك يوم 4 فبراير المقبل، بجامع مركز أحمد الفاتح اإلســالمي 

بعد صالة العشاء مباشرة.

للشــؤون  الــوزارة  وكيــل  بذلــك  صــرح 
اإلســالمية فريــد المفتــاح، وأضــاف: يأتــي 
تنظيم هذا الحفل تقديرًا من الوزارة لجهود 
منســوبي المراكز والحلقــات القرآنية الذين 
قضــوا عقودًا مــن الزمان فــي خدمة القرآن 
الكريــم، حيــث كان لجهودهــم بالغ األثر في 
القرآنــي وتحســين  العمــل  تطويــر مســيرة 
مخرجاته، فضالً عن تكريم أهل القرآن من 
الحفاظ والحاصلين على شــهادات معتمدة 

في التالوة والتجويد والقراءات.
وحــول برنامــج الحفــل، قال: مــن المقرر أن 
يبــدأ الحفــل بتــالوة عطــرة من آيــات الذكر 

الحكيــم يتلوهــا القــارىء حمــد الحشــاش، 
بعدها ســيتم تكريــم )26( من حفظة القرآن 
الكريــم كامــالً، و)48( مــن الحاصليــن علــى 
شــهادة التجويــد، و)2( مــن الحاصليــن على 
شــهادة معتمــدة فــي القــراءات، )1( حاصــل 
علــى إجــازة القــراءات، و)2( مــن الحاصلين 
علــى اإلجــازات القرآنيــة العشــر، يلــي ذلــك 
تــالوة عطرة من الذكــر الحكيم للقارئ علي 
العمــر، بعدها ســيتم تكريــم )3( مراكز فائزة 
بالدرجــة األولــى فــي التقييم الســنوي لعام 
2018م، و)3( مراكــز فائــزة بالدرجة الثانية، 
و)10( حلقــات قرآنيــة، إلــى جانــب تكريــم 

الموجهيــن والمعلميــن األوائل والمدرســين 
المتميــز  األداء  جائــزة  علــى  الحاصليــن 
بالمراكــز  للعامليــن  الســنوي  التقييــم  فــي 

والحلقات القرآنية.
وأشــار إلى أن الــوزارة حريصة كل الحرص 
على خدمة القرآن الكريم بكافة مستوياته، 
واالرتقــاء بأداء المراكــز والحلقات القرآنية 
وفــق  ونوعــًا،  كمــًا  مخرجاتهــا  وزيــادة 
خطــة طموحــة، وشــراكة فاعلــة مــع جميــع 
مــن  المبــارك  الميــدان  هــذا  فــي  العامليــن 
أفراد ومؤسســات، تنفيذًا لتوجيهات قيادة 
عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة التي تدعو دائمًا وأبدًا الى 
االهتمــام بكتــاب هللا تعالــى، جاعلــة القرآن 

الكريم أولى أولوياتها.
ولفــت المفتــاح إلــى أن هــذا االهتمــام أثمــر 
ومــا زال مــاٍض بفضــل هللا تعالــى وتوفيقه 
فــي مزيــد مــن االنجــازات القرآنيــة، عــالوًة 

الكريــم  القــرآن  شــؤون  إدارة  ســعي  علــى 
إلــى زيادة عدد المشــاركين في المســابقات 
القرآنيــة الدوليــة وتحقيــق مراكــز متقدمــة 
إلــى جانــب زيــادة عــدد الملتحقيــن  فيهــا، 
بأنشطة وبرامج المراكز والحلقات القرآنية 
التابعة للوزارة، وزيادة عدد الخريجين في 
مساقات تعليم القرآن الكريم، باإلضافة إلى 
رفع متوســط التقييم السنوي لتلك المراكز، 
وذلك من خالل تشــغيل المراكــز والحلقات 
القرآنيــة وتعييــن العامليــن المؤهليــن فيها، 
واإلشــراف على ســير الدراسة فيها وضمان 
جــودة مخرجاتها وفقــًا للمناهج والمقررات 
البرامــج  مــن  حزمــة  وتنفيــذ  المعتمــدة، 
التعليــم  مخرجــات  لتحســين  النوعيــة 
القرآنــي من خالل تنظيم عدد من الدورات 
المراكــز  ومعلمــات  لمعلمــي  التدريبيــة 
القرآنية بهدف اكتســاب المهارات المختلفة 

في تعليم القرآن الكريم وحفظه.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - جمعية الصحة والسالمة البحرينية

نظمــت جمعية الصحة والســالمة البحرينية، محاضرة توعوية ضمن 
برنامــج الملتقــى الشــهري ألعضــاء ومنتســبي الجمعيــة، والمهتميــن 
بالصحــة والســالمة المهنيــة يــوم األربعــاء الماضي في قاعــة جريدة 
األيــام بمنطقــة الجنبيــة، حيــث قــدم محمــد شــكري محاضــرة بشــأن 

الطرق المختصرة لنشر ثقافة السالمة في بيئة العمل.

خــالل  شــكري  وعــرض 
المحاضرة العديد من المواقف 
خــالل  والعبــر  والــدروس 
مجــال  فــي  العمليــة  مســيرته 
 7 مبينــًا  والتدريــب،  الســالمة 
خطــوات مهمة لترســيخ ثقافة 
الســالمة لدى جميع الموظفين 

واإلداريين في مواقع العمل.
وشــهد اللقاء تفاعــالً كبيرًا من 
الحضــور وتضمــن العديــد مــن 
واالستفســارات  المداخــالت 
المختصيــن  مــن  العديــد  مــن 
الذيــن بلــغ عددهــم قرابة 100 

شخص.

7 خطوات لترسيخ ثقافة السالمة في العمل

“اإلسكان”: 5237 مواطنا يتقدمون بطلبات جديدة

اســتقبل مركــز خدمــة العمــالء بــوزارة 
اإلسكان خالل شــهري نوفمبر وديسمبر 
الجــاري نحــو  الماضييــن، وشــهر ينايــر 
25780 عميــالً تنوعــت معامالتهــم بيــن 
إســكانية  بخدمــة  للتقــدم  طلبــا   5237
للتقــدم  طلبــات   4203 بواقــع  جديــدة 
ببرنامــج “مزايــا” بمــا يعــادل 80 % مــن 
إجمالي الطلبات الجديدة، مقابل 1034 
طلبــا لالســتفادة من مختلــف الخدمات 
شــقق  الســكنية،  )الوحــدات  اإلســكانية 
التمويــل  المؤقتــة،  الشــقق  التمليــك، 
بأنواعــه: شــراء، بنــاء، ترميــم(، إضافــة 
ومتابعــة  عامــا  استفســارا   8153 إلــى 
طلباتهــم،  إلجــراءات  العمــالء  مــن 
بمالحظاتهــم  تقدمــوا  عمــالء  و2109 
موظفــي  إلــى  مباشــرًة  ومقترحاتهــم 
المركــز، فضاًل عــن مراجعة 5898 عميال 
للمركــز بشــأن عمليــة تحديــث البيانات، 

الشــؤون  قســم  لمراجعــة  عميــال  و62 
القانونية والتفتيش بالوزارة من ضمنها 
التصــرف،  حــق  إجــراءات  فــي  البــت 
و2590 عميــال راجعوا قســم الدراســات 
إلــى  والبحــوث، و1731 عميــال ُأحيلــوا 
إلتمــام معامالتهــم.  بالــوزارة  مشــرفين 
للسياســات  المســاعد  الوكيــل  وصــرح 
الحيــدان  خالــد  اإلســكانية  والخدمــات 
زمنيــة  مــدة  خصصــت  الــوزارة  بــأن 
محــددة لــكل عميــل أقصاهــا 7 دقائــق؛ 
الستيعاب أكبر عدد ممكن من العمالء.

وأوضــح أن متوســط اســتقبال العمــالء 
فــي اليوم، والذي يصل إلى 400 عميل، 
يفــوق الطاقــة االســتيعابية للــوزارة، إال 
آليــة خدمــة  أنهــا حرصــت علــى وضــع 
العمــالء فــي المركــز تتميــز باالنســيابية 
ــم العمالء  والســهولة فــي التعامل، وتفهُّ
إلجراءات المركز، والذين أبدوا بدورهم 

رضاهــم لمســتوى الخدمــة واإلمكانــات 
ســواء  المركــز  يوفرهــا  التــي  المتميــزة 
مــن حيــث التعامل المباشــر مع موظفي 
خدمــة العمــالء أو بنظام إنجاز المعاملة 

إلكترونًيا. 
المركــز  موظفــي  أن  الحيــدان  وأردف 
علــى اســتعداد الســتقبال العمــالء كافة 
حركــة  وتســهيل  متطلباتهــم  وتوفيــر 
إنهــاء جميــع المعامــالت، مؤكــًدا حرص 
الــوزارة علــى العمــل؛ مــن أجــل توفيــر 

التسهيالت الالزمة للعمالء.

المنامة - وزارة اإلسكان

80 % منها 
لالستفادة 
من “مزايا”
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محرر الشؤون المحلية

نظــم مجلــس شــباب البيــت العــود بمحافظــة المحــرق، مهرجانــا احتفاليــا ابتهاجا 
بســامة رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
مــن العــارض الصحــي الذي ألم بــه مؤخرا، وعودته ســالما معافا لممارســة مهمات 
عملــه علــى رأس الحكومــة، وذلــك بحضــور عــدد كبير مــن الوجهاء والشــخصيات 

والفعاليات الوطنية واالجتماعية وجموع المواطنين.

وعبر أهالي المحرق عن فرحتهم الغامرة 
بســامة صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
التهانــي  الــوزراء، معربيــن عــن خالــص 
التــي  الســعيدة،  البشــارة  بهــذه  لســموه 
أثلجــت صدورهــم، وبثــت في نفوســهم 
مشــاعر الفرح والســرور واالطمئنان، لما 
لســموه مــن مــن محبــة خالصــة ومكانــة 

راسخة في قلوبهم.
مــن  ســموه  قدمــه  بمــا  األهالــي  وأشــاد 
مســيرة عطــاء حافلــة باإلنجــاز من أجل 
الوطــن والمواطــن، مؤكديــن ان مظاهــر 
ســموه  بســامة  الشــعبية  االحتفــال 
تقديمــه  يمكــن  مــا  أقــل  هــي  وتعافيــه، 
االمتنــان  مشــاعر  عــن  تعبيــرا  لســموه 
الكثيــر  لوطنــه  قــدم  لرجــل  والمحبــة 
ولــم يبخــل علــى شــعبه بوقتــه وعمــره 
وصحتــه، حتــى أصبحــت البحرين على 
مــا هــي عليه مــن تقدم ونماء في شــتى 
المجــاالت، مؤكدين ان األمير خليفة بن 
ســلمان اعطــى لوطنــه الكثيــر فاســتحق 
كل هــذه المحبــة، وأن مظاهــر االحتفال 
التــي عمــت البحريــن ما هي إال تجســيد 
لمكانة ســموه في قلوب شــعب البحرين 
ســموه  يحفــظ  ان  هللا  داعيــن  جميعــا، 
والعمــر  والعافيــة  بالصحــة  يمــده  وأن 
المديد وان يبقيه ذخرا وســندا للبحرين 

وشعبها.
البيــت  شــباب  مجلــس  رئيــس  ورفــع 
العــود نســيم أمين أســمى آيــات التهاني 
والتبريــكات إلى رئيــس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان 
غمــرت  الفرحــة  ان  الفتــًا   ، خليفــة  آل 
لمباشــرة  بعــودة ســموه  الجميــع  قلــوب 
أعماله في خدمة الوطن، وهو يرفل في 
ثــوب الصحــة والعافية، متمنين لســموه 

البنــاء  فــي  الخيــرة  مســيرته  مواصلــة 
والعطــاء لتحقيق المزيــد من اإلنجازات 
التي تعزز من مكانة البحرين بين األمم.
المؤســس  هــو  ســموه  إن  نســيم  وقــال 
التــي  الحديثــة  النهضــة  مظاهــر  لــكل 
تشهدها المملكة وهو مجد الوطن، الذي 
رفــع اســم البحريــن عاليــا فــي مختلــف 
المحافــل اإلقليميــة والدوليــة، وصاحب 
الصادقــة  والعزيمــة  المتجــدد  العطــاء 
التــي ال تعــرف المســتحيل، ونســأل هللا 
أن يحفظــه أن ينعــم هللا عليــه بموفــور 
الصحة والعافية لمواصلة مسيرة البناء 

والعطاء. 
مــن  العديــد  تقديــم  االحتفــال  وشــهد 
الوطنيــة  واألغانــي  الفنيــة  العــروض 
واألهازيج الشعبية التي عبر المواطنون 
مــن خالهــا عن مشــاعر الحــب والتقدير 
لصاحب السمو رئيس الوزراء، كما ألقى 
الشــعرية  القصائــد  الشــعراء  مــن  عــدد 
التــي عبرت عــن فرحتهم بتماثل ســموه 

للشفاء.

ــن والــمــواطــن ــوطـ ــل الـ ــ ــن أج ــة بـــاإلنـــجـــاز مـ ــل ــاف ــح ــرة ســـمـــوه ال ــي ــس ــم أشــــــادوا ب

أهالي المحرق يعبرون عن سعادتهم بسالمة سمو رئيس الوزراء

نسيم أمين



“األعلى للبيئة” يوقع اتفاقية “الدعم المؤسسي”

البحرين ترفض مقارنتها بدول تمارس العنف والتمييز
ــن ــواب بريطانييـ ــن نـ ــرر مـ ــر المبـ ــم غيـ ــرد التهجـ ــورى” تـ ــة الشـ “خارجيـ

وقع الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد بن دينه اتفاقية الدعم المؤسسي مع المدير الممثل 
اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة وغرب آســيا ســامي ديماســي، والتي تهدف إلى مســاعدة الدول غير 

الصناعية على االمتثال لمتطلبات بروتكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون.

بالجهــود  للمجلــس  التنفيــذي  الرئيــس  وأشــاد 
الحثيثــة التــي تبذلها األمم المتحــدة للبيئة من 
تنســيق وتوحيــد للجهــود الدوليــة فــي ســبيل 
الحفــاظ على البيئة العالميــة من خالل اتفاقية 
الدعم المؤسســي التي انطلقت في عام 1996، 
مؤكــدا حرص مملكة البحريــن ممثلة بالمجلس 
األعلــى للبيئــة علــى تعزيــز التعــاون مــع األمــم 
المتحــدة طــوال الثالثــة العقــود الماضيــة فــي 
مختلــف المجــاالت البيئيــة بمــا فــي ذلــك ملــف 
المــواد  مــن  والحــد  األوزون  طبقــة  حمايــة 

المستنفدة.
وأوضح أن هذه االتفاقية جاءت ضمن برنامج 
الصناعيــة  الــدول غيــر  لدعــم  المتحــدة  األمــم 
ومســاعدتها علــى تحقيــق أهــداف بروتوكــول 

مونتريــال، مــن خــالل تمكيــن الــدول األطراف 
فــي بروتوكــول مونتريــال مــن تقديــم إعالنات 
ســنوية عن الكميات المســتوردة والمســتخدمة 
الكيميائيــة  والمــواد  التبريــد  وســائط  مــن 
نظــام  وتنفيــذ  األوزون،  لطبقــة  المســتنفدة 
تراخيــص متطــور يهــدف إلحــكام الرقابــة على 
األوزون  لطبقــة  المســتنفدة  المــواد  اســتيراد 
توعويــة  أنشــطة  تنفيــذ  االتفاقيــة  تدعــم  كمــا 
تســتهدف المســتويين الصناعــي واالجتماعــي 
للتعريف بقضية اســتنفاد طبقة األوزون، ونشر 
وتــداول  اســتيراد  تجــاه  المجتمعــي  الوعــي 
الصديقــة  والتكييــف  التبريــد  أجهــزة  وشــراء 
للبيئــة، وكذلــك المســاهمة فــي تحســين كفاءة 
التبريــد  العامليــن فــي قطــاع صيانــة  الفنييــن 

والتكييــف لمنع إطالق الغازات المســتنفدة في 
الهواء. وأشار بن دينه إلى قرب صدور قرارات 
وزاريــة جديــدة وفريــدة مــن نوعهــا تصب في 
طبقــة  حمايــة  بشــأن  األممــي  التفاهــم  إطــار 

األوزون، ومــن المؤمــل أن يكون لهذه القرارات 
أبعاد اجتماعية مباشــرة على المســتهلكين وأن 
تحــذوا دول المنطقة حــذو مملكة البحرين في 

هذا الشأن.

أكــدت لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفاع واألمــن الوطني بمجلس الشــورى ضرورة اعتمــاد البرلمانيين علــى المعلومات الصحيحة 
والموثوقة في تناولهم ألوضاع حقوق اإلنسان في مملكة البحرين، بالشكل الذي ينسجم مع الدور الذي يقع على عاتق البرلمانيين 

في التعامل مع مختلف القضايا والموضوعات وفق أسس الممارسة الديمقراطية السليمة.

جــاء ذلك في إطار متابعة لجنة الشــؤون 
الوطنــي  واألمــن  والدفــاع  الخارجيــة 
إلــى  التــي وجهــت  األســئلة  لموضوعــات 
قبــل  مــن  واللــوردات  العمــوم  مجلســي 
فــي  أظهــرت  والتــي  بريطانييــن،  نــواب 
جانــب منهــا أن هنــاك تركيــًزا غيــر مبــرر 
علــى األوضــاع في البحريــن، خصوصا ما 
تعلــق منهــا بحقــوق اإلنســان، إذ أشــارت 
اللجنــة إلى رفض المملكة لمقارنتها بدول 
أخرى تمارس العنف والتمييز، وال تحظى 

باالهتمام الالزم والمطلوب تجاهها. 
توخــي  إلــى  بيــان  فــي  اللجنــة  ودعــت 
الخاصــة  األوضــاع  تنــاول  فــي  الدقــة 
بحقــوق اإلنســان فــي البحرين، واســتقاء 

هــذه المعلومــات مــن مصادرهــا الرســمية 
للوقــوف علــى حقيقــة األمــر، مؤكــدة أن 
حقــوق اإلنســان تعــد مــن ركائــز التحــول 
مــع  المملكــة  شــهدته  الــذي  الديمقراطــي 
لعاهــل  اإلصالحــي  المشــروع  انطــالق 
البــالد منــذ أكثــر من عقــد مضــى، إذ يأتي 
حاميــة  مظلــة  البحريــن  مملكــة  دســتور 
وضامنــة لحقــوق المواطنيــن كافــة، وأن 
البحريــن تســير بخطــى ثابتة نحــو تعزيز 
قيــم ومبــادئ حقــوق اإلنســان، فضــاًل عن 
امتالكهــا ســلطة قضائية مســتقلة ونزيهة 
تعتمد أعلى معايير ومستويات الشفافية 
والموضوعيــة، الفتة إلــى أن البحرين من 
الدول السّباقة والرائدة في مجال حقوق 

اإلنسان، كما عملت على إنشاء العديد من 
المعنيــة  المســتقلة  الوطنيــة  المؤسســات 
بحقــوق اإلنســان، وضمــان حقــوق جميــع 

أفراد وفئات المجتمع.
وأشــارت اللجنة إلى أن المملكة لم تتواَن 

في إعــالن التزاماتها الدوليــة فيما يتعلق 
بحقوق اإلنســان، وتقديــم تقارير طوعية 
منشــورة  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  أمــام 

ومتوافرة لجميع المهتمين بهذا الشأن. 
وتعرب لجنة الشــؤون الخارجية والدفاع 
تقديرهــا  عظيــم  عــن  الوطنــي  واألمــن 
لممثلي البحرين في ســفارات المملكة في 
مختلف الدول؛ على ما يبذلونه من جهود 
مخلصة في تعزيــز مكانة مملكة البحرين 
رصيــد  زيــادة  فــي  ودورهــم  المرموقــة، 
المكاســب الوطنيــة عبــر تعزيــز عالقــات 
الصداقــة والتعــاون مــع الــدول الشــقيقة 
والصديقــة، منوهــة اللجنــة بمــا تتميــز بــه 
العالقــات بيــن مملكــة البحريــن والمملكــة 
علــى  إســتراتيجية  أبعــاد  مــن  المتحــدة 
جميــع األصعــدة، فهــي عالقــات تاريخيــة 
والتنســيق  بالتعــاون  تميــزت  لطالمــا 

المستمر.

المنامة - بنا

القضيبية - مجلس الشورى

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

إحيــاء  علــى  متواصــل  حــرص  فــي 
الثقافــة البحرينيــة األصيلــة، نّظمــت 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار أمســية 
المحــّرق  دار  فــي  الشــعبية  للفنــون 
فرقــة  قّدمتهــا  المحــّرق  بمدينــة 
األمســية  وخــالل  أمــس.  جنــاع  دار 
اســتحضرت الفرقــة عبــر أدائها أشــهر 
أشــكال الفنون الشــعبية التي تشــتهر 
بهــا مدينة المحّرق، وهــو فن الفجري 
الــذي يعكس عبــر مضمونه الكثير من 
التفاصيل المتعلقة بمهنة صيد اللؤلؤ، 
التــراث  مــن  هامــًا  تعــد جــزءًا  وهــي 

هيئــة  أن  يذكــر  المحلــي.  الثقافــي 
الثقافة تقدم أمســيات دورية في كل 
من دار المحرق، ودار الرفاع، وتهدف 
الهيئــة مــن خالل تلك األمســيات إلى 
توثيــق التــراث الثقافــي غيــر المــادي 
لمملكة البحرين، كما توفر كل من دار 
المحرق ودار الرفاع مساحاٍت خاصة 
وورش  التدريــب  برامــج  الحتــواء 
العالقــة،  ذات  ومحاضــرات  العمــل 
وتســتضيفان فعاليــاٍت ثقافيٍة دورية 
بالفنــون  المحلــي  الجمهــور  تعــّرف 

الشعبية التي اشتهرت بها البحرين.

دار المحرق تستحضر فن الفجري المشهور

مكتب النائب زينب عبداألمير

زينــب  النــواب  مجلــس  عضــو  أشــادت 
عبداألميــر باســتجابة وزيــرة الصحــة فائقــة 
إحــدى  عــالج  بتكاليــف  للتكفــل  الصالــح 
مريضــات الســرطان فــي الخــارج، موضحــة 
حالــة  شــخصي  بشــكل  تابعــت  الوزيــرة  أن 

المريضة الحرجة.
وزيــرة  بحــرص  أمــس،  بيــان  فــي  ونوهــت 
الصحة على متابعة الحالة الصحية للمريضة 
التــي تناقلــت وســائل التواصــل االجتماعــي 

وضعها الصحي وحاجتها الماسة للعالج.
وقالــت: تواصلــت مــع المريضــة وهــي خارج 
البحريــن فــي أحد مستشــفيات تركيــا، لكنها 
ال تملك ثمن اســتكمال تكاليف العالج ونظًرا 

خاطبنــا  للمريضــة  الصحيــة  الحالــة  لتفاقــم 
وزيــرة الصحــة فائقة الصالــح التي لم تتوان 
لحظــة عــن التواصل وطلــب التقارير الطبية 
للمريضــة وبحــث حالتها الصحيــة والتوجيه 
هــذا  أن  وأردفــت  عالجهــا.  كلفــة  بتغطيــة 
رئيــس  ســمو  توجيهــات  يجســد  الموقــف 
الــوزراء، الــذي يؤكــد أهميــة سياســة البــاب 
المفتــوح وتواصل الــوزراء الدائم مع أعضاء 
والنــزول  المنتخبــة  التشــريعية  الســلطة 
للمواطنيــن وتلمــس احتياجاتهــم. وختمــت 
بيانها قائلة “نتقدم بالشــكر للوكيل المســاعد 
للمستشــفيات محمد العوضــي ورئيس لجنة 
علــى  العشــيري  نبيــل  الخــارج  فــي  العــالج 

المتابعة الشخصية لحالة المريضة”.

عبداألمير تشيد بـ “الصحة” لتكفلها بعالج مريضة سرطان

06local@albiladpress.com
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مكتب النائب علي زايد

أشاد النائب الثاني لرئيس مجلس 
باألجــواء  زايــد  علــي  النــواب 
بهــا  اتســمت  التــي  الديمقراطيــة 
الصحفييــن  جمعيــة  انتخابــات 
عــن  تعبــر  والتــي  البحرينيــة، 
الجســم الصحافي البحريني على 
مجالهــم  تطويــر  فــي  االســتمرار 

وخدمة المنتمين إليه،
الوطنيــة  الصحافــة  دور  وأكــد 
تهــم  قضايــا  مــن  تطرحــه  ومــا 
ومســاهمتها  البحرينــي  الشــارع 
في نشر مفاهيم الحرية والعدالة 
والديمقراطيــة ومــا تقــوم بــه من 
جهــود فــي طــرح كل مــا يســاهم 
في تنمية الوطن ودعم المواطن.
وتقــدم زايــد بالتهنئــة إلــى رئيس 
عهديــة  الجمعيــة  إدارة  مجلــس 
أحمــد واألعضــاء الجــدد، متمنيــا 
فــي  والنجــاح  التقــدم  دوام  لهــم 

تولــي مســؤولياتهم أمــام أعضاء 
الجمعيــة الذيــن يمثلــون مختلف 
والصحافيــة  اإلعالميــة  الجهــات 

المهمة.
وذكــر أن مجلس النواب على أتم 
الجمعيــة  مــع  للعمــل  االســتعداد 
المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 
كافة؛ من أجــل تحقيق تطلعاتهم 
الدســتورية  األدوات  خــالل  مــن 
العــام،  الصالــح  لخدمــة  للنــواب 
بوجــود  الرغبــة  أن  إلــى  الفتــا 
مهمــة؛  مســألة  للصحافــة  قانــون 
أن  الصحافــي  يســتطيع  كــي 
يعمــل بحريــة عامــة دون تقييــد 
المشــروع  ظــل  فــي  تضييــق  أو 
الــذي  الملــك  لجاللــة  اإلصالحــي 
الصحافــة  تطويــر  فــي  ســاهم 
واالنفتــاح اإلعالمي وما جاء من 

حماية كبيرة للصحافيين.

علي زايد يهنئ بنجاح انتخابات “الصحفيين”

حقوق اإلنسان 
من ركائز التحول 

الديمقراطي في 
المملكة

“الشورى” يناقش مشروَعي “الميزانية العامة” و “احتياطي األجيال”
ـــة ـــة واالقتصادي ـــؤون المالي ـــة الش ـــه لجن ـــذي أعدت ـــر ال ـــى التقري ـــاًء عل  بن

جلســته  فــي  الشــورى  مجلــس  يناقــش 
اليــوم )األحــد(، مشــروع قانــون  االعتياديــة 
بتعديل المادة )10( من المرسوم بقانون رقم 
)39( لســنة 2002م بشــأن الميزانيــة العامــة، 
)المعــد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من 
مجلس النواب(، وذلك بناًء على التقرير الذي 
أعدتــه لجنــة الشــؤون الماليــة واالقتصاديــة 
بخصــوص مشــروع القانون المذكــور، والذي 
يتــم بموجبــه إضافة فقرة جديدة إلى المادة 
)10( مــن المرســوم، وتنــص علــى أن “تــؤول 
جميــع  إيــرادات  العمومــي  الحســاب  إلــى 
الهيئات والمؤسســات العامــة، كما تؤول إليه 
جميــع األرباح الصافيــة المتحققة للدولة من 
الشــركات المملوكة لها بالكامل، أو من نســبة 
مساهمتها في رأسمال الشركات األخرى بعد 
تجنيــب االحتياطــي القانونــي، وال يســتثنى 
من ذلك أي هيئة أو مؤسســة عامة أو شــركة 
مهما كانت نســبة الحكومــة فيها”، فيما ألغت 
المــادة الثانيــة كل نــص يخالــف أحــكام هــذا 

القانون، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.
وانتهت لجنة الشــؤون الماليــة واالقتصادية 
إلــى عــدم الموافقــة علــى مشــروع القانــون 
المذكــور، وذلــك ألنــه يعيــق اســتقالل بعــض 
الهيئات والمؤسســات العامة للدولة المنشــأة 
بموجــب قوانينهــا، إلــى جانــب أنــه يتعارض 
مع النظام القانوني الذي تخضع له الشركات 

المملوكة للدولة أو التي تساهم في رأسمالها، 
مبينة في مســببات عــدم الموافقة أن النظام 
األساسي لشركة ممتلكات البحرين المملوكة 
للدولــة قــد نــص علــى تخصيــص جــزء مــن 
األربــاح الصافية للميزانية العامة للدولة ولم 

يتطرق إلى اإليرادات المحصلة.
جلســته  فــي  الشــورى  مجلــس  يبحــث  كمــا 
اليــوم، تقريــًرا آخــر للجنــة الشــؤون الماليــة 
مجلــس  قــرار  بخصــوص  واالقتصاديــة، 
النــواب حــول قــرار مجلــس الشــورى بشــأن 
مشروع قانون بتعديل المادة )4( من القانون 

2006م بشــأن االحتياطــي  )28( لســنة  رقــم 
لألجيــال القادمــة، )المعد في ضــوء االقتراح 
بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس 

النواب(.
ويتألف مشــروع القانون فضالً عن الديباجة 
من مادتين، نصت األولى على استبدال نص 
المــادة )4( مــن القانون رقم )28( لســنة 2006 
بشــأن االحتياطــي لألجيــال القادمــة، والتــي 
ترمــي إلى تعديل تشــكيل مجلس احتياطي 
األجيــال القادمــة بما يتالءم مــع المهام التي 
وضــع  فــي  والمتمثلــة  المجلــس،  بهــا  يقــوم 

السياســة االســتثمارية للحســاب، وتوظيــف 
أمواله في عمليات اســتثمارية آمنة ومربحة 
تزيــد من مــوارده، فضالً عــن توظيف أموال 
فــي  القادمــة  األجيــال  احتياطــي  صنــدوق 
السياســة  ووضــع  االســتثمارية،  العمليــات 
عليهــا،  واإلشــراف  للصنــدوق  االســتثمارية 
إلــى جانــب متابعــة تنفيــذ برامــج االســتثمار 
وجــاءت  دوريــة.  بصــورة  نتائجــه  وتقييــم 

المادة الثانية تنفيذية.
وانتهــت اللجنــة إلــى التمســك بقــرار اللجنــة 
المبــدأ علــى  مــن حيــث  بالموافقــة  الســابقة 
مشــروع القانون المذكور، وبالتعديالت التي 
أقرها المجلس عليه، وذلك أن التعديل الذي 
أجرتــه اللجنــة وأقــره المجلــس يهــدف إلــى 
تحقيــق التــوازن في اختيــار أعضاء مجلس 
األعضــاء  بيــن  القادمــة  األجيــال  احتياطــي 
مــن الجهــاز الحكومي واألعضــاء من القطاع 
الخــاص مــن أصحــاب الخبــرة والكفــاءة في 
مجــال االســتثمار وإدارة األصــول لتحقيــق 

أكبر عائد ممكن. 
وفــي إطار جــدول أعمالــه، ينظــر المجلس 
للجنــة  األول  التكميلــي  التقريــر  فــي 
قانــون  مشــروع  بخصــوص  الخدمــات، 
بتعديــل المــادة )14( مــن المرســوم بقانــون 
رقم )21( لســنة 2015م، بشــأن المؤسسات 
ضــوء  فــي  )المعــد  الخاصــة،  الصحيــة 
االقتراح بقانــون “بصيغته المعدلة” المقدم 

من مجلس النواب(.

مجلس الشورى

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس الشورى

القضيبية - مجلس الشورى

Û  نجحــت الصحافيــة واإلعالميــة عهديــة أحمــد الســيد يوم أمس، بتســجيل
نقطــة انتصــار جديــدة للمــرأة البحرينيــة، بعــد انتخابهــا رئيســة لجمعيــة 
الصحفيين، في سابقة أولى تعكس اإلصرار والعزيمة والمثابرة البنة البلد. 

Û  ويعيــد لألذهــان هــذا االنتصار المختلف، النجاح المســتمر للمــرأة البحرينية
فــي شــتى المجــاالت، وكيــف أوجــدت لنفســها المكانــة المســتحقة، صانعــة 
للحدث وليست مراقبة له، خدمة لمليكها ووطنها، وشعبها، وهي أهل لذلك.

Û  وتعكس هذه النجاحات الوطنية، المناخ اإليجابي العام، الذي أساسه األول
المشــروع اإلصالحي لجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، والذي جعل 
للمرأة نصيبا وافرا من الحضور في المجتمع، بعيدا عن أي حواجز أو قيود 

أو عثرات، تحول دون تحقيق قصص النجاح النسائية. 
Û  ،وكباكــورة لذلــك كلــه، شــقت المــرأة طريقهــا بسالســة وحــزم فــي القضــاء

والطيــران، والبرلمــان، والتعليــم، والطــب، والتربيــة والتعليــم، والصحافــة، 
واإلعــالم، والمحامــاة، والتجــارة، والرياضــة، وال تــزال المســيرة مســتمرة 

وواعدة ومبشرة بالخير. 
Û  إننــا لنفخــر عاليــا بالبيئــة اإليجابيــة والمتطــورة فــي بالدنــا، التــي أوجــدت

الحمايــة الكاملة لحقوق المرأة، ومكنتها وســاعدتها فــي أن ترتقي بدورها، 
بما يحفظ للمجتمع توازنه، واستقراره، ونهضته في مختلف الميادين. 

Û  ،وإننا لنفخر أيضا، بثقة الرجل بها، كعامل أســاس في التشــجيع، والتحفيز
ومنــح الثقــة الوافــر، وفي ســن التشــريعات الوطنيــة المتكاملــة والرصينة، 
التــي أفــرزت قــرارات قويــة، وجريئة، حققــت التكامــل الذي تنشــده المرأة 
البحرينيــة، كطــرف فاعــل فــي بنــاء الدولــة الحديثــة، وفقــا لمبــادئ تكافــؤ 

الفرص، والعدالة واإلنصاف.

انتصار جديد 
للمرأة البحرينية

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

البوعينين يهنئ مجلس الصحفيين الجديد
للوطن الــمــكــتــســبــات  ــل  ــض أف لتحقيق  تــطــلــع   

هنــأ رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع 
النــواب محمــد  فــي مجلــس  الوطنــي  واألمــن 
البوعينيــن، عهديــة أحمــد علــى فوزهــا برئاســة 
مجلــس إدارة جمعيــة الصحفييــن البحرينييــن 
جــرت  التــي  االنتخابــات  فــي  وذلــك  الجديــد، 
أمــس، مهنئا في الوقت ذاتــه الفائزين بعضوية 
مجلــس اإلدارة، متمنيــا لهم التوفيق في القيام 
بدورهــم الوطني في االرتقاء بمجال الصحافة 

واإلعــالم، تطلعــا لتحقيــق أفضــل المكتســبات 
للوطن.

بمنصــب  عهديــة  فــوز  أن  البوعينيــن  واعتبــر 
الرئاســة يمثــل نقلة حضارية للمســيرة الوطنية 
كونهــا أول امــرأة تتــرأس جمعيــة الصحفييــن، 
مشــيرا إلــى أن ذلــك يشــكل تتويجــًا للمبادرات 
األعلــى  المجلــس  رئيســة  قبــل  مــن  المســتمرة 
للمــرأة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة 
المــرأة  لتمكيــن  خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت 

البحرينية في المواقع القيادية.
وأكــد النائــب دعمــه للصحافة ووســائل اإلعالم 
بمــا يمكنها من أداء رســالتها فــي خدمة الوطن 
والمواطنيــن نظــرًا لما تســاهم بــه الصحافة من 
إثــراء وتنويــر للــرأي العــام، وذلــك مــن خــالل 
وتحقيــق  الجمعيــة  وقضايــا  ملفــات  مســاندة 
فــي  والعامليــن  الصحفييــن  لخدمــة  تطلعاتهــا 
ظــل  فــي  واإلعالميــة  الصحفيــة  المؤسســات 

محمد البوعينينالمشروع اإلصالحي لصاحب الجاللة الملك.

القضيبية -مجلس النواب



»     

أكــد وزيــر شــؤون اإلعــام علــي الرميحــي حرص الــوزارة على تعزيز الشــراكة مع جمعيــة الصحفيين البحرينيــة في رعاية حقــوق الصحفيين، 
وتحسين أوضاعهم مهنًيا واجتماعًيا، بما يمكنهم من أداء رسالتهم السامية بحرية وموضوعية ومسؤولية، باعتبارها من أهم القيم الحضارية 

والمكتسبات الديمقراطية المحققة خال العهد الزاهر لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

إلــى  تهانيــه  أطيــب  عــن  الوزيــر  وأعــرب 
مجلــس إدارة جمعيــة الصحفييــن البحرينية 
برئاســة عهديــة أحمــد نائــب رئيــس تحريــر 
صحيفــة “بحريــن تربيــون”، بمناســبة نيلهــم 
ثقــة الجمعية العمومية فــي االنتخابات التي 
جــرت أمس بمقر جمعية المهندســين، وســط 
والشــفافية  النزاهــة  مــن  إيجابيــة  أجــواء 
والحياديــة، وســيادة روح الــود واإلخــاء بين 

جميع الصحفيين واإلعالميين الحضور.
بحرينيــة  امــرأة  بفــوز  اعتـــزازه  إلــى  ونــوه 
الصحفييــن  جمعيــة  إدارة  مجلــس  برئاســة 
للمــرة األولــى منذ تأســيس الجمعيــة في عام 
عضويــة  علــى  ســيدات   3 وحصــول   ،2000
المجلــس مــن أصــل 8 أعضاء جــدد، بالتزامن 
مــع انتخــاب رئيًســا لمجلــس النــواب فوزيــة 
زينــل، وقبــل أيــام مــن االحتفــاء بيــوم المرأة 

للمــرأة  جديــًدا  مكســًبا  باعتبــاره  العربيــة، 
البحرينيــة وإنجازاتها الرائدة كشــريك جدير 
الديمقراطــي  والتطويــر  البنــاء  فــي مســيرة 
واإلعالمــي، والتنميــة الشــاملة والمســتدامة، 
للمــرأة  األعلــى  المجلــس  لجهــود  وتتويًجــا 
برئاســة قرينــة عاهــل البــالد صاحبــة الســمو 
آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميـــرة  الملكــي 

خليفة.
وأضــاف أن مجلس إدارة جمعية الصحفيين 
أمامــه   )2019-2021( الجديــدة  دورتــه  فــي 
اســتحقاقات وواجبــات وطنيــة فــي تدعيــم 
والعمــل  المســؤولة،  الصحفيــة  الحريــات 
علــى توعيــة الصحفييــن والكتــاب بحقوقهم 
والتزاماتهــم بواجباتهــم المهنيــة واألخالقية 
الشــرف  ميثــاق  فــي  عليهــا  المنصــوص 
الصحافــي، مــن خالل تحــري الدقــة واألمانة 
والموضوعية في التعبيـــر عن الرأي، وتعميق 
روح التســامح والتـــرابط بين أبنــاء المجتمع 
العليــا  المصلحــة  علــى  والحــرص  الواحــد، 

للوطن وجميع المواطنين.
وأكــد وزيــر شــؤون اإلعــالم، رئيــس مجلــس 
أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية التـزام 
الوزارة بمتابعة برامجها وخططها التطويرية 

بالتعــاون مــع جمعيــة الصحفييــن وأعضائهــا 
الصحفيــة  والحريــات  الحقــوق  تعزيــز  فــي 
وتأهيــل  وإعــداد  المســؤولة،  واإلعالميــة 
الكــوادر الوطنية وصقلهــا بالفنون والمهارات 
والخبــرات المهنيــة والتقنية، بما يرتقي بدور 
اإلعالم الوطني في الحفاظ على أمن الوطن 
التنمويــة  مكتســباته  وتعزيــز  واســتقراره 
والحضاريــة المســتدامة فــي إطار المشــروع 

اإلصالحي لصاحب الجاللة الملك.

بحضور مستشار الملك لشؤون االعام نبيل الحمر أقيمت صباح أمس انتخابات جمعية الصحفيين البحرينية وأسفرت نتائج االقتراع 
النتخابات جمعية الصحفيين البحرينيين، التي جرت أمس بمقر جمعية المهندسين، عن فوز نائب رئيس تحرير صحيفة “ديلي تربيون” 

عهدية أحمد السيد بمنصب رئيس جمعية الصحفيين، في سابقة هي األولى من نوعها، بتقلد امرأة لهذا المنصب.

وفــازت عهديــة بـ 71 صوتا مقابل 67 
صوتا لمنافسها الوحيد رئيس تحرير 

صحيفــة “الوطــن” يوســف البنخليل، 
الفائزيــن  نتائــج  أســفرت  حيــن  فــي 

بعضويــة مجلــس إدارة الجمعيــة عن 
 126( حبيــب  زهــراء  مــن:  كل  فــوز 

صوتــا(، راشــد الحمــر )105 أصوات(، 
ســارة  صوتــا(،   99( الســتري  حســن 
نجيــب )94 صوتــا(، ســكينة الطواش 
المدفــع  عبدالرحمــن  صوتــا(،   92(
)90 صوتــا(، محمــد بحــر )79 صوتــا(، 
صوتــا(،   66( بوصيبــع  والحــارث 
السياســي  الفريــق  رئيــس  وحصــل 

بالبالد الزميل راشــد الغائب على )51 
صوت( ليكون بذلك العضو االحتياط 
بالجمعيــة فيمــا حصــل رئيــس قســم 
الرياضــة بالبــالد الزميــل أحمــد كريم 

49 صوت.
وكانــت قاعــة االجتماعــات بجمعيــة 
بجمــوع  ازدحمــت  قــد  المهندســين 

كبيــرة مــن الصحافييــن واإلعالميين 
الذيــن ســارعوا لتســجيل حضورهــم 
في كشــوفات التسجيل منذ التاسعة 
انتخابــات  فــي  للمشــاركة  صباحــا؛ 
نســائية  مشــاركة  وســط  الجمعيــة، 
واســعة سواء على مســتوى التنظيم 

أو اإلعداد أو التصويت نفسه.

مستشار جاللة الملك لشؤون االعالم يتوسط مجلس ادارة جميعة الصحفيين الجديد

رئيس التحرير مؤنس المردي يدلي بصوته

الزميلة زهراء حبيب الفائزة بأعلى نسبة أصوات في مجلس اإلدارة  فرز األصوات

خير خلف لخير سلف

عهدية أحمد رئيسة الجمعية تدلي بصوتها

الزميل أحمد كريم ُيدلي بصوته في انتخابات الصحافيين 

الزميلة مروة خميس تدلي بصوتها في انتخابات الصحفيين 

الزميل راشد الغائب أثناء عملية التصويت

الصحـافييــــن يعهــــدون لعهديـــــة الرئاســـــــة
ــيـــن ــيـ ــفـ ــحـ ــصـ الـ ــة  ــ ــي ــ ــع ــ ــم ــ ج رئـــــــاســـــــة  ــى  ــ ــولـ ــ ــتـ ــ تـ امـــــــــــــرأة  أول 

فوز عهدية و3 
عضوات في مجلس 

الجمعية مكسب جديد 
للمرأة البحرينية
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إبراهيم النهام )تصوير: خليل إبراهيم(

االرتقاء بدور اإلعالم في حفظ أمن الوطن واستقراره
الرميحـــي: تعزيـــز الشـــراكة مـــع “الصحفييـــن” فـــي صـــون الحقـــوق والحريـــات

المنامة - بنا

إدارة  مجلــس  عضــو  عبــر 
جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة 
بوصيبــع  الحــارث  المنتخــب 
عــن خالــص تهانيــه وتبريكاتــه 
لرئيســة مجلس إدارة الجمعية 
عهديــة أحمد، ولزمالئه أعضاء 
فوزهــم  بمناســبة  المجلــس 
فــي انتخابــات الجمعيــة التــي 
جرت صباح يوم أمس. وأشــاد 
باألجــواء الديمقراطيــة الحــرة 
والنزيهة التي سادت انتخابات 
الجمعية والتنظيم المميز الذي 
الصحافيــون  الزمــالء  حــرص 
وكان  فيــه،  المشــاركة  علــى 
عامــال فــي إنجــاح هــذا العرس 
لمــا  الديمقراطــي  الصحفــي 
حاضنــة  مــن  الجمعيــة  تمثلــه 
للقطــاع الصحفي فــي مملكتنا. 
لــدى إدارة  أكــد بوصيبــع أن  و 
الصادقــة  الرغبــة  المجلــس 
والمخلصة في تعزيز وترســيخ 
مكانــة الصحافــة فــي المملكــة 
والحــرص علــى صــون حقــوق 
فــي  الصحفييــن  ومكتســبات 
والصحافــة  اإلعــالم  مجــال 

يعكــس  بمــا  عــام  بشــكل 
لقيــادة  الســامية  التوجيهــات 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 

خليفة.
بجزيــل  بوصيبــع  توجــه  كمــا 
االمتنــان  وعظيــم  الشــكر 
اإلعــالم  شــؤون  وزيــر  إلــى 
دعمــه  علــى  الرميحــي   علــي 
المتواصــل والمســتمر لجمعيــة 
تطلعهــا  مؤكــدا  الصحفييــن 
لتقويــة مجاالت التعــاون بينها 
وبين وزارة شــؤون اإلعالم بما 
يخدم مصلحة العمل الصحفي 
واإلعالمي في مملكة البحرين.

بوصيبيع يشيد باألجواء الديمقراطية لالنتخابات

علي الرميحي
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المحرق تنبض بحبك يا بوعلي
نعــم، المحــرق كلهــا نبضــت خــال األيام الســابقة نبضة واحــدة في حب األميــر الوالد 
الحبيــب صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة حفظه هللا ورعاه.. 
نعــم المحــرق أثبتــت حبهــا الكبير لســموه الحبيب، ونعــم، المحرق وســمت على صدرها 

اسم خليفة حتى آخر العمر.

إن معظــم مدن المحــرق وضواحيها خالل 
األيــام الســابقة قــد احتفلــت بشــفاء الوالد 
األميــر حفظه هللا ورعــاه، حيث إنني ومن 
االحتفــاالت  هــذه  فــي  مشــاركتي  خــالل 
لمســت فيهــا ازدحام مشــاعر الحضــور حًبا 
وفرًحا لسمو األمير الوالد الذي لطالما كان 
واألمــان  والــدفء  والمحبــة  لألبــوة  رمــًزا 
والحكمــة والــذي لطالمــا قــدم الكثيــر لهــذا 
الوطن ولهذا الشــعب، هذه المشــاعر كانت 
وما زالت متبادلة بين سموه الحبيب وبين 

أهالي المحرق منذ عمٍر طويل.
فهنيئــا لــك يــا خليفة الــروح هذه المشــاعر 
الجياشة التي يحملها لك أهل المحرق، فهم 
يتســابقون علــى محبتــك وهم يتنافســون 
فــي إظهــار وترجمــة هــذه المشــاعر، إلــى 
مهرجانــات واحتفــاالت تعنونــت بعناويــن 
وشــعارات فــي حــب خليفــة الفــؤاد، وهذه 
االحتفاالت التي حرصت كل الحرص على 
القدوم بشــعراء يتغنون بأبياٍت تحمل في 
ســطورها كميــة حــب ووفــاء لــك وســعادة 

بشــفائك، فرفعــت المحرق صــورك في كل 
حــي وشــارع ومهرجــان، ورقــص الصغــار 
وعزف الكبار وارتســمت البسمة والسعادة 

فرًحا بسالمتك.
إن المحرق يا خليفة القلب لبت النداء منذ 
أن ســمعت أن هــذه االحتفاالت لســالمتك، 
والفقيــر  والكبيــر  الصغيــر  لهــا  فتهافــت 
والغنــي، ســعادة محافــظ المحــرق حفظــه 
هللا، نــواب كرام، وجهــاء أفاضل، أصحاب 
المجالس، نشــطاء اجتماعيون، محرقيون 
حتى النخاع، وغيرهم الكثير الكثير الذين 
أعربــوا عــن ســعادتهم بســالمتك وأثبتــوا 
محبتهــم لــك.. فشــكًرا لكــم من قلبــي على 
حضوركــم وعلــى نوركم الذي ســطع بحب 

خليفة.. 

وكيــف ال يعشــق! وهــو األميــر الــذي مازال 
العيــش  توفيــر  ســبيل  فــي  الكثيــر  يبــذل 
الرغيــد لشــعبه، وكيــف ال وســموه حريــص 
علــى زرع البهجــة والســرور دائمــا فــي كل 
قلــب  وصاحــب  كريــم  قائــد  فهــو  مــكان، 
كبيــر وذو عطــاء دائــم متدفــق ال ينضــب 
امتــد أكثــر مــن نصف قــرن لخدمــة الوطن 
والمواطن. فالحمد لله على ســالمة ســموه 
ويحفظــه الشــافي المعافــي مــن كل ســقم، 
وتحيــة لســموه الكريم من أهالــي المحرق 
العريقــة الذيــن يكنــون لــه كل مشــاعر الود 
الصحــة  نعمــة  عليــه  والمحبــة، وأدام هللا 

والعافية والعمر الطويل.. 

حنان بنت سيف بن عربي

ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 
منها ما ال يتعارض مع قوانين 
النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد 
اإللكتروني أعاله متضمنة االسم 
والعنوان ورقم الهاتف.

فــي  والتعليــم  التربــة  وزيــر  إلــى  نــداء 
الدورة الجديدة، نرجو منه أن يأخذ كلمة 
صاحــب الســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفــة على محمل الجد حين تحدث عن 
أن التعليــم فــي فنلنــدا ال تزيــد مدتــه عن 
4 ســاعات، ومــع ذلــك فإنهــم أكثــر ثقافــة 
في العالم؛ والســبب يعــود إلى الوقت كما 
كان جيلنــا فــي الماضــي، كنــا أكثــر ثقافــة 
مــن جيــل اليوم ونمــارس هوايــات كثيرة 
فيهــا،  نبــدع  مدرســية  أنشــطة  ونعمــل 
والســبب أننــا نعــود إلــى منازلنــا الســاعة 
لعمــل  الكافــي  الوقــت  ولدينــا  الواحــدة 
واجباتنــا براحة تامــة دون ضغط الوقت، 
كما أننا نقرأ كتبا خارجية وقصصا عالمية 
تفتــح مداركنــا، أمــا طــالب اليــوم فإنهــم 
يخرجــون مــن مدارســهم الســاعة الثانيــة 
والنصــف يأكلــون وجبــة الغداء بعــد أذان 
العصر وقبل أذان المغرب بقليل، والطالب 

حتى يصل إلى بيته يحتاج إلى ما يقارب 
الســاعة وينتهــي من وجبة الغــداء تقريبا 
الســاعة الرابعــة، وهذا مؤلم كثيــرا، ولكن 
ال نســتطيع أن نقــول إال ال حــول وال قــوة 
إال باللــه العلــي العظيــم، ليس لديهم وقت 
لواجباتهــم أو لقــراءة كتــب خارجيــة وال 
الهوايــات،  مــن  نــوع  أي  لممارســة  وقــت 
واألهــم مــن ذلك أنه ال يوجــد وقت يمّكن 
اآلبــاء مــن تعليم أطفالهــم دينهم وتقويم 
أخالقهم؛ ذلك أنه بعد ساعتين أو بالكثير 
3 ســاعات يتنــاول الطالــب وجبة العشــاء 
حتــى ينــام اســتعدادا ليــوم آخــر طويــل. 
الغريــب أن المدارس الخاصة تطبق نفس 
التوقيت على األطفال في سن الخامسة، 
مــا يعنــي أن هــذا الطفــل المســكين يحرم 
مــن اللعــب وحنــان األم من الســاعة 6:30 
عندمــا يخــرج مــن بيتــه ليصــل المدرســة 
المدرســة  مــن  ويخــرج   7:30 الســاعة 

الســاعة 2:15؛ ليصــل بيتــه منهكا الســاعة 
3:15، ال يرغــب فــي األكل وال اللعــب، كل 
مــا يريــده أن ينــام مــن تعــب يــوم طويــل 
لطفل في سن الخامسة. يا وزيرنا ارحموا 
مــن فــي األرض يرحمكم من في الســماء، 
نحن ال نطلب أن تكون الدراسة 4 ساعات 
فــي اليــوم؛ ألننــا نعلــم أن أبناءنــا البد من 
تلقينهم المعلومة، ولكن نطلب العودة إلى 
الســاعة الواحدة حتى المدارس الخاصة، 
ونحن نعلم أنك كما نقول بالبحرين قدها 
وقــدود، وهللا يوفقــك. أتمنــى أن يكــون 
آل  بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  لكلمــة ســمو 
خليفــة حفظــه هللا صــدى لديكــم؛ حتى ال 
يتعرض األبناء ألمراض نفســية نراها في 
أعينهم بســبب اإلرهــاق والتعب من دوام 
يســتمر 8 ســاعات فــي اليوم. مــع تمنياتنا 

بالتوفيق للجميع.

البيانات لدى المحرر

ارحموا أبناءنا... جدة تتألم على وضع أحفادها

انتظــار،  يعنــي  التوقــع  توقــع.  يعنــي  األمــل 
االنتظار يعني قلق.

فلذلك منهك، يصبح ألًما وإن بدا أماًل! فشخص 
يمــر بظروف ســيئة مادية، معنويــة، صحية، أًيا 
كانــت، يأتــي إليــه آخر علــى اعتبار أن يســاعده 
فيخنقــه بقصــص ومواعــظ مقصدهــا أن يكون 
لديــه أمــل بتغيير حاله. فيزيــد صاحبه المبتلى 
ضغطــا نفســيا إضافيــا وهــو اآلمــل بــأن يتغيــر 
حالــه. فيصبح قلًقا النتظاره التغيير! مما يتعبه 

أكثر ال يساعده.
هنــاك خلــط بيــن أن أعــزي أحــًدا وأواســيه فــي 
مصابــه وبيــن أن أزيــده غًمــا بأن أشــعره بأن ما 
يمر به هّين وأن عليه التغيير وأنه ال يجب عليه 
أن يحــزن أو حتــى يبكــي! لســت ضد المواســاة 
والتعزيــة، لكــن لســت من محبــي األمــل. أنا مع 

التفاؤل بأن أؤمن أن الحال ال يدوم حســنه وال 
سيئه، وأن المبتلى مأجور، وأن هللا ال يضيع له 
تعًبــا وال حزًنــا. وأن مــن حقــه أن يحــزن ويبكي 
ويتوقــف ليســتجمع قــواه. وأن مــا أصابه ليس 
بهيــن، وأنــه صبر وهللا ال يضيع أجــر الصابرين. 
وأنــه قــوي وهللا ال يكلف نفًســا إال وســعها. وأن 
مــا أصابــه لــم يكــن ليخطئه وما أخطــأه لم يكن 
ليصيبه. وأن عليه أن يتعامل مع الوضع كما هو 
دون مخــدر “األمــل”؛ ألن نشــوته لحظة وعذابه 
طويل. أن يفعل ما يســعده وما يستطيعه دون 
انتظــار أي شــيء، ألن االنتظــار للضعفــاء وأنت 
لست كذلك. سيتغير الحال ال محالة ولكن رفًقا 

بأنفسنا ومن حولنا.

فاطمة الجمعة

األمل المنهك

خريج هندسة طيران: أبحث عن عمل
ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير الوالد 
خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء 
الموقــر، تعجز الكلمات عن وصف ما أشــعر 
به وتجف األقالم قبل أن أكتب لكم رسالة 
شكر وعرفان على كل ما بذلتموه وتبذلونه 
تجــاه هذه المملكــة الحبيبة وعلى كل جهد 
قدمتمــوه ألبنــاء هــذا الوطن، فمــا أروع أن 
ترى صاحب الســمو يمد يديه لكل من كان 

في ضيق أو شعر بظلم.
شــهادة  علــى  حاصــل  ابنكــم،  أنــا  ســيدي 
 2010 ســنة  األردن  مــن  طيــران  هندســة 
فــي  محصــورة  دراســتي  وكــون   ،2012  -
مجــال الطيــران تقدمــت لناقلتنــا الوطنيــة 
“طيــران الخليــج”، ولكــن لألســف لــم أوفق 
بعــد للحصول على الوظيفة، وتابعت ســير 
الطلــب ولم يتــم التواصل معــي حتى هذه 

اللحظة بالقبول أو الرفض.
وطرقــت أبــواب المختصيــن طــوال الفترة 
الماضيــة، وقابلــت العديد من المســؤولين، 
إال أن تلــك الجهود باءت بالفشــل والســبب 
مــن عــدم وجــود  المتجــددة  هــي األعــذار 
شــواغر وغيرها.. ولقد ضاقت النفس ذرعا 
مــن االنتظــار ســنوات عديدة، وبعــد الجهد 
ســنوات   6 وطــوال  المضنيــة  والدراســة 
وربما أكثر وأنا عاطل عن العمل.. فلم يكن 
أمامي إال اللجوء لشــخصكم الكريم، فأنتم 
األب الحنــون والعطوف ومن نلجأ إليه من 
بعــد هللا عــز وجــل وجــل، ومــا أرجــوه هــو 

التوظيــف المباشــر بمبــدأ األولويــة لألقــدم 
في التخرج.

وكمــا تعلمون ســموكم فلســت وحدي ممن 
ضاقــت بهم النفس بل أســرنا الذين ضحوا 
وكانــوا  تعليمنــا وتوجيهنــا  بالكثيــر ألجــل 
يتأملــون وينتظــرون بفــارغ الصبــر أن نــرد 
لمســاعدتهم  لهــم  عونــا  ونكــون  الجميــل 
علــى تحمــل مشــقات الحيــاة وأن يضمنــوا 
البقــاء  مــن  بــدال  ألبنائهــم  باهــرا  مســتقبال 

ســنوات دون عمــل وكمــا هــو الحــال اآلن. 
تقدمــت بطلبــي هذا لكم لكــي أحقق الفخر 
لمملكتي الحبيبة، وإنه ليشرفني أن أشارك 
المشــروع  وثمــار  اإلنجــازات  حصــد  فــي 
البــالد المفــدى حضــرة  اإلصالحــي لعاهــل 
صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل 

خليفة.
ربمــا تتداخــل الحــروف والكلمــات ويعجــز 
اللسان عن التعبير ولكن القلب دائًما يكون 

األصــدق، فلكــم منــي كلمات نســجها القلب 
يا صاحب السمو، وأتمنى من هللا عز وجل 
أن يديم عليكم الصحة والعافية وأدام هللا 
عزكــم ودام عطاؤكــم، وإننــي كلــي ثقة في 
رعايتكــم الكريمــة ألبناء هــذا الوطن الذين 
يســعون لخدمته. وتفضلوا ســموكم بقبول 

فائق التقدير واالحترام...

البيانات لدى المحرر

“فوحه 
واشرب 

مايه”

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  مــا عــاد المواطــن يتحمــل “بهرجــة بعــض الفئــات” وفرقعاتهــا اإلعالميــة، ومــا عــاد
للمواطن، الذي ال يزال يتطلع إلى حلول للكثير من المشــكالت المعيشــية والخدمية، 
مزاج أو قدرة على تقبل الوعود الوردية الفضفاضة من أي طرف كان، ولم يعد أحد 
يســتغرب انتشــار مقاطــع صوتية من بعــض المواطنيــن، رجااًل ونســاًء، توجه الكالم 

لبعض المسؤولين، الذعة اللهجة حيًنا ولينة حيًنا آخر عن معاناتهم ومشكالتهم! 
Û  ولو أعدنا جمع التوجيهات والكلمات والتصريحات واللقاءات التي تشدد فيها قيادة

البالد الرشــيدة على االهتمام بشــؤون المواطنين واحتياجاتهم، والنظر في أحوالهم 
واالقتــراب منهــم، لوجدناهــا صريحة وواضحة في أن تحقيــق “رضا المواطن” يأتي 
فــي أعلــى القائمــة، ويلزم على كل مســؤول أن يطبقه من خالل عمل منجز يشــعر به 
المواطــن. أمــا دون ذلــك مــن كالم معســول يلقيه بعض المســؤولين أو النــواب أو أي 
شــخصية عامــة فــي كل شــاردة وواردة وال يحقــق تلــك الغايــة، فما هــو إال هرج في 
مــرج، وهنــا، إذا كنــت نائبــا أم مســؤوال همــك األول واألكبــر واألوضــح واألضخــم أن 
تتفنــن فــي التصريحــات البراقة، والكلمــات والخطب الرنانة، ثــم ال يحصل المواطن 
على أيسر قدر مما يتوجب عليك أن تقوم به تجاهه، فكالمك وتصريحاتك وخطبك 

“فوحها واشرب مايها”.
Û  وإذا كنت من النواب أو المسؤولين الذين ال همَّ لهم سوى القيام بالجوالت الميدانية

وعقــد اللقــاءات واالجتماعــات مــع األهالــي، وفالشــات الكاميرات “تبرق” وعدســات 
الفيديو “تدور” ثم تقف أو تجلس أو تدور وأنت تعد وتؤكد وتصرح وتشدد وتمضي 
األيــام وتختفــي “ال حــس وال خبــر”، فــكل مــا فعلتــه أجمعه فــي تقاريــر ومحاضر ثم 
“فوحها واشرب مايها”. وإذا كنت ناشطا اجتماعيا أو سياسيا أو عالم دين أو خطيب 
منبــر أو داعيــة أو إعالميــا أو كاتبــا أو مــن لف لفهم ولم يجد منــك الناس إال “الهدرة” 
والبيانات النارية أو التصريحات والمقاطع الدعائية المتلفزة والمسموعة، فأجمع كل 

ذلك و.. “فوحه واشرب مايه”.
Û  أمــا إذا كنــت مســؤوال أم نائبــا أم شــخصية تبــذل كل ما في وســعها مــن جهد لخدمة

النــاس، وتبــادر وتســعى لتنفيــذ أفــكار تطويريــة تعــود بالنفــع علــى البــالد والعبــاد، 
وتعمل بعيًدا عن األضواء بكل إخالص وصدق، فبارك هللا فيك، ولك منا كل الشــكر 

والتقدير واالمتنان.

27 يناير 2019 األحد
21 جمادى األولى 1440



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

opinions
@albiladpress.com 09

ضاع البحر وضاع المواطن
المحــرق عاصمة البحر والشــواطئ، كانت جزيرة 
الســعادة عندمــا تقــف بســاحل وتشــاهد مســاحة 
البحــر تمتــد أمامــك بأفــق بهيــج فتمتــأ نفســك 
بالبهجــة، فالمحــرق عاصمة الســعادة حتى غزتها 
لشــواطئ وســواحل  الصناعيــة وحولتهــا  الجــزر 
خاصــة ترتادها نخبة محدودة برخص وبطاقات، 
العامــة حتــى أقــرب نقطــة هنــا  وأغلقــت بوجــه 
قــرب ســاحل الحد وعند حافة شــاطئ الصيادين 
وباحة بيع الســمك أغلقت أخيرًا كآخر مكان ترى 
فيــه البحريــن، ووضعــت حواجــز خاصــة وأصبح 
البحــر كلــه مشــروعا تجاريــا ، ولــم تعــد المحــرق 
مدينــة الســعادة إال لفئة قادرة علــى الدفع وعبور 

الحواجز.
فقــدت الحركــة والترفيــه والتمتــع بالطبيعة التي 
وســواحل  شــواطئ  عبــر  للمواطــن  هللا  وهبهــا 
هــدوء ووداعــة وجمــال وتوفــر  المحــرق، ومــن 

الصيــد لأســماك الطيبــة، ليحــل الشــعور بخيبــة 
األمــل والحســرة على تلك الشــواطئ والســواحل 
إلــى  لتحولهــا  الكبيــرة  الحفــارات  ابتلعتهــا  التــي 
وفنــادق  االرتفــاع  هائلــة  وبنايــات  ومــدن  جــزر 
تســتثمر  بــل ومطاعــم وشــركات  وســوبرماركت 
هــذا البحــر الــذي كان حتــى القريــب ملــكًا ألهالي 

المحرق فكيف اختفى منهم؟
كيــف تبخــر هــذا الســحر والجمــال ليتحــول إلــى 
مضاربات مالية وأرقام في أســعار الســوق، بل لم 
يكتــف بذلــك بل مازالــت تلك الحفــارات العمالقة 
تقضم كل يوم البحر غير مبالية بمشــاعر اإلنسان 
الــذي يقــف علــى تلــك المشــارف ويحلــم بالبحــر، 
ليــس أمامنا ســوى شــعبنا ومســتقبله وراحــة باله 
واســتقراره، فكلمــا اهتممنــا بخدمتــه كلمــا أرحنــا 
هــذا الشــعب الوفــي ووفرنــا لــه الخيــر والســعادة 

والرخاء.

عندما تريد الوقوف مساء في هذا المناخ األخاذ 
مــن هــذا الوقــت أمام مــا تبقى من البحر وتســرح 
بنظرك في األفق المشرق خالل خيرات هذا البحر 
الحقيقيــة  الوطــن  ثــروة  األرض  هــذه  وخيــرات 
وثــروة النــاس األوفيــاء المخلصيــن والمدافعيــن 
عــن هــذا الوطــن، لهذا أقــول أنصفوا هذا الشــعب 
وال تضيقوا عليه، فأبسط ما يتمناه اليوم ويتطلع 
التــي  والســواحل  الشــواطئ  ارتيــاد  إليــه حريــة 
أصبــح ارتيادهــا مكلفًا بواســطة حجز مســبق في 
إحدى الجزر، هذه تكلفة رؤية البحر واالســتمتاع 
بــه بعــد أن كان علــى مــدى العقــود متاحــا مجانــا 
للشــعب البحرينــي الــذي فقــد حتى البحــر لصالح 

النخبة المالية.

تنويرة: «

الدواء قاتل إن لم تعرف الداء. «

opinions
@albiladpress.com

ahmedjuma44@yahoo.com
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رواتب القطاع الخاص...
 رجل يقف على ساق واحدة

مــع دخولنــا ميــدان ضريبــة القيمــة المضافــة البــد مــن تحليــل آثارهــا علــى 
“الشــركات  خصوصــا  الخــاص،  القطــاع  فــي  يعملــون  الذيــن  المواطنيــن 
والمؤسســات” التــي ترفــض زيــادة الرواتــب بأعلــى درجــات القســوة بحجــة 
ضعف الميزانية وأزمة المديونية، فهناك موظفون في القطاع الخاص أشــبه 
بتمثــال للحــزن العميق بســبب رواتبهم المتدنية والضعيفة، وتدور مشــاكلهم 
في ســاقية مفرغة، فبعضهم يعمر لســنوات طويلة، وبالرغم من مســتوياتهم 
المختلفــة مــن الكفــاءة والتدريــب واإلبــداع إال أن “الراتب محلك ســر”، وكل 
المحــاوالت التــي تبــذل لزيــادة رواتــب هؤالء ظلــت باهتة ألنهــا تواجه حربا 
ضارية يشــنها أصحاب الشــركات والمؤسسات “أرباب العمل”، وكأن المواطن 
الــذي كتــب عليــه العمل فــي عدد من شــركات القطاع الخــاص ليس من حقه 
الرعايــة الكافيــة وبأجــور ال تخضــع إال لقاعــدة العــرض والطلــب وفــي بعض 

األحيان أمزجة “أرباب العمل”.
تفاصيل معاناة عدد كبير من موظفي القطاع الخاص كثيرة ورهيبة ومذهلة، 
فمعظمهم يســتهلك طاقته اإلنتاجية في ســاعات طويلة حيث يمتص أرباب 
العمــل دماءهــم قطــرة قطرة، ومقابل كــم... حفنة دنانير ال تؤمن مســتقبلهم 

ومســتقبل أوالدهــم ومــع ذلك حملوا بيــن ثنايا صدورهم غصــة األلم ورضوا 
بهذا الواقع العنيف والقاسي، يقضي نهاره كله يحترق في العمل ويأتي الليل 
ويمتد صمته كغابة تحترق حينما يشاهد أوالده لدقائق معدودات ثم ينتظر 

من جديد رنة خطوات النوم الستقبال يوم آخر من المعاناة والبهدلة.
راتــب ضعيــف مجمــد مخنــوق ومحاصــر بيــن أقبيــة أربــاب العمــل، ومازلــت 
أذكــر مــا قالــه لــي أحــد المواطنين وهو يضــع الحســرة أمامه... يقــول )أخرج 
مــن المنزل الســاعة الخامســة والنصف صباحا وأعمل مــع فريق من األجانب 
لغاية الخامسة مساء، يتخللها وقت قصير للراحة”، وآخر الشهر أستلم حفنة 
دنانير ال تكفي حتى لخمسة أيام من الشهر وأحصل على يوم إجازة فقط... 
أشــعر أننــي أعمــل فوق طاقتي ولكــن دون فائدة... قرأت كثيرا عن تحســين 
األجور في القطاع الخاص ولكن لم يحدث أي شــيء، نحســد الموظفين في 

القطاع الحكومي على كل االمتيازات والراحة التي يتمتعون بها(.

مازالت اإلجراءات الكفيلة بمساعدة هؤالء المواطنين بال رؤية  «
واضحة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

مجالس النساء
يغلــب طابــع األحاديث المطاطية على مجالس النســاء الالتي اعتدن االلتقاء 
صباحا أو عصرا على فنجان من الشاي أو قهوة مصاحبة للحلويات، والكثير 
من قصص القيل والقال، خصوصا بين النساء الالتي ال تعملن أو قضين وقتا 

كافيا في التربية وحان الوقت لهن لالسترخاء وتبادل األحاديث.
هكــذا تبــدو الصــورة النمطيــة عــن جلســات النســوة عنــد األغلبيــة، إال أن هذه 
الصورة تكاد تنقرض أو تكون مقننة جدا مع ما تعيشــه المرأة اآلن من عصر 
ذهبي وانشغال بامتياز أزاح عنها صفة الثرثرة، إال عن القليالت الالتي تتبعن 

الغير عن إعجاب أو حسد أو ما شابه.
إن مــا نعيشــه اليــوم مــن عولمة جبارة يحتم علــى الجميع االنتبــاه إلى ما هم 
عليــه فــي محــاوالت متكــررة لعبــور طريــق قد يكون خط لنفســه منــذ نعومة 
أظافره دون االلتفات يمينا أو يسارا، ذلك أن في هذا االلتفات مضيعة للوقت 

وعثرة مخبأة قد تحيدك عن الطريق المنشود.
وقــد وجــدت كثيــرات يتفقن معي في ســلك ذلــك المفهوم الجديــد بعيدا عن 
الصور النمطية التي كانت توسم بها النساء سابقا، وكدليل قاطع على دحض 
هــذه الصورة باتت النســاء حاليــا تتباهين بأعمارهن كــون العمر دليال حقيقيا 
علــى مــدى اإلنجــاز والعطــاء، والحــق يقــال إنني مــن الالتي يجــدن متعة في 

كتابــة تاريــخ ميالدهن كونه يعني الكثير من القصــص والحكايات والتجارب 
والمعرفة، فال فائدة حقيقية من انتقاص سنوات العمر التي جلبت لنا الحكمة 

والهدوء والثبات.
في صور أخرى ترى كثيرات منهمكات في تحقيق حلم راودهن منذ الطفولة 
أو أخريــات غارقــات فــي قــراءة منعطفــات حياتيــة مــررن بهــا فــي محاولــة 
للتحليــل ورصــد نتائج معينة، قد تســاعدهن على االنتقــال إلى محطة قريبة 

تصل بهن إلى حيث السبيل.
لقد ســئمت المرأة وســمها بما ال يمت لها بصلة حتى تلك التي تســتمع إلى ما 
تثرثــر بــه األخــرى فهي تســتخلص قيمــة مفيدة من قصــة ممتعــة تمتمت بها 
إحداهن أثناء ارتشــافها القهوة الســاخنة التي باتت تحتاج إلى بعض الوقت 

لكي تبرد قبل تناولها.

ومضة: ال عزاء للمتشبثات بالصورة النمطية للمرأة سوى أنها  «
تضيع الكثير من وقتها وجهدها في رصد ما وصلت له األخريات 

دون تحريك ساكن في مشهد درامي يملؤه البؤس والهزيمة 
والشقاء.

سمر األبيوكي

الــذي يعــرف اللهجــة المصريــة حتما ســيعرف ســبب الضجة التــي ثارت فــي القاهرة 
خــالل األيــام الماضيــة بمناســبة افتتــاح معــرض القاهرة الدولــي للكتاب فــي يوبيله 

الذهبي.
ففــي الــدورة الخمســين لمعــرض القاهــرة للكتــاب فوجــئ المثقفــون والقــراء ورواد 
وســائل التواصــل االجتماعــي بصــدور كتابيــن تحــت عنوانيــن )والد المــرة... ووالد 

الوسخة(.
ولكــي نبســط األمــر لمــن ال يعرف اللهجــة المصرية، فكلمــة )المرة( بفتــح الراء وليس 
بتشــديدها والتــي تعنــي المــرأة تعتبر من الكلمــات البذيئة في العاميــة المصرية، أما 

عبارة )والد الوسخة( فال تحتاج إلى شرح.
وعندمــا علــم المثقفــون والقراء ورواد وســائل التواصــل االجتماعي بصــدور كتابين 
تحت العنوانين الســابقين حدثت ضجة كبيرة وتم رفض الكتابين لمجرد صدورهما 

بهذين العنوانين المخالفين للتقاليد وأخالق المجتمع.
والذي زاد الطين بلة لدى الجميع أن الدار التي نشرت الكتابين تسمى دار “مهذبون”.

وازداد األمر اشتعاال وازدادت دهشة الكثيرين عندما صرحت وزيرة الثقافة المصرية 
خــالل افتتــاح معــرض القاهــرة للكتاب قبل أيام بأن مضمــون الكتابين مضمون جيد 

وال عالقة له بالعنوانين المذكورين.
وبين عشية وضحاها أصبح الكتابان محور حديث واهتمام الماليين من المصريين، 
وبطبيعــة الحــال ســينتقل نفــس االهتمــام لمواطنــي دول عربيــة أخــرى، وهــذا أمــر 
طبيعــي، فــكل مــا يصطــدم باألخــالق والتقاليــد يصبح محــل اهتمام الجميــع، فتجد 
الكل ينتقده وتجد الكل يبحث عنه ويحرص على اقتنائه كما كان يحدث مع رواية 

أوالد حارتنا لأديب الكبير نجيب محفوظ.
وعلى الرغم من أن ناشر الكتابين قال إن النشر لديه مجرد هواية وإنه ال يسعى إلى 
الكسب، إال أنه سيكون أكثر الرابحين ماديا من معرض الكتاب ومن الناشرين عموما 

من خالل مبيعات هذين الكتابين.

أنا شخصيا ال أعرف شيئا حتى اللحظة عن مضمون هذين الكتابين،  «
لكنني رغم ذلك ال أبرئ الكاتب أو الناشر من نية السعي إلى تحقيق 

الربح من هذين العنوانين عن طريق االستفادة من طبيعة البشر في 
حب االستطالع، خصوصا عندما يتعلق األمر بالمحرمات والخروج عن 

المألوف في عادات وتقاليد المجتمع.

ضجة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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تكتســب توجيهــات صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، رئيــس 
الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعــاه بشــأن تمكين ودعــم صغار التجــار البحرينييــن أهمية 
بالغــة تفرضهــا األوضــاع االقتصاديــة وتوجهــات الدولــة لتنويــع مصــادر الدخــل وإنعاش 

الموارد المالية لتحقيق نمو متصاعد يدعم االقتصاد الوطني.
وألن هناك تحديات منظورة، جاءت توجيهات سموه لتلقى صدى وترحيًبا وتقديًرا أعاد 
األمــل للكثيــر مــن التجــار، خصوًصــا ذوي المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، فالوقت حان 

لتذليل الصعوبات والمعوقات أكثر من أي وقت مضى.
وألن ســمو رئيس الوزراء حفظه هللا وضع األســس الناجحة للتنمية االقتصادية، ويشــهد 
القطــاع التجــاري واالســتثماري بدعــم ســموه الالمحــدود، فــإن توجيهات ســموه يلزم أن 
تترجــم إلــى خطــة عمــل واضحة المعالم تســير وفق برنامــج زمني مدروس فــي التنفيذ، 
ومــن المهــم اآلن أن ترســم كل مــن وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة وغرفــة تجــارة 
وصناعة البحرين بكفاءاتها وخبراتها الخطة المنشودة بدراسة موضوعية تتناول بشكل 
شــفاف وصريح كل المشــاكل التي يعاني منها التجار، والتباحث الدائم لمراجعة وتحليل 
المعوقــات التــي تعرقــل نمــو وتطــور مختلــف القطاعــات التجاريــة ومســبباتها، وإزالتهــا 
باالســتناد إلــى البيانــات والمعلومــات الدقيقــة، فالعمل وفق خطة مدروســة من شــأنه أن 

يحقق الكثير من النتائج الناجحة.
وكلنا نعلم أن ســمو رئيس الوزراء أولى اهتماًما لســنوات مضت باألســرة التجارية كونها 
داعمــا وشــريكا فــي التنميــة االقتصاديــة، وحظيــت العديــد مــن المبــادرات بدعــم ســموه 
لتقويــة القطــاع الخاص لضمان مســاهمته الفاعلة في المنظومــة االقتصادية، بل إخضاع 
التطورات االقتصادية العالمية للبحث والمراجعة واعتبار التحديات من العناصر الدافعة 
نحو الديمومة في التنمية من باب تحويلها إلى فرص حقيقية بمعالجتها والتعامل معها 

بفهم وتحليل.

ونتفق مع ما طرحه رئيس الغرفة األستاذ  سمير ناس بعد صدور توجيهات  «
سمو رئيس الوزراء في الجلسة االعتيادية األسبوعية للمجلس في األسبوع 
الماضي بأن القطاع الخاص هو حجر الزاوية في أي جهد تنموي اقتصادي، 

وكذلك فيما يتعلق بمعالجة كل العقبات والمعوقات التي تواجه صغار التجار، 
وننتظر من الوزارة والغرفة طرح المرئيات لتحويل التوجيهات السامية إلى 

برنامج عمل بمشاركة التجار أنفسهم بحيث يطرحون بكل شفافية ووضوح أبرز 
المعوقات التي تواجههم.

بعد توجيهات سمو الرئيس... 
صغار التجار ينتظرون خطة عمل

عادل عيسى المرزوق
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لرفــع المعانــاة عن كاهلهــم ضمن برنامــج التــوازن المالي

عدم المساس بأموال المتقاعدين اختيارًيا

أصــدر مصــرف البحريــن المركــزي تعليمــات للبنــوك يمنــع بموجبهــا البنوك من التصــرف في الدفعات األولى التي ســيحصل عليهــا المتقاعدون ضمــن الخطة للتقاعد 
الطوعي، والتي هي جزء من البرنامج الحكومي للتوازن المالي.

فــإن  مصرفيــة،  مصــادر  وبحســب 
بأنــه  البنــوك  أفــاد  المركــزي  المصــرف 
وفقا إلجراءات تنفيذ المخطط، ســيتم 
التعويــض عــن المتقاعديــن المعتمدين 
بتعويضــات خاصــة، علــى النحــو الــذي 
إلــى  إضافــة  الحكومــة،  عنــه  تفصــح 
للقانــون  وفقــا  العاديــة  التعويضــات 

الساري المعمول به.
وســيتم تحويــل عائــدات التعويضــات 
حســابات  إلــى  والخاصــة  العاديــة 
الرواتب الحاليــة المعتمدة للمتقاعدين 
مــع البنــوك المعنيــة مــن جانــب وزارة 
ومنظمــة  الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة 
التأميــن االجتماعي على 4 شــرائح كما 

هو موضح أدناه:
مكافــأة نهاية الخدمــة والترقية )وزارة 
المالية(، تعويض الخدمة العامة )وزارة 
المســاوي  النقــدي  التعويــض  الماليــة(، 
لتكلفة الشــراء لخمس سنوات إضافية 
مــن الخدمــة )وزارة الماليــة(، ومكافــأة 

نهاية الخدمة )التأمين االجتماعي(. 
أن  علــى  المركــزي  المصــرف  وشــدد 
الحكومــة تهــدف إلــى التنفيــذ الســلس 
زيــادة  دون  ومــن  للخطــة  والســليم 
المتقاعديــن  علــى  الماليــة  المصاعــب 
البنــوك  علــى  يجــب  إذ  المعتمديــن، 
لهــا  المرخــص  الماليــة  والمؤسســات 

االلتزام بالمتطلبات التالية:
ال يجوز تقييد أو استخدام المدفوعات 
المشــار  والثالثــة  والثانيــة  األولــى 
إليهــا أعــاه؛ للحــد مــن الديــون القائمة 
مــا  المعتمديــن  بالمتقاعديــن  المتعلقــة 
لــم يتــم اســتام موافقــة خطيــة منهم. 
وفيمــا يتعلــق بالدفعــة الرابعــة )مكافأة 
نهايــة الخدمــة( ُيســمح للمرخــص لهــم 
باســتخدام مــا يصــل إلــى 50 % منــه 
لتقليل المديونية المتأخرة للمتقاعدين 
المعتمديــن اعتبــاًرا مــن تاريخ اســتام 
الدفعــة الرابعــة المذكــورة، ويجــب أن 
وأحــكام  شــروط  علــى  الموافقــة  يتــم 

جميــع  مــع  والمائمــة  العادلــة  الســداد 
يجــوز  كمــا  المعتمديــن.  المتقاعديــن 
للبنــوك أن تتجــاوز المــدة المطلوبة من 

سبع سنوات إذا تطلب األمر ذلك.
أنــه عندمــا  وتشــمل التعليمــات كذلــك 
يكون للمتقاعدين المعتمدين تسهيات 

ائتمانيــة من العديد مــن المرخص لهم، 
يجــب على جميع المرخصين لإلقراض 
التنســيق في تنفيــذ المتطلبــات. وبناًء 
الــذي  البنــك  علــى  يجــب  ذلــك،  علــى 
لديــه حســاب راتــب المتقاعــد المعتمــد 
اإلقــراض  مرخصــي  مــع  التنســيق 

اآلخرين من خال شركة “بنفت”.
موظــف  آالف   9 مــن  أكثــر  وتقــدم 
حكومــي لبرنامــج التقاعــد االختيــاري، 
والــذي طرحتــه الحكومــة فــي نوفمبــر 
الماضي في ظل خطة “التوازن المالي”، 
والــذي حصلــت بموجبــه المملكــة علــى 
دعم شــقيقاتها بــدول مجلــس التعاون 
مليــارات دوالر  العشــرة  يقــارب  بمبلــغ 

للمساعدة في معالجة العجز المالي.
وســيتم إنهاء عقود الطلبات التي تمت 
الموافقة على معظمها بشــكل تدريجي 
حيــن  فــي  الجــاري،  ينايــر  مــن  بــدءا 
المدرســين  إجــراءات  إنهــاء  ســيتأخر 
مــن  كبيــرة  نســبة  يشــكلون  والذيــن 
العــام  هــذا  خــال صيــف  المتقاعديــن 
الدراســي؛  العــام  انتهــاء  مــع  بالتزامــن 
انتظــام  ســير  علــى  التأثيــر  لتافــي 

التعليم.

مجلس الغرفة يناقش 
قطاع “التكنولوجيا”

البحريــن  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  تنظــم 
2019 مــن  27 ينايــر  مســاء اليــوم األحــد 
بقاعــة  مســاًء   7 وحتــى   5:30 الســاعة 
المجلــس ببيــت التجــار فعاليــات مجلســها 
الثالث الذي سيناقش قطاع “التكنولوجيا” 
فــي البحريــن والفــرص والتحديــات التــي 
يواجههــا. ودعــا رئيس الغرفة ســمير ناس 
جميع أعضاء ومنتسبي الغرفة والمهتمين 
للحضور والمشاركة في فعاليات المجلس، 
المباشــر والــودي  إلــى أن االلتقــاء  منوهــا 
مــع أصحاب األعمــال يشــكل فرصة جيدة 
الموضوعــات  جميــع  ومناقشــة  لطــرح 
وبحــث الحلول المناســبة؛ لتجاوز مختلف 
الصعوبات والعراقيل التي تواجه أصحاب 

األعمال في المملكة.

السنابس - الغرفة

شارع البديع - بوابة دلمون

أعلنــت ســوق بوابــة دلمــون، التــي تتمركــز فــي شــارع البديــع وتوفر فرصــة مميزة 
للتســوق فــي جــو تراثــي يمــزج بيــن الماضــي والحاضــر، عــن اســتعدادها إلجــراء 

السحب الكبير اليوم )األحد(.

وقالت إنها تستعد إلجراء السحب على 
ســيارة نيســان صنــي 2019 و26 جائــزة 
أخــرى تتضمــن مجوهرات وتذاكر ســفر 
وجوائــز إلكترونيــة وكهربائيــة، مشــيرة 
إلــى أن هــذا المهرجــان اســتمر فتــرة 3 
أشــهر والقى إقبااًل كبيًرا من الزبائن في 
إلــى  ونوهــت  والثانــي.  األول  الســحب 
أن فرصــة التأهــل للســحب متاحــة أمام 
عمليــات التســوق بمبلــغ 5 دنانيــر، فيمــا 
الدخــول  بفرصــة  الســوق  إدارة  ذكــرت 
 20 بمبلــغ  التســوق  عنــد  الســحب  فــي 
دينــارا في محــات الذهب والســفريات 
ومكاتب التأمين الموجودة في السوق.

من جهته، قال مدير ســوق بوابة دلمون 
عبدالمحســن الجمري “إن هذا المهرجان 
التســوقي جــاء تكريمــا للزبائــن الكــرام 
علــى تســوقهم فــي ســوق بوابــة دلمون 
التــي باتــت يشــكل محطة تســوق مهمة 
لمــا توفــره  البديــع؛ وذلــك  علــى شــارع 
فــي  ومتعــددة  متنوعــة  خيــارات  مــن 
التجاريــة  واألنشــطة  المحــات  تنــوع 
ومحــات  والمقاهــي  المطاعــم  مثــل 
المجوهــرات ومصــرف تجــاري وعطــور 
وعبايات وخياطة رجالية وإلكترونيات 
مــن  وغيرهــا  تجميــل  ومســتحضرات 

المشاريع التجارية”.

“بوابة دلمون”: السحب الكبير اليوم

المنامة - ِبتك المنامة - تمكين

وقعت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو( مذكرة تفاهم مع جمعية البحرين لشركات التقنية )ِبتك(، تمارس “يونيدو” من خاللها 
دورهــا الرائــد الهــادف إلــى حــث شــركات التنقية في البحرين ورواد األعمال للمشــاركة في النســخة التاســعة مــن مؤتمر تكنولوجيــا المعلومات 

واالتصاالت )ميت آي سي تي(، ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا )بيتكس(، خالل الفترة من 19 وحتى 21 مارس 2019 بفندق الخليج.

لترويــج  اليونيــدو  مكتــب  رئيــس  وقــال 
البحريــن  فــي  والتكنولوجيــا  االســتثمار 
“يونيدو” هاشــم حســين، إن مذكرة التفاهم 
“اليونيــدو”  جهــود  إطــار  فــي  تأتــي  هــذه 
للمضــي قدمــا في تعزيز ريــادة البحرين في 
مجــال ريادة األعمــال واالبتكار في مختلف 
المجــاالت تأسيســا على النجــاح الذي حققه 
النمــوذج البحرينــي فــي هــذا المجــال، ومن 

بينها مجال تقنية المعلومات واالتصاالت.
عبيدلــي  “ِبتــك”  رئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن 
العبيدلــي أهمية الشــراكة مع “اليونيدو” في 
تعزيــز نجــاح أعمــال مؤتمــر “ميــت آي ســي 
تــي” ومعرض “بيتكس”، بما يحقق األهداف 
المشــتركة بين الجانبين في تســليط الضوء 
والمنتجــات  والخدمــات  التوجهــات  علــى 

المعلومــات  تقنيــة  لشــركات  المبتكــرة 
واالتصاالت وتعزيز قدرة مؤسسات القطاع 
الخــاص فــي المجــال التقنــي علــى تطويــر 

إنتاجيتها وتنافسيتها.

العــام لشــركة “وورك  المديــر  بــدوره رحــب 
الشــراكة  بتعزيــز  عصفــور،  زيــاد  ســمارت” 
تقنيــة  صناعــة  تطويــر  فــي  اليونيــدو  مــع 

المعلومات واالتصاالت في البحرين.

يعمــل صنــدوق العمل “تمكين” على تطوير حلول مبتكرة؛ إلضفاء المزيد من المرونة على الدعم 
الذي يقدمه ضمن برنامج تطوير األعمال الذي يقدم المنح لدعم المؤسسات من مختلف الفئات.

وأكــد الرئيــس التنفيــذي لـــ “تمكيــن” إبراهيــم 
جناحــي أن التغييــرات جــاءت نتيجة دراســة 
مكثفة لواقع واحتياجات سوق العمل، إضافة 
إلى الجلسات التشاورية المستمرة مع العماء 
ســواء مــن خــال المنتدى التشــاوري الســنوي 
إضافــة  القطاعــات،  منتديــات  خــال  مــن  أو 
إلــى االجتماعــات الدورية مــع مختلف الفئات؛ 
بهدف تطوير الحلول الحالية بما يتماشــى مع 
احتياجــات المؤسســات فــي مختلــف مراحلها 
التنمويــة مــن جهة، واالرتقاء بمســتوى كفاءة 

تقديم الخدمات من جهة أخرى.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لدعم العماء 
والعمليات في الصندوق قصي العريض “نحن 
التحســينات  مــن  العديــد  علــى  نعمــل  حالًيــا 
للبرنامــج؛ بهدف توجيه الدعــم بصورة أفضل 
من جهــة واالرتقاء بمســتوى تقديم الخدمات 

مــن جهــة أخــرى، وتتضمــن هــذه التحســينات 
اســتحداث مســارات جديــدة للدعــم، وتطوير 
وإعــادة   ،)Digital Solutions( رقميــة  حلــول 
هــذه  مــع  ليتماشــى  الداخلــي  الفــرق  هيكلــة 

التغيرات”.
أشــار  الجديــدة،  بالمســارات  يتعلــق  وفيمــا 
العريــض إلــى أنهــا تتضمــن اســتحداث مســار 
دعمهــا  بهــدف  االفتراضيــة؛  للســجات 
قائمــة  مؤسســات  إلــى  للتحــول  وتطويرهــا 
مســتقبا، إلى جانب تطوير المسارات الحالية 
لتخصيــص الدعــم للمؤسســات وفقــا لمراحلها 
التنمويــة وفــرص نموهــا المســتقبلية، وأثرهــا 
علــى االقتصاد الوطني”. وأضــاف أن “تمكين” 
مختلفــة  رقميــة  حلــول  توفيــر  علــى  يعمــل 
كالتحــول إلــى الســداد الرقمــي، بالشــراكة مــع 
“بنفــت” والبنــوك المحليــة لســداد المدفوعــات 

للمؤسســات، موضحا “تســتهدف هذه الخطوة 
تقديــم خدمــة أكثــر ســرعة وأماًنــا فــي ســداد 
المدفوعــات ضمــن برنامــج دعــم المؤسســات، 
إذ يتم ســداد هذه الحصص لمزودي الخدمات 
المحلييــن والمســجلين فــي تمكيــن إلكترونًيــا 

باستخدام الحلول المصرفية اإللكترونية”.

عقب توقيع مذكرة التفاهم 

“يونيــدو” توقــع مذكــرة تفاهــم مــع جمعيــة “ِبتــك” متضمنــا الســداد الرقمــي واســتحداث مســارات جديدة

“ميت آي سي تي” و “بيتكس” يروجان لالبتكار “تمكين” يواصل تطوير برنامج الدعم

 المـركزي: 
يـحـق للبنك 
50 % فقـط 
مـن مكافـأة 

نهــاية 
الخدمة 

 ال مساس 
بالدفعات 

األولى 
من أموال 

المتقاعدين 
اختيارًيا

إبراهيم جناحي

علي الفردان
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المنامة - رجال األعمال البحرينيةالمنامة - البحرين اإلسالمي

حصــد بنــك البحريــن اإلســالمي جائــزة “البنك اإلســالمي األكثر ابتــكاًرا في البحريــن”، والممنوحة من قبــل مجلة )IFM(، أحد أبرز المنشــورات 
العالمية في القطاع المالي، والتي ينتشر قّراؤها عبر 200 دولة من مختلف أنحاء العالم. وعقدت مراسم توزيع جوائز المجلة في فندق جميرا 
أبــراج اإلمــارات الواقــع فــي مدينــة دبي، وذلك بتاريــخ 17 يناير 2019، إذ قام رئيس دائرة االتصاالت المؤسســية والتســويق محمود قّناطي، 

بتسلم الجائزة نيابًة عن البنك.

بجلســة  الجوائــز  توزيــع  مراســم  وانطلقــت 
الترحيــب الــذي التقــى فيها ما يزيــد عن 100 
من زماء القطاع المصرفي والقادة المؤثرين 
في القطاع المالي وقطاع الصيرفة اإلسامية 

من مختلف دول العالم.
وقــال الرئيــس التنفيــذي للبنــك حســان جــّرار 
“إن التطــورات الحاصلــة فــي عالــم الصيرفــة 
فــي  نســتمر  بينمــا  متســارع،  بإيقــاع  تجــري 
تخطي العقبات التي تعترض مسارنا في هذا 
القطــاع، ولذلــك فــإن هــذه الجوائــز ضرورية؛ 
لضمان اســتمرارية الدعم تجــاه تقديم المزيد 

من االبتكار والتميز في القطاع المصرفي”.
واعتزازنــا  فخرنــا  عــن  “نعّبــر  جــّرار  وأضــاف 
الضــوء  تســلط  والتــي  الجائــزة  هــذه  بتلّقــي 
علــى التــزام البنك نحو تقديــم منتجات مالية 
الزبائــن  فــي تبســيط تجربــة  مبتكــرة تســهم 
لجميــع  أتقــدم  المناســبة  وبهــذه  المصرفيــة، 
إخوانــي وأخواتــي فــي عائلــة بنــك البحريــن 
اإلســامي بجزيــل الشــكر والتقديــر لهــم على 
الجائــزة،  هــذه  لتحقيــق  الكبيــرة  جهودهــم 
كــون هذه الجائزة امتــداًدا لجهودهم الدؤوبة 

وإخاصهم وتفانيهم”.

عقــدت جمعية رجــال األعمــال البحرينية 
وانتخبــت  العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع 
مجلــس إدارة جديــد أخيرا فــي الكابيتال 

كلوب بالمرفأ المالي.
الســابق  للرئيــس  الشــكر  الحضــور  وقــدم 
لمجلــس اإلدارة أحمــد بن هنــدي وأعضاء 
المجلــس للــدورة الســابقة علــى جهودهم 
في تطوير أنشطة وأعمال الجمعية خال 

السنوات الماضية.
وتــم خــال االجتمــاع التصويــت الختيار 
طريــق  عــن  الجديــد  اإلدارة  مجلــس 
االقتراع الســري، والذي أسفر عن فوز كل 
مــن خالــد راشــد الزيانــي وأحمــد عبــدهللا 
بــن هنــدي وعيســى عبدالرحيــم الرفاعــي 
وعبدالوهــاب  أجــور  عبدالرحمــن  ونبيــل 
يوسف الحواج وجمال عبدهللا الكوهجي 

وناصــر علي األهلي ومحمد ســاجد إظهار 
الحــق ومحمــد إعجــاز جــاودري كأعضــاء 

بمجلس اإلدارة للدورة الجديدة.
وتــم أيضــا توزيع مناصــب مجلس اإلدارة 

بالتزكية على النحو التالي:
1. خالد الزياني رئيًسا لمجلس اإلدارة.

2. عيسى الرفاعي نائًبا للرئيس.
3. أحمد بن هندي نائًبا للرئيس.

4. نبيل أجور أميًنا للسر.
5. عبدالوهاب الحواج أمينا ماليا.

6. محمد جاودري عضوا بمجلس اإلدارة. 
عضــوا  الحــق  إظهــار  ســاجد  محمــد   .7

بمجلس اإلدارة. 
بمجلــس  عضــوا  الكوهجــي  جمــال   .8

اإلدارة.
9. ناصر األهلي عضوا بمجلس اإلدارة. محمود قّناطي لدى تسلمه الجائزة

اجتماع الجمعية العمومية لـ”رجال األعمال”

خالد الزياني رئيســا وعيســى الرفاعــي نائبا للرئيسممنوحــة مــن “IFM” إحــدى أبــرز المنشــورات العالميــة

“رجال األعمال” تختار مجلس إدارة جديًدا“البحرين اإلسالمي” يحصد جائزة االبتكار
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قــال مديــر التســويق والترويــج للمعــارض والمؤتمــرات لهيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض فــوزي تلفــت إن قطــاع المعارض 
والمؤتمــرات يســاهم بأكثــر مــن 70 مليــون دينــار ســنويا في االقتصــادي الوطنــي، موضحا أن هــذا القطاع ُيعد مــن القطاعات 

السياحية المهمة التي تدعم االقتصاد الوطني.

وأضــاف أن حوالي 100 نشــاط تســتفيد 
المعــارض  إقامــة  مــن  مباشــر  بشــكل 
وشــركات  الفنــادق  مثــل  والمؤتمــرات 
واألســواق  األجــرة  وســيارات  الطيــران 
وغيرهــا مــن قطاعــات، فيمــا االســتفادة 
غيــر المباشــرة فتكــون فــي عــودة زوار 
أخــرى  مــرة  والمؤتمــرات  المعــارض 

للبحرين؛ بهدف االستثمار فيها.
جــاء ذلــك في تصريــح للصحافيين على 
هامــش المؤتمــر الصحافــي لإلعــان عن 
إطــاق النســخة األولى للمعــرض الدولي 
االمتيــاز  وحقــوق  التجاريــة  للعامــات 

للعام IBFEX( 2019( في البحرين.
وأشــار إلى أن صناعة المعارض أصبحت 
مــن أهــم الصناعــات فــي المملكــة ، الفتــا 
فــي  الجديــد  المعــارض  مركــز  أن  إلــى 
الصخيــر ســيكون دعامــة قويــة لتنميــة 
وتطويــر صناعــة المعــارض والمؤتمــرات 
فــي البحريــن التــي ستشــهد هــذا العــام 
أيضا إقامة عدد من المؤتمرات الجديدة 
التــي تنظــم فــي المملكــة للمــرة األولــى، 
للعامــات  الدولــي  المعــرض  ومنهــا 

التجارية وحقوق االمتياز.
وســيقام المعــرض تحــت رعايــة الرئيس 
للســياحة  البحريــن  لهيئــة  التنفيــذي 
حمــود  بــن  خالــد  الشــيخ  والمعــارض 
كويــك  شــركة  وتنظمــه  خليفــة،  آل 
مكتــب  مــع  بالتعــاون  سولوشــنز  ميديــا 
والتكنولوجيــا  االســتثمار  ترويــج 
التابــع لمنظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة 
العالمــي  العربــي  والمركــز  الصناعيــة، 
ومركــز  واالســتثمار  األعمــال  لريــادة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا “مينــا” 
األوســط  الشــرق  وجمعيــة  لاســتثمار، 
لامتيــاز التجــاري، إلــى جانــب الشــريك 

اإلستراتيجي )تمكين(.

مشاركة 70 عارضا يمثلون 20 دولة

وســيقام المعــرض فــي الفتــرة مــا بيــن 11 
و13 فبرايــر المقبــل بمشــاركة 70 عارضــا 
يمثلــون 20 دولــة من مختلــف دول العالم، 
األهميــة  غايــة  فــي  الحــدث  هــذا  ويعــد 
لاســتثمار المحلي واإلقليمي والدولي، إذ 

إنــه يعمــل على إبــراز منح حقــوق االمتياز 
وتســهيل  االســتثمار  لتشــجيع  كوســيلة 
التجــارة بيــن البلــدان، مــع التشــجيع علــى 
تحســين التنميــة االقتصاديــة فــي كل مــن 
مواقــع الهــدف والمقصــد مــن خــال مانح 
حقــوق االمتيــاز)Franchisor( والمســتفيد 
منهــا )Franchisee(، إذ إن حقــوق االمتياز 
االقتصــاد  إلدمــاج  عمليــة  تمثــل  غــدت 
والثقافة والحوكمة عبر الحدود الوطنية.

مــن جانبــه، قال الرئيس التنفيذي للشــركة 
المنظمــة للمعــرض كويك ميديا سولوشــنز

QMS، بينوي كومار، في كلمة ألقاها خال 
المؤتمــر الصحافــي “إن المعــرض الدولــي 
IB� )للعامــات التجاريــة وحقــوق االمتياز 
يركــز  حصــري  معــرض  هــو   FEX( 2019
علــى خلــق الوعي وتطوير وتوســيع نطاق 
التعامــل التجاري وخلق شــبكات العاقات 
التجارية للعامة التجارية. كما يرحب هذا 
المعرض بأصحــاب العامات التجارية من 
مختلــف القطاعات؛ لعرض أفكار العامات 
إلــى  واالتجاهــات  واالبتــكارات  التجاريــة 
فــرص  علــى  للحصــول  التجــاري  الســوق 
العمــل التجاري وتنمية العامات التجارية 

لنموذج موسع”.
ترويــج  مكتــب  رئيــس  قــال  بــدوره، 
لمنظمــة  التابــع  والتكنولوجيــا  االســتثمار 
األمــم المتحدة للتنميــة الصناعية والمركز 
العربــي لريادة األعمال واالســتثمار هاشــم 
حســين “إن هــذه هــي النســخة األولى لهذا 

الحــدث، ونعتقــد بالتأكيــد أنــه ذو أهميــة 
واإلقليمــي  المحلــي  لاســتثمار  كبيــرة 
والدولــي عبــر إبراز منح االمتيــاز التجاري 
الصغــر  متناهيــة  للمؤسســات  كطريقــة 
تشــجيع  نحــو  والمتوســطة  والصغيــرة 
االســتثمار وتيســير التجــارة بيــن البلــدان، 
مــع تعزيــز التنميــة االقتصاديــة المحســنة 
فــي كل مــن موقــع الهــدف والمقصــد مــن 
خــال مانح االمتيــاز التجاري والمســتفيد 
منه، لقد أصبحت عملية منح حق االمتياز 
عبــارة عــن عملية دمج االقتصــاد والثقافة 

والحوكمة عبر الحدود الوطنية”.
وأضاف أن مناخ العمل في الشرق األوسط 
للمؤسســات  خصوصــا  إفريقيــا،  وشــمال 
متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، 
بــدأت تظهر عليه عامــات النضوج والنمو 
هــذه  وأدى  األعمــال،  ريــادة  قطــاع  فــي 
اإلمــكان الذي عزز بزيادة مســتوى التعليم 
بــدء  إلــى  األعمــال،  رواد  لــدى  والتطــور 
العديد من هذه المؤسسات النظر في منح 
حقوق االمتياز كوســيلة للمضي قدما نحو 
تحقيق المزيد من النمو )كمانحين لحقوق 

االمتياز(.
متناهيــة  المؤسســات  أن  إلــى  وأشــار 
والتــي  والمتوســطة،  والصغيــرة  الصغــر 
تمتلــك إمــكان منح حقــوق االمتيــاز بدأت 
استكشــاف هــذا المجال، ولكــن بمعلومات 
محدودة عن الممارســات األساسية والحد 
األدنــى مــن التعليم بشــأن هــذا الموضوع، 

المؤسســات  هــذه  أن  إلــى  ذلــك  ويعــزى 
تخضــع لتحضيــر غير كاٍف عن اســتحداث 
آليــة منــح حقــوق االمتيــاز الخاصــة بهــم، 
بنــاء  فــي  الخبــرة  افتقارهــم  جانــب  إلــى 
عاقات مناســبة ومفيدة لحقوق االمتياز، 
إضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذه المؤسســات 
تفتقــر عــادة إلى التمثيــل الفعال من خال 
الجمعيــات المانحــة لحقــوق االمتيــاز فــي 
البلد المستهدف وعلى المستوى اإلقليمي. 
وكنتيجــة لذلــك، فــإن هــذه العقبــات مــن 
شــأنها أن تعيــق فــرص النمــو االقتصــادي 

والتجارة الدولية.

فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات

الصحافــي  المؤتمــر  فــي  تحــدث  كمــا 
رئيــس مجلس إدارة جمعية المؤسســات 
البحرينيــة  والمتوســطة  الصغيــرة 
عبدالحســن الديــري، إذ أشــار إلــى مــدى 
االمتيــاز  حقــوق  منــح  نظــام  أهميــة 

الصغيــرة  المؤسســات  مــن  العديــد  إلــى 
العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي  والمتوســطة 
مؤكــدا أن نجــاح بعض أصحــاب األعمال 
المحلييــن الذيــن اختاروا هذا النظام في 
مرحلــة مبكــرة يحمــل في طياتــه نماذج 

رائعة.
المؤسســات  جمعيــة  أن  وأضــاف 
دائًمــا  تقــوم  والمتوســطة،  الصغيــرة 
بتشــجيع أعضائهــا لاســتفادة مــن مثــل 
تآزرهــم  التــي  المهمــة  األحــداث  هــذه 
وتســاعدهم في تنمية أعمالهم التجارية 
وتوســيع نطاقهــا ألبعــد الحــدود، كمــا أن 
أنــه  أثبــت  االمتيــاز  منــح حقــوق  نظــام 
أداة فعالــة في هــذا االتجاه، ونحن نهنئ 
المنظميــن علــى جهودهــم لتنظيــم مثــل 
هذا المعرض المهم بسمته األساسية في 
كونــه معرًضــا جامًعا للربط بيــن األعمال 

التجارية العالمية.
من جانبها، قالت رئيســة جمعية سيدات 

األعمــال البحرينيــة أحــام جناحــي، إن 
اآلن  االمتيــاز”  حقــوق  “منــح  موضــوع 
لــم يعــد أمــًرا جديــًدا لــدى رواد األعمــال 
البحرينييــن، خصوصــا رائــدات األعمال؛ 
علــى  تناقــش  التــي  المســائل  أحــد  ألنــه 
نطاق واسع في جمعية سيدات األعمال.

وأضافت أن ظهور المنتجات والعامات 
فــي  المميــزة  البحرينيــة  التجاريــة 
األســواق اإلقليميــة وحتــى العالمية يعد 
أمــًرا مهًما بل وحتميــا؛ لتطوير االقتصاد 
الوطني وفتح أســواق جديدة للمنتجات 
البحرينية وزيادة الصادرات، السيما في 
ضــوء العديــد مــن المبــادرات الحكوميــة 
لدعــم هــذا االتجــاه لتطويــر المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة، وإن هــذا الحدث 
ليس فقط فرصة إلقامة شراكات وجلب 
عامــات تجاريــة أجنبيــة إلــى البحريــن، 
ولكــن أيًضا لنقــل عاماتنــا التجارية إلى 

العالم.

ألول مرة بالبحرين... “العالمات التجارية وحقوق االمتياز” فبراير المقبل
تلفــت: “المعــارض والمؤتمــرات” يســاهم بـــ70 مليــون دينار فــي االقتصــاد الوطني

المؤتمر الصحافي لإلعالن عن المعرض

المشاركون في الفعالية

فوزي تلفت

تم اإلعالن عن إطالق هاكاثون وجائزة “بنفت فينتك من أجل االستدامة” التي تستهدف الشباب من طالب الجامعات. جاء 
ذلك خالل توقيع شركة “بنفت” اتفاقية مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية ، وبالتعاون مع “جلوبل شابرز المنامة “. ومثل 
“بنفت” الرئيس التنفيذي للشركة عبدالواحد الجناحي، كما مثل خليج البحرين للتكنولوجيا المالية الرئيس التنفيذي للشركة 

خالد سعد ورئيسة محور المنامة - جلوبل شيبرز، دانة درويش.

جائــزة  إطــاق  إلــى  االتفاقيــة  وتهــدف 
فــي  االبتــكار  لفعاليــة  مصاحبــة  ســنوية 
الماليــة  التكنولوجيــا  تطبيقــات  مجــال 
مــن  متخصصــة  مجموعــة  بإشــراف 
الخبراء والمرشدين، ويشارك فيها طاب 
الجامعــات؛ بهــدف رفــع الوعــي المعرفــي 

بالتكنولوجيــا الماليــة ودورهــا فــي دعــم 
االقتصاد الرقمي والمعرفي.

هــذه  أن  الجناحــي،  عبدالواحــد  وأكــد 
االتفاقيــة تأتي في إطــار رفع الوعي لدى 
التكنولوجيــا  بأهميــة  البحرينــي  الشــباب 
المالية ودورها في تحقيق أهداف التنمية 

المســتدامة، التي حددتها األمم المتحدة، 
واكتشــاف أحدث االتجاهــات في صناعة 
تكنولوجيــا فنتــك، حيــث ســتوفر “بنفت” 

جوائز قيمة وفرص تدريب متمّيزة.
مــن جانبــه، قــال خالــد ســعد “يســعدنا أن 
نكــون شــركاء مــع شــركة بنفــت وجلوبــل 

علــى  يركــز  هاكاثــون  لتنظيــم  شــيبرز 
االســتدامة ويوفر للطاب الخبرة العملية 
إليجــاد حلــول لتحديات الصناعــة. تنمية 
المواهــب المحليــة ودعم االســتدامة هي 
مــن األولويــات الرئيســة بالنســبة لنــا فــي 

خليج البحرين للتكنولوجيا المالية”. 
وقالــت دانــة درويــش “يســعدنا التعــاون 
مــع بنفــت وخليــج البحريــن للتكنولوجيــا 
المالية على تطوير حلول مبتكرة لمعالجة 
المشــاكل العالميــة مــن خــال اســتخدام 

التكنولوجيا المالية كأداة تمكينية”.

إطالق هاكاثون و ”بنفت فينتك لالستدامة”
المنامة - بنفت

عقب توقيع االتفاقية الثالثية

المحرر االقتصادي من المنطقة الدبلوماسية

تقــدم مالــك المؤسســة الفرديــة صيدليــة رويان إلــى مركز البحرين للمســتثمرين بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة طالًبا 
تغييــر الشــكل القانونــي للمؤسســة، بتحويلها إلى شــركة ذات مســؤولية محدودة، وبــرأس مال 7.662 مليــون دينار، وتكون 
مملوكــة لــكل مــن: عبدالجليــل جعفر حيدر رويان، وعبدالمجيد جعفر حيدر رويان، وليلــى جعفر حيدر رويان، ومحمد كاظم 

جعفر حيدر رويان، ومحمد خليل جعفر حيدر رويان، ومحمد صادق جعفر حيدر رويان.

 2004 يونيــو   22 فــي  رويــان  وتأسســت 
كاظــم  محمــد  لمالكهــا  فرديــة  كمؤسســة 
جعفــر حيــدر رويــان، وتعمــل فــي تجارة/ 
 بيع للســلع الصيدالنية والطبية - صيدلية 
اآلالت  / بيــع  تجــارة  مســتورد(،  )غيــر 
والمعــدات األخــرى، وتجــارة بيــع األغذية 

والمشروبات - الغذاء الصحي.
وأظهرت أحدث البيانات الرســمية أن 26 
شــركة تعمل في أنشــطة متنوعة بالسوق 
مركــز  إلــى  بطلبــات  تقدمــت  المحليــة 

البحريــن للمســتثمرين لتحويــل أنشــطتها 
وتغيير شــكلها القانوني أو تحويل نشــاط 
فروع تابعة لها إلى شــركات قائمة بذاتها، 
 9.94 تجــاوزت  أمــوال  رؤوس  بإجمالــي 
مليــون دينــار. وصنفــت المؤسســات التي 
تقدمــت بطلبــات لتغيير شــكلها القانوني، 
شــركة  مصنفــة  مؤسســات   7 كالتالــي: 
ذات  شــركة  لتصبــح  الواحــد  الشــخص 
مســؤولية محــدودة مــا نســبته 26.9 % 
من إجمالي الشــركات التي طلبت تحويل 

أنشــطتها، و3 مؤسســات مصنفــة شــركة 
ذات مســؤولية محــدودة لتصبــح شــركة 
الشــخص الواحد بما نســبته 11.5 %، و3 
مؤسسات شركة ذات مسؤولية محدودة؛ 
لتصبح شركة تضامن بما نسبته 11.5 %، 
كما تقدمت 13 مؤسسة متنوعة األنشطة 
بطلبــات لتحويل أنشــطتها بما نســبته 50 
%. وكانت أبرز المؤسســات التي تقدمت 
بطلبــات تحويــل نشــاطها هــي: “خدمــات 
 2.1 مــال  بــرأس  التجاريــة”  المســقطي 

مليــون دينار، “بلــو زون للمقاوالت” برأس 
مــال 50 ألــف دينــار، “موفنــغ ســوبر شــو” 
ألــف دينــار، “التوريــدات   30 بــرأس مــال 
دينــار،  ألــف   20 مــال  بــرأس   الذهبيــة” 
“ســيدني لاســتثمارات والتطويــر” برأس 
ألــف دينــار، “الصالحــي لصيانــة   20 مــال 
المبانــي وتأجيــر المعدات” بــرأس مال 10 
آالف دينــار، و8 مؤسســات رأس مــال كل 

منها 5 آالف دينار.

ديــنــار مــلــيــون   9.9 بـــ  أنــشــطــتــهــا  تــحــويــل  تــطــلــب  مــؤســســة   26

“رويان” ُتغير شكلها القانوني بـ 7.66 مليون دينار

أمل الحامد

المنامة - دار القرار

ســجل مركــز التحكيــم التجاري لــدول مجلس التعاون لــدول الخليــج العربية “دار 
القــرار” خــالل العام 2018 نســبة نمــو 11.8 % في عدد العضويات المســجلة ضمن 
قائمة المحكمين والخبراء مقارنة مع العام 2017، إذ بلغ عدد عضوّيات المحكمين 
والخبــراء 236 محكمــا وخبيــرا في 2018 مقارنة مع 211 محكما وخبيرا في العام 

الذي سبقه.

عــدد  الســعودية  وتصــدرت 
العضويــات بواقــع 120 عضويــة ثم 
البحرين بواقع 64 عضوية ثم ُعمان 
بواقــع 25 عضويــة ثم اإلمــارات 21 
عضويــة ثــم دولــة الكويــت بواقع 4 
الجزائــر  مــن  عضويــات وتلتهــا كا 
والمملكــة المتحــدة بعضوية واحدة 

لكا منهما.
و قــال األميــن العــام لـــ ”دار القــرار” 
أحمــد نجــم إن المركــز شــهد خــال 
العــام 2018 تســجيل 236 عضويــة 
كان 204 منهــا قيــدا محكمــا جديدا 
و21 تجديــدا لقيــد محكــم و9 قيود 

خبير جديد و2 تجديد قيد خبير.

وبحســب  أنــه  إلــى  نجــم  ونــوه 
كان  الرجــال  فــإن  اإلحصــاءات 
لهــم النصيــب األكبــر فــي التســجيل 
 34 مقابــل  عضــو   202 بنصيــب 
عضوية للنســاء، فيما جاء تخصص 
العضويــات  مقدمــة  فــي  الهندســة 
106 عضويــات ثــم القانــون  بواقــع 
بواقــع 97 عضوية ثم إدارة األعمال 
بواقــع 14 عضويــة، وتوزعــت باقي 
العضويات على تخصصات مختلفة 
مثل: منازعات األوراق المالية، بنوك 
االقتصــاد،  محاســبة،  ومصــارف، 
إدارة الموارد البشرية، اإلعام، نظم 

المعلومات.

تسجيل 236 محكما وخبيرا بـ ”دار القرار”
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P.O.Box: 38634, Opposite Souq Waqif, Bun Road, Hamad Town, Tel: 17602602 973, Fax: 17640391 973
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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
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 - 9559( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا الس���ادة/ ورثة عبدالعزيز يوس���ف عبدالعزي���ز  تحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيد/ ياسر عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد: 5820-02

االسم التجاري: مقهى السوق المركزي

نوع النشاط: أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات

العنوان: محل رقم٬ 49 - مبنى:109 - طريق: 1405 - مجمع :314 المنامة / النعيم

القيد:103912 - التاريخ: 23/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى مؤسسة فردية

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها الش���ركاء في ش���ركة صالون هيرز س���بوت ذ.م.م المسجلة 
بموج���ب القي���د رقم 103912 طالبين  تحويل الش���ركة إلى مؤسس���ة 

فردية لتصبح صالون هيز سبوت

القيد: 116874 التاريخ :2019/01/23
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

اعالن رقم )9999( لسنة2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليه���ا مال���ك ش���ركة سوش���يال س���بكترا لالستش���ارات ش.ش.و  لمالكها 
اسالم محمود جمال شلبي  المسجلة بموجب القيد رقم 116874 طالبا 
تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة الى ش���ركة ذات مس���ؤولية 

محدودة برأسمال وقدره 500 )خمسمائة دينار بحريني( بين كل من:
1- اسالم محمود جمال شلبي

2- هاني رأفت عبدو علي صقر
3- محمد محمود جمال شلبي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة التسجيل
بحرين سفن سيز لخدمات التزويد ذ.م.م

تجاري رقم 67249

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم إليها ش���ركة عبد العال 
الخلي���ج للتدقي���ق نياب���ة بحرين س���فن س���يز لخدمات التزوي���د ذ.م.م والمس���جلة عل���ى قيد رقم 

67249، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين جاسم حسن يوسف عبدالعال 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:

 جاسم حسن يوسف عبدالعال
)+973(39605262

jassim.abdulaal@bh.gt.com
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حمد بن جاسم طلب 
عمولة من “باركليز”

أكدت محكمة بريطانية أن رئيس 
الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم 
طلب عمولة شخصية من بنك باركليز.

ونشرت صحيفة “فايننشال تايمز” وقائع 
محاكمة “باركليز”، وكشفت تورط رئيس 

الوزراء القطري األسبق بطلب عمولة.
وقال مدير في بنك باركليز للمحكمة، 

إن “رئيس الوزراء القطري السابق طلب 
العمولة لتأمين استثمار قطري بالبنك”.

وتبين أمام المحاكمة التي جرت 
األربعاء الماضي، أن مسؤوال بارزا في 

بنك باركليز دفع رسوما سرية إلى قطر 
قيمتها 322 مليون جنيه استرليني خالل 

األزمة المالية التي مر بها البنك مقابل 
توفير استثمارات مالية إلنقاذ البنك من 

اإلفالس.

كاميرت يلتقي الفريق الحكومي في لجنة إعادة االنتشار بالمحافظة

محاولة جديدة إلنقاذ اتفاق الحديدة

وصل إلى صنعاء كبير مراقبي األمم المتحدة باتريك كاميرت المستقيل وأعضاء فريقه من المراقبين في اللجنة المشتركة المكّلفة بمراقبة وقف إطالق النار في 
محافظة الحديدة. وكان رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك التقى في عدن، محافظ الحديدة وأعضاء الجانب الحكومي في لجنة إعادة االنتشار واطلع منهم 

على إحاطة حول أعمال وجهود اللجنة المنبثقة عن اتفاقات السويد، والتي يرأسها كبير مراقبي األمم المتحدة الجنرال باتريك كاميرت.

جاء ذلك بعدما التقى كاميرت الفريق 
الحكومــي فــي لجنــة إعــادة االنتشــار 
فــي محافظــة الحديدة، فــي العاصمة 
التطــورات  لمناقشــة  عــدن،  المؤقتــة 
الجاريــة فــي ملف إعادة االنتشــار في 
الحديــدة اســتمرارًا لتنفيــذ اتفاقيــات 

ستوكهولم.
فــي  الحكومــي  الفريــق  رئيــس  وأكــد 
الركــن  اللــواء  االنتشــار  إعــادة  لجنــة 
صغيــر حمــود بــن عزيــز، علــى جديــة 
الفريق الحكومي في التعامل مع كافة 
البنود المتفق عليها مكتملة، منوهًا إلى 
استعداد قوات األمن التابعة للحكومة 
الشــرعية على االنتشــار اآلمن وفق ما 
نصــت عليــه بنــود اتفاقيــات الســويد، 
فتــح  فــي  البــت  ســرعة  إلــى  داعيــا 
الطرق والممرات بغرض تسهيل تنفيذ 
اإلغاثــة  اإلنســانية ووصــول  األعمــال 
للكثيــر مــن المناطــق التــي تعانــي مــن 
ويــالت الحرب والحصار الذي فرضته 

الميليشيات الحوثية.
مــن جانبــه اســتعرض باتريــك، جملــة 

مــن المقترحــات حــول إمكانيــة انعقاد 
لقــاء مشــترك مســتقبال يجمــع الفريــق 
الحكومــي مــع المتمرديــن الحوثييــن، 

زمــان  وتحديــد  التنســيق  وكيفيــة 
إلــى  متطرقــًا  اللقــاء،  انعقــاد  ومــكان 
فــي  االنتشــار  إعــادة  وآليــة  مالمــح 

موانــئ  إدارة  وكيفيــة  الحديــدة، 
المرافــق  مــن  وغيرهــا  األحمــر  البحــر 

والمؤسسات.

دبي - العربية.نت

دبي - قناة العربية

باتريك كاميرت

أبوظبي - سكاي نيوز عربيةتونس - أ ف بالرباط - رويترز

قال وزير الخارجية الروســي ســيرجي الفروف يوم الجمعة إن تحديد مواعيد 
نهائيــة لالنتخابــات فــي ليبيا ليس تحــركا بناء ألن على األطراف السياســية أن 

تتفق أوال على حل سياسي إلنهاء الصراع في البالد.

فيمــا  الشــكوك  التصريحــات  وتزيــد 
بوســعه  للنفــط  المنتــج  البلــد  إذا كان 
إجــراء انتخابــات برلمانية أو رئاســية 
بحلــول يونيو حزيران كما تريد األمم 

المتحدة وقوى غربية.
بعــد  للصحافييــن  الفــروف  وقــال 
نظيــره  مــع  الربــاط  فــي  محادثــات 
المغربي ناصر بوريطة ”سلطنا الضوء 
مــرارا علــى الســمة غيــر البنــاءة فــي 

تحديد مواعيد نهائية في ليبيا“.
الليبييــن  أن  مترجــم  عبــر  وأضــاف 
يحتاجــون لالتفــاق أوال علــى قواعــد 

االنتخابات.
مــن  كان  فرنســية،  خطــة  وبموجــب 
المفتــرض أن تجــري ليبيــا انتخابــات 
عامــة يــوم 10 ديســمبر الماضــي لكــن 

جــرى التخلــي عن هذه الخطة بســبب 
وعــدم  طرابلــس  فــي  العنــف  تزايــد 
تحقــق تقدم بين برلمانين متنافســين 
حــل  إليجــاد  والشــرق  الغــرب  فــي 

سياسي.
وتوجــد فــي ليبيــا حكومتــان، إحداها 
طرابلــس  فــي  دوليــا  بهــا  معتــرف 
واألخــرى موازيــة فــي الشــرق نتيجــة 
صراع يرجع إلى فترة اإلطاحة بمعمر 

القذافي في 2011.
وقــال مبعوث األمــم المتحدة الخاص 
تشــرين  نوفمبــر  فــي  ســالمة  غســان 
الثاني إنه يأمل في إجراء االنتخابات 
بحلول يونيو لكن لم يتم ســن قوانين 
إلجــراء  دســتوري  إطــار  وضــع  أو 

االنتخابات.

قــال وزيــر الخارجيــة التونســي خميــس الجهينــاوي، الــذي ستســتضيف بالده 
“المــكان  أن  الســبت،  أمــس   ،2019 مــارس   31 فــي  الســنوية  العربيــة  القمــة 

الطبيعي” لسوريا هو “داخل جامعة الدول العربية”.

مؤتمــر  خــالل  الجهينــاوي  وأكــد 
الخارجيــة  وزيــر  مــع  صحافــي 
الروســي، ســيرغي الفــروف، فــي 
العاصمــة التونســية “ســوريا دولة 
هــو  الطبيعــي  ومكانهــا  عربيــة، 

داخل الجامعة العربية”.
وأضاف أنه “بالنســبة إلى ســوريا، 
القرار يعود إلــى وزراء الخارجية 
العــرب الذيــن لهــم أن يقــرروا مــا 
يمكــن أن يفعلــوه، علــى اعتبار أن 
قــرار عودتها إلى الجامعة العربية 

ليس بقرار وطني تونسي”.
وجــدد الجهينــاوي تأكيــد حــرص 
تونــس علــى اإلســراع بإيجاد حل 
للنزاع السوري وتوافق السوريين 

للخروج من أزمتهم.

وكان تــم تعليــق عضويــة ســوريا 
فــي الجامعــة العربيــة مــع بدايــة 
النــزاع فــي هــذا البلــد فــي 2011. 
الجامعــة  خــارج  تــزال  ال  وهــي 
الــدول  انقســام  اســتمرار  وســط 
الــى  عودتهــا  بشــان  العربيــة 

المنظمة.
وقال الفروف من جهته إنه بحث 
مســألة عودة ســوريا الى الجامعة 
العربية مع المسؤولين في تونس 

والجزائر والمغرب.
ومــن المقــرر أن يلتقــي الفــروف 
ضمــن جولتــه المغاربيــة، الســبت، 
الرئيــس التونســي، الباجــي قائــد 
الحكومــة  ورئيــس  السبســي، 

يوسف الشاهد.

يتوجه الرئيس السوداني عمر البشير صباح اليوم األحد إلى القاهرة، في زيارة عمل 
تستغرق يوما واحدا يجري خاللها مباحثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالــت وكالــة الســودان لألنبــاء )ســونا(، إن 
المباحثات ســتجرى حول العالقات الثنائية 
والقضايــا اإلقليميــة والدولية ذات االهتمام 

المشترك.
بيــن  المباحثــات  “ســتتطرق  وأضافــت: 
الرئيســين إلى مســار تنفيذ االتفاقيات التي 
اللجنــة  اجتماعــات  خــالل  توقيعهــا  جــرى 
الرئاســية التــي عقــدت فــي الخرطــوم فــي 
فــي  بالتعــاون  وتتعلــق  الماضــي،  أكتوبــر 
البــري  والنقــل  الكهربائــي  والربــط  الطاقــة 
األمــن  ومشــروعات  والبحــري  والجــوي 

الغذائي والبنى التحتية االستثمار”.
عبــد  القاهــرة  فــي  الســوداني  الســفير  أكــد 
المحمــود عبــد الحليم، أن البشــير ســيرافقه 
وفــد يضــم وزيــر رئاســة الجمهوريــة ووزير 
الخارجيــة ومديــر جهــاز األمــن والمخابرات 

الوطني.

بيــن  القمــة  أن  الدبلوماســي  وأوضــح 
الرئيسين، “تأتي في إطار الحراك السوداني 
العالقــات  وخصوصيــة  حاليــا،  العربــي 
ســتتناول  حيــث  المصريــة،  الســودانية 
االجتماعــات الموقف المتعــزز للعالقات بين 

البلدين”.
إلــى أن البشــير ســيحيط السيســي  وأشــار 
بـ”جهــود الســودان لحــل النــزاع فــي أفريقيا 
الوســطى، بعــد نجاح وســاطته لحــل األزمة 
السيســي  أن  علمــا  الســودان،  جنــوب  فــي 
سوف يترأس االتحاد األفريقي بعد أسابيع.
وتابــع الســفير أن “المباحثــات ستشــمل إلى 
جانــب أوضاع القــارة األفريقيــة، التطورات 
فــي المنطقــة العربيــة، خاصة ســوريا وليبيا 
واليمــن، اســتباقا الجتماعات القمــة العربية 

المقررة في تونس مارس المقبل”.

البشير يلتقي السيسي في القاهرة اليومتونس: المكان الطبيعي لسوريا داخل الجامعة العربيةروسيا تحذر من تحديد مواعيد النتخابات ليبيا
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قــال ســكان ومســؤولون أكــراد إن محتجــا قتــل وأصيــب 10 آخــرون على 
األقــل عندمــا اقتحمــوا معســكرا للجيــش التركــي قــرب دهــوك فــي إقليــم 

كردستان العراق أمس السبت وأحرقوا دبابتين ومركبات أخرى.

وقــال المســؤول الصحــي فــي المنطقــة 
األتــراك  الجنــود  إن  ســعيد  نجيــب 
أطلقــوا النــار علــى المحتجين وأن حرق 
المركبــات والمعــدات تســبب فــي عــدة 
فــي  كــردي  وذكــر مســؤول  انفجــارات. 
منطقة دهوك طلب عدم نشــر اســمه أن 
المتظاهريــن كانوا يحتجون على ضربة 

جوية تركية في اآلونة األخيرة أسفرت 
عن مقتل 4 مدنيين.

علــى  التركيــة  الدفــاع  وزارة  وكتبــت 
تويتــر ”وقع هجوم علــى إحدى القواعد 
فــي شــمال العــراق جــراء تحريــض مــن 
الكردســتاني  العمــال  حــزب  منظمــة 

اإلرهابية“.

اســتأنفت تركيــا، أمــس الســبت، رحالتهــا مــن مطــار مدينة الســليمانية في شــمال 
العــراق وإليــه، بعد نحو عام ونصف العام من حظر جوي فرضته أنقرة على إقليم 

كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي، في أعقاب إجراء استفتاء على االستقالل.

وقــال مديــر مطــار الســليمانية الدولــي 
لقــرار  “تنفيــذا  إنــه  اهللا،  عبــد  طاهــر 
الحكومــة التركيــة رفــع الحظــر، هبطــت 
الجويــة  الخطــوط  مــن  طائــرة  أول 
التركيــة في الســليمانية في وقت مبكر، 

وعادت إلى تركيا”.

المدنــي  الطيــران  ســلطة  وأوضحــت 
العراقــي في بيان، الســبت، أن الخطوط 
الجوية العراقية ستباشر بدورها تسيير 
الســليمانية  مطــار  مــن  جويــة  رحــالت 
الدولي إلى مطار إسطنبول خالل األيام 

المقبلة.

اقتحام معسكر للجيش التركي بشمال العراق

تركيا تستأنف رحالتها إلى مطار السليمانية
مع استمرار المواجهات بين ميليشيات  «

الحوثي وقبائل حجور بمحافظة حجة شمال 
غربي اليمن انضمت قبائل جبهان وذو مسلم 

وذو كديس للمقاومة القبلية في مديرية 
ُكَشر وشكلت جميعها طوقا دفاعيا منيعا 

للمديرية والمناطق المجاورة.

وأفادت مصادر قبلية أن عدداً من شيوخ  «
القبائل يتقدمهم الشيخ أبو مسلم الزعكري 
يقودون مجاميع كبيرة من مساعي القبائل 

الذين خرجوا لمقاتلة ميليشيات الحوثي 
ومساندة قبائل حجور التي تخوض مواجهات 

ضد الميليشيات في منطقة معبسية، بعد 
أن حاولت الميليشيات اقتحام المنطقة 

والتمركز في عدد من المرتفعات.

كما انضمت قبائل بني ريبان المجاورة  «
لمنطقة العبيسة في حجور وأعلنت 

مشاركتها في الحرب والوقوف إلى جانب 
قبائل حجور في مواجهة ميليشيات  الحوثي، 

وقطعت خط إمداد ميليشيات  الحوثي 
وأجبرت عناصرها على التراجع باتجاه 

محافظة  عمران.

وبالتزامن استهدفت طائرات تحالف دعم  «
الشرعية بثماني غارات تعزيزات وتجمعات 

لعناصر الميليشيات في محيط مناطق 
قبائل حجور.

هذا وأطلقت قبائل حجور اليمنية شمال  «
غربي محافظة حجة الحدودية اليمنية، 

الخميس، نداء استغاثة لتحالف دعم الشرعية 

لدعمها في مواجهة هجوم شنته ميليشيات 
الحوثي االنقالبية ضد قبيلة العبيسة التابعة 
لحجور في مديرية كشر مستخدمة الصواريخ 

والمدفعية الثقيلة.

وأكد شهود عيان أن الميليشيات قصفت  «
بشكل عشوائي قرى قبيلة العبيسة باألسلحة 

الثقيلة في حملة مسلحة حشدت لها 
عناصرها من مختلف المديريات بالمحافظة.

وتفرض ميليشيات الحوثي حصاراً خانقًا على  «
قبائل حجور منذ سبتمبر الماضي، حسب ما 
أفادت مصادر محلية، في محاولة إخضاعها 

وتنتشر قبائل حجور، في أكثر من 10 مديريات 
بمحافظة حجة وتتكون من 200 ألف نسمة 

تقريبا.

          اليمن.. تكاتف قبلي ضد الحوثيين والتحالف يدعم جواً

دبي - العربية.نت دبي - قناة العربية

قتل عنصران من الشــرطة اإليرانية في هجوم مســلح بمدينة “ميناء الخميني” )خور موســى(، إحدى المدن الواقعة في محافظة 
األحواز في وقت مبكر صباح أمس السبت.

وأفادت وكالــة إيلنا اإليرانية أن الهجوم 
المســلح اســتهدف دوريــة تابعــة لعناصر 
الشــرطة فــي “مينــاء الخمينــي”، مــا أدى 
الدوريــة،  أفــراد  مــن  عنصريــن  لمقتــل 
جنــدي  والثانــي  ضابــط  برتبــة  أحدهــم 

مكّلف.
فــي  الشــرطة  قــوى  قائــد  نائــب  وقــال 
محافظة األحواز، العقيد علي قاســمبور، 
إن أشخاصًا مجهولين شنوا هجومًا على 
دورية لعناصر الشرطة في منطقة “بلوار 
خامنئي” في خور موسى، ما أدى لمقتل 

اثنين منهم وفقًا لوكالة إيلنا اإليرانية.
وأضــاف أن أحــد عناصــر الشــرطة ُقتــل 
فــي لحظة الهجوم، بينمــا توفي الضابط 
الثاني بعد نقله إلى المستشفى. وأردف: 
“ســنبذل كل المســاعي والجهود لتحديد 

وإلقاء القبض على مرتكبي هذا الهجوم 
المسلح”.

ولم تعلن أي جماعة أو منظمة حتى اآلن 
مسؤوليتها عن هذا الهجوم المسلح.

دعــا تجمــع المهنيين الســودانيين، أمس الســبت، إلى التظاهر واالعتصام اليوم األحد، محددا مياديــن كبرى عامة للتظاهر. وكان 
الناطق الرسمي باسم الشرطة أكد أن البالد لم تشهد أمس أي تجمهرات ما عدا بعض التجمعات غير المشروعة ومحدودة العدد 

في والية الخرطوم وبعض الواليات األخرى مقّرا بتفريقها وفقا للقانون.

فــي  اعتصامــات  إلــى  التجمــع  دعــا  كمــا 
المياديــن ومظاهــرات ليليــة تســتمر منذ 
بداية األسبوع الحالي وتنتهي بما أسماه 
موكــب الزحف األكبر من كل مدن وقرى 

السودان.
وكان هــذا التجمع المعــارض قد دعا إلى 
سلســلة من التظاهــرات والمواكب خالل 
األســابيع القليلــة الماضيــة فــي مناطــق 

مختلفة في الخرطوم ومدن أخرى.
التــي  الواســعة  وأســفرت االحتجاجــات 
نظمت في العاصمة السودانية الخرطوم 
مقتــل  عــن  الخميــس،  أخــرى،  ومــدن 
األقــل، وعشــرات  علــى  واحــد،  شــخص 

الجرحى.
التــي  االحتجاجــات  نطــاق  أن  يذكــر 

متفاقمــة،  اقتصاديــة  أزمــة  فجرتهــا 
وإعــالن الحكومة الســودانية عــن رفعها 
ســعر الخبــز 3 أضعــاف، توســع منــذ 19 
ديســمبر 2018، ليشــمل أنحــاء متفرقــة 

فــي الســودان، وقــد تحولــت التظاهرات 
المطلبية المعيشية إلى سياسية، مطالبة 
بتنحــي الرئيــس الســوداني عمر البشــير، 

وتشكيل حكومة جديدة.

الهجوم المسلح استهدف دورية تابعة لعناصر الشرطة في “ميناء الخميني”

من احتجاجات السودان

الخميني” ــاء  ــن ــي “م بــمــديــنــة  مــســلــح  ــوم  ــج ه فـــي  الكبرى  الميادين  فــي  واالعــتــصــام  للتظاهر  دعـــوات 
مقتل شرطيين إيرانيين في األحواز “المهنيين السودانيين” يخططون لـ “الزحف األكبر”
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مانيال - أ ف ب

أســفر اســتفتاء أجري في الفلبين عن تأييد إقامة منطقة حكم ذاتي للمســلمين، 
وفقا للنتائج المعلنة، الجمعة.

ووافقــت الغالبيــة فــي جنــوب الفلبين على 
إقامــة حكــم ذاتــي فــي المنطقــة، بحســب 
نتائــج اســتفتاء يأمــل الكثيــرون أن ترســي 
ســاما فــي جنوب البــاد الذي شــهد معارك 

على مدى عقود أسفرت عن آالف القتلى.
التــي أعلنــت، الجمعــة،  النتائــج  وســتعطي 
إشــارة االنطــاق لعمليــة تخلــي جبهة مورو 
اإلســامية للتحريــر، أكبــر حركــة تمــرد فــي 
عــن  الكاثوليكيــة،  الغالبيــة  ذات  الفلبيــن، 

الساح، وتحّولها إلى حزب سياسي.
وقتــل نحــو 150 ألــف شــخص جــراء حركة 
التمــرد التــي انطلقــت في ســبعينيات القرن 
الماضي للمطالبة بحكم ذاتي أو باالستقال 

في جزيرة مينداناو ذات الغالبية المسلمة.
اإلســامية  مــورو  “جبهــة  زعيــم  وقــال 
للتحريــر”، مراد إبراهيم: “نحن ســعداء جدا 
بالتأييد الشــعبي الجــارف”، مضيفا “إنه فوز 

ساحق ال مثيل له”.

وأيد نحو 1.7 مليون مشارك  «
في االستفتاء “إقامة منطقة 

بانغسامورو ذات الحكم الذاتي”، 
بدال من منطقة حكم ذاتي أقيمت 
بموجب اتفاق بين مانيال و”جبهة 

مورو الوطنية للتحرير” المنافسة، 
فيما عارضها نحو 255 ألفا، بحسب 

النتائج الرسمية التي أصدرتها 
اللجنة االنتخابية.

باريس - أ ف ب

بــدأ مئات من محتجي “الســترات الصفراء”، أمس الســبت، يومــا جديدا من التعبئة في 
فرنســا رغــم انقســامات ظهــرت مؤخــرا بينهم، مبديــن تصميما علــى مواجهــة ايمانويل 
ماكرون الذي تحسنت شعبيته بعد 10 أيام على بدء نقاش وطني واسع بهدف معالجة 

هذه األزمة االجتماعية غير المسبوقة.

للمحتجيــن  بالنســبة  التحــدي  ويتمثــل 
السياســة  ضــد  تجمعاتهــم  تســتمر  الذيــن 
كل  للحكومــة  والضريبيــة  االجتماعيــة 
أن   ،2018 نوفمبــر  منتصــف  منــذ  ســبت 
الشــارع  اســتقطاب  علــى  قادريــن  يظلــوا 
اســتطاعات  أشــارت  وفيمــا  الفرنســي. 
رأي اخيــرة إلــى تحســن شــعبية الرئيــس 
ايمانويــل ماكــرون، فــان انقســاما بــرز فــي 
صفــوف “الســترات الصفراء” بعــد اإلعان 
لانتخابــات  الئحــة  تقديــم  عــن  األربعــاء 
األوروبيــة تحــت تســمية “تجمــع المبــادرة 

المواطنيــة”. وألول مــرة وبقــرار مــن وزير 
ســتكون  كاســتنير  كريســتوف  الداخليــة 
قــوات األمــن مجهــزة إضافــة إلــى بنــادق 
للجــدل،  المثيــرة  الدفاعــي”  “الرصــاص 
بكاميــرات مــن أجل مزيــد من “الشــفافية” 
فــي اســتخدام هــذا الســاح غيــر المميــت 
والــذي قــال محتجــون إنــه خلــف إصابات 

خطيرة في صفوف بعضهم.

وأشارت المحكمة اإلدارية بباريس  «
إلى هذا المعطى الجديد لرفض تعليق 

استخدام قوات األمن هذا الساح.

كابول - رويترز

أفــادت مصــادر فــي حركــة طالبــان أن مفاوضي الحركــة ومســؤولين أميركيين 
وضعــوا اللمســات األخيــرة فــي اجتماعاتهــم في قطــر، أمس الســبت، على بنود 

مسودة التفاق ينهي الحرب األفغانية التي اندلعت قبل 17 عاما.

الخــاص،  األميركــي  المبعــوث  وســيتوجه 
زلمــاي خليــل زاد، إلــى العاصمــة األفغانيــة 
كابــول إلبــاغ الرئيــس، أشــرف غانــي، بما 
تحقــق مــن تقــدم بعــد انتهــاء المناقشــات 
التي اســتغرقت 6 أيام. وفي وقت ســابق، 
توقعت مصادر من حركة طالبان، الســبت، 
مشــاركة القائد السياســي الجديــد للحركة 
فــي اجتماعــات مــع مســؤولين أميركييــن 
فــي قطــر، فيمــا دخلــت مفاوضــات تهدف 
إلنهــاء الحــرب المســتمرة فــي أفغانســتان 

منذ 17 عامًا يومها السادس.
كان  التــي  الســام  محادثــات  وتواصلــت 

مــن المقــرر انعقادهــا ليوميــن فقــط علــى 
الرغــم مــن انســحاب ممثليــن عــن طالبــان 
لفترة وجيزة، الجمعة، بســبب خافات مع 
المبعــوث األميركــي الخاص، زلمــاي خليل 

زاد.

وكشف مسؤوالن كبيران في حركة  «
طالبان يطلعان على المفاوضات، 

أن هناك زخما يتزايد منذ تعيين 
المال عبد الغني برادار قائدا 

سياسيا للحركة، الخميس. وتوجه 
برادار، الذي خرج من السجن في 

باكستان العام الماضي، إلى قطر 
لالنضمام للمحادثات.

تأييد إقامة حكم ذاتي 
للمسلمين جنوب الفلبين

تعبئة جديدة لـ 
“السترات الصفراء”

مسودة اتفاق إلنهاء 
الحرب األفغانية

خسائر سوريا الفادحة في الرجال دفعت النساء إلى العمل
نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف والمواقع العربية 
والعالمية. مقال اليوم من 

صحيفة:

نشــرت الصحيفــة البريطانيــة تقريــرا كتبتــه كلــوي كورنش، من دمشــق عن تناقص 
عدد الرجال في سوريا بسبب الحرب، في ظروف دفعت بالنساء إلى العمل خارج 

البيت بشكل لم يألفه المجتمع السوري التقليدي.
تقول كلوي إن الحملة العســكرية التي تشــنها الحكومة الســورية وعمليات التجنيد 
اإلجباري أحدثت أزمة ديموغرافية في الباد. فقد قتل نحو 500 ألف شخص في 

الحرب، 80 % منهم رجال، بحسب المركز السوري للدراسات.
وأشار المركز إلى أن متوسط العمر المتوقع للذكور في الباد انخفض من 70 عاما 
فــي 2010 إلــى 48 عامــا في عام 2015، وأن أشــد انخفاض يأتي بين الرجال الذين 

تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.
وهاجر المايين من الرجال الجئين إلى دول الجوار وإلى أوروبا خوفا من التجنيد 
أو من العقاب إذا هم عادوا. وكان لهذه الظاهرة تبعات اقتصادية واجتماعية أدت 

إلى تغير سلوك العائات وعاداتها.
وتشــير الكاتبــة إلــى تقريــر لمنظمــة األمــم المتحــدة يفيــد بــأن النســاء فــي ســوريا 
أصبحــن مصــدر الــرزق األساســي للعائــات، وهن أيضا مســؤوالت عن رعايــة أفراد 

األسرة وتوفير حاجياتهم.

أفغانستانفرنساالفلبين

قالــت مصــادر مطلعــة فــي االتحــاد األوروبي إنه من المحتمــل أن يتم التصديق على “اآللية الخاصــة” حول القضايا المتعلقة بإيــران بما فيها التجارة 
والتبادل المالي والحفاظ على االتفاق النووي، خالل اجتماع، غدا اإلثنين، الذي سيبحث أيضا القلق المتصاعد حول برنامج إيران لتطوير واختبارات 

الصواريخ، وكذلك تدخالتها في المنطقة وقيامها بأعمال إرهابية على األراضي األوروبية.

ونقلــت إذاعــة “فــردا” الناطقة بالفارســية، التي تبث 
مــن براغ، عــن هذه المصادر التي تســميها أن أوروبا 
رغــم رغبتهــا بالحفــاظ علــى االتفــاق مــع إيــران، إال 
أنهــا تريــد إثــارة القضايا التي تتعلق بســلوك طهران 
فــي  قواتهــا  انتشــار  اســتمرار  وخاصــة  المخــرب، 

سوريا، فضا عن ملف انتهاكات حقوق اإلنسان.
وذكــرت اإلذاعــة أنهــا اطلعــت علــى مســودة محضر 
اجتمــاع االتحــاد األوروبــي المرتقــب حــول ايــران، 
موضحــة أن دول االتحــاد األوروبي ســتصوت على 
10 بنــود وعلــى رأســها اآلليــة الخاصــة للتعامــل مــع 
إيــران، ألنهــا لــن تكــون فقــط مؤثــرة بشــكل إيجابي 
علــى العاقــات التجاريــة واالقتصاديــة مــع طهران، 
ولكــن أيضــًا “األهــم مــن ذلك أنها ســتؤثر علــى حياة 

الشعب اإليراني”، بحسب ما جاء في النصوص.

باالســتمرار  إيــران  مطالبــة  البنــود  تشــمل  كمــا 
إلــى  االنضمــام  أجــل  مــن  المطلوبــة  باإلصاحــات 
“المعاهدة الدولية لمكافحة غســيل األموال وتمويل 
اإلرهــاب FATF “ وإعــان اســتعداد أوروبــا للتعــاون 

مع إيران في هذا الصدد.
وبموجــب االتفــاق مع أوروبا، التزمت حكومة إيران 
بالتصديق على 4 لوائح خاصة بهذه المعاهدة وهي 
مكافحــة غســل األمــوال، ومكافحــة دعــم وتمويــل 
اإلرهــاب ومكافحــة الجريمــة المنظمــة، لكــن ال تزال 
هنــاك خافات حادة بين البرلمان اإليراني والجهات 
الدســتور ومجلــس  الرقابيــة مثــل مجلــس صيانــة 
المصادقــة  تعرقــل  النظــام  مصلحــة  تشــخيص 
علــى هــذه اللوائــح المتعلقــة بهــذه المعاهــدة، التــي 
يقــول المتشــددون إنهــا بمثابــة وصايــة أمميــة على 

إيــران تعرضهــا لخطــر الضربــة العســكرية فــي حــال 
الميليشــيات  وتســليح  وتمويــل  بدعــم  اســتمرارها 

والتدخات العسكرية في دول المنطقة.
إلى ذلك، ورد في المسودة األوروبية مخاوف الدول 
األعضاء بشــأن اســتمرار ســلوك إيران العدواني في 
المنطقــة وتصاعــد دورهــا فــي الصراعــات اإلقليمية 
حيــث ذكــرت أن أوروبــا تشــعر ب “قلــق بالــغ” إزاء 
الدور العســكري إليران ووجود القوات اإليرانية في 
ســوريا. كما ستبحث المسودة تصاعد المخاوف من 
قيــام أجهــزة إيران بأعمال إرهابيــة مثل االغتياالت 

والتفجيرات على األراضي األوروبية.
االتحــاد  أعــرب  فقــد  البنــود،  فــي  لمــا جــاء  ووفقــا 
األوروبــي عــن مخاوفــه مــن تدهــور وضــع حقــوق 

اإلنسان في إيران.

دبي، بيروت - العربية.نت، أ ف ب

قلق متصاعد بشأن تدخالت طهران بالمنطقة
الــصــاروخــي وبرنامجها  إيـــران  اتــفــاق  بــشــأن  مرتقب  ــي  ــ أوروب اجــتــمــاع 

األمم المتحدة )الواليات المتحدة( - أ ف ب

بيروت - أ ف ب

اتهمت إيران فرنسا “بزعزعة استقرار” المنطقة ردا على تهديدات 
باريــس بفــرض عقوبــات على طهران إذا لم يســفر الحــوار مع هذا 
البلد حول نشاطاته البالستية ونفوذه اإلقليمي عن نتيجة. وقالت 
وزارة الخارجيــة اإليرانيــة فــي بيــان نشــر فــي وقــت متأخــر مــن 
الجمعــة إن “الجمهوريــة اإلســالمية دعت دائما إلى تعزيز الســالم 

واالستقرار في المنطقة”.

“تعتبــر  إيــران  أن  وأضافــت 
لألســلحة  الكبيــرة  المبيعــات 
الحديثــة والهجوميــة مــن قبل 
)...( فرنسا عاما يزعزع توازن 

المنطقة”.
وجاء بيان الخارجية اإليرانية 
لوزيــر  تصريحــات  علــى  ردا 
الخارجيــة الفرنســي جان إيف 
الجمعــة  هــدد  الــذي  لودريــان 
بشــأن  بعقوبــات  طهــران 
برنامجها للصواريخ البالســتية 
الشــرق  فــي  وتدخاتهــا 

األوسط.
وقــال لودريــان “لدينــا مطلبــان 
عــن  إيــران  تتخلــى  أن   )...(

وخصوصــا  الصواريــخ  إنتــاج 
ذلــك  فــي  بمــا  تصديرهــا  عــن 
فــي  مســلحة  فصائــل  إلــى 
إلــى  وكذلــك  األوســط  الشــرق 

الحوثيين” في اليمن.
الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
إيــران  “قــدرات  إن  اإليرانيــة 
في مجــال الصواريخ جزء من 
قوتهــا الدفاعيــة الشــرعية )...( 
وبرنامــج إيران للصواريخ غير 
قابــل للنقــاش )...( وتــم ابــاغ 

ذلك للفرنسيين”.
وحــذرت مــن أن “اي عقوبــات 
أوروبيــة جديــدة ســتؤدي إلــى 

مراجعة لعاقاتنا معهم”.

طهران تتهم باريس بزعزعة استقرار المنطقة

أعلــن وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيو أمام جلســة مجلس األمن حول أزمة فنزويال، أمس الســبت، أنه “ليس مفاجئا دعم روســيا للنظام الفاســد في فنزويــال”. وطالب بومبيو “مجلس 
األمن بدعم النظام الجديد في فنزويال”، وأكد أن “الوقت حان لدعم الشعب الفنزويلي واالعتراف بالحكومة الديمقراطية بقيادة خوان غوايدو”.

وذكــر أن “األزمــة اإلنســانية لم تعد ســرا في 
فنزويــا نتيجــة سياســة النظــام االشــتراكي 

هناك”.
ومــن جانبــه، اتهــم ســفير روســيا لــدى األمم 
المتحدة، فاســيلي نيبنزيا، السبت، “الواليات 
المتحــدة وحلفاءهــا بالرغبــة فــي اإلطاحــة 
برئيــس” فنزويــا، نافيــا بذلــك حــق مجلــس 

األمن في مناقشة الوضع في هذا البلد.
وفــي معــرض حديثــه عــن “االنقــاب”، قــال 
داخلــي”  “شــأن  األزمــة  إن  الدبلوماســي 
فــي فنزويــا. وردا علــى ذلــك، شــدد وزيــر 
الخارجيــة األميركــي بومبيــو علــى أن “نظام 
نيكــوالس مادورو قمع شــعبه” منذ ســنوات. 
مــا  يفــرون  الفنزويلييــن  آالف  أن  وأضــاف 

يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.
مشــروع  أمــس،  والصيــن،  روســيا  وعطلــت 

اقترحتــه  الدولــي  األمــن  لمجلــس  إعــان 
الواليــات المتحــدة، يهدف إلــى تقديم “دعم 
كامــل” للبرلمــان الفنزويلي بقيــادة المعارض 
خوان غوايدو، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

ونــص مشــروع القــرار علــى إلــزام البرلمــان 
ودولــة  الديمقراطيــة  بإعــادة  الفنزويلــي 
شــرعية  عــدم  إلــى  اإلشــارة  مــع  القانــون، 
االنتخابــات األخيــرة فــي فنزويــا، والتنديد 
ضــد  القــوة  إلــى  األمــن  قــوات  بلجــوء 

المتظاهرين.
وشــطبت روســيا كافة فقرات اإلعان بدعم 
إن  دبلوماســي  مصــدر  وقــال  الصيــن.  مــن 
مشــروع اإلعــان تــم دفنــه، في حيــن طالب 
مشــروع قرار روســي بإجراء حوار سياســي 
فــي فنزويــا، األمــر الــذي اعتبرته واشــنطن 

غير مقبول.
بومبيو خالل التصويت في مجلس األمن أمس )أ ف ب(

ــد ــ ــاس ــ ــف ــ ـــا ال ــ ـــزوي ــ ــن ــ بــــومــــبــــيــــو: روســــــيــــــا تـــــدعـــــم نـــــظـــــام فـ
موسكو وبكين تعطالن مسعى واشنطن لدعم غوايدو

االجتماع سيبحث تدخالت إيران في المنطقة وقيامها بأعمال إرهابية على األراضي األوروبية
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استقبلت جرافيتي اندور سكاي دايفينغ”جرافيتي” يوم األربعاء الماضي، أول دفعة من المترشحين البحرينين من فئة الشباب وذلك لتأهيلهم لدورة تدريبية في 
مجــال رياضــة الطيــران الحــر الداخلــي والتــي من خاللها ســيتم اعتماد أول مدربين بحرينيين في هذه الرياضة والتي ســوف تســاهم ايضًا في اســتحداث وظيفة 
جديدة بالمجتمع البحريني وسوق العمل والحد من البطالة وهذا باإلضافة إلى فتح آفاق جديده للشباب البحريني وإثبات جدارته في مختلف األعمال والخروج 
إلــى العالميــة كونهــا رياضــة جديــده وتعانــي من قلة المدربين فــي هذا المجال خاصة في الدول العربيــة. وتألفت المجموعة من الذكور واإلنــاث التي تم اختيارهم 

ضمن عدد كبير من المتقدمين خالل فترة التسجيل. وقد تم اختيار المتقدمين بناء على مؤهالتهم البدنية والذهنية العالية وشغفهم للطيران.

العــام  المديــر  مســاعد  وقــام  هــذا 
لجرافيتــي اندور ســكاي دايفينغ جاري 
ســويني، بالترحيــب بالمتدربيــن وألقى 
مــن  للمرشــحين  تعريفيــة  محاضــرة 
جرافيتــي  عــن  مفصــل  عــرض  خــال 
وعــن رياضة الطيــران الحــر والتدريب 
في النفــق الهوائي والوصــف الوظيفي 
والمهــام  الهوائــي  النفــق  فــي  للمــدرب 
بهــا  القيــام  المرشــح  علــى  الــذي 
والمســؤوليات التــي تتعلــق بالوظيفــة 
وكيفية التعامل مــع الجمهور ومرتادي 
الرياضة والمحترفين. وبعد العرض تم 
أخذ المترشحين في جولة حره للمبنى 
وشــرح ما يتمتع به من مزايا وخدمات 
المترشــحين  أخــذ  تــم  بعدهــا  ومــن 
األول  المبدائــي  الطيــران  الختبــار 
النفــق  بداخــل  توازنهــم  مــدى  لمعرفــة 
واعطائهــم فرصة تجربــة تدفق الهواء 

وسرعته.
المرشــحين  بتعريــف  اليــوم  وانتهــى 
بالخطــوات التاليــة للــدورة التدريبيــة، 
باســتكمال  جرافيتــي  ســتقوم  حيــث 
علــى  مكثفــة  تدريبيــة  دورة  تنظيــم 
مــدى شــهر كامــل مــع مدربيــن شــركة 
المصنعــه  الشــركة  وهــي  “ايروديــم” 
للنفــق الهوائي للطيــران الحر والمؤهلة 
عالميــا إلعــداد المتدربيــن للوصول إلى 
اختبارهــم  ثــم  ومــن  متقدمــة  مرحلــة 
ليصبحــوا أول مدربيــن بحرينيــن فــي 
هنــاك  حيــث  العالميــة  الرياضــة  هــذه 
رخــص رســمية عالميــة لمزاولــة المهنة 
ويتــم مراقبتهــا باســتمرار حفاظــًا على 

إمكانات المدرب والمتدرب.
وأعرب جاري ســويني عــن مدى فخره 
بهــذه اللحظة التاريخيــة في جرافيتي 
جديــد  بــاب  فتــح  خالهــا  مــن  التــي 
القطــاع  فــي  للبحرينييــن  للوظائــف 
الرياضي كما أنه يتطلع إلى نشر الوعي 
وتوســع  الداخلــي  الحــر  الطيــران  عــن 

دائــرة المحترفين والرياضيين في هذا 
المجــال. وتحدثــت المترشــحة فاطمــة 
جاســم الشــيخ عــن شــغفها لبــدء هــذه 
الــدورة التدريبيــة وقالــت “كنــت أنتظر 
هــذه الفرصــة منــذ ســنتين، فالعمل في 
هــذا المجــال شــي كنت أحلم بــه كوني 

محبة للرياضة والمغامرة “.

جرافيتي تســتقبل الدفعة األولى من المترشــحين للتدريب

أول دورة لمدربي الطيران الحر 16

واصــل المحــرق عروضــه القويــة بــدوري الدرجــة األولــى للكــرة الطائــرة وألحــق 
خســارة جديــدة بالنجمــة بنتيجة 3/  1 في مباراة القمة التي جمعتهما مســاء أمس 
السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري على صالة االتحاد ليحرز 

فوزه العاشر على التوالي ويبقى في صدارة الترتيب بكل جدارة.

وفــاز النجمة بالشــوط األول -25
18، قبــل أن يفــوز المحرق بباقي 
األشــواط الثاثة 25/  18، 25/  21، 
رصيــده  المحــرق  ليرفــع   18  /25
إلى 30 نقطــة، فيما توقف رصيد 
النجمــة عنــد 21 نقطــة ليتراجــع 
إلــى المركــز الثالث فــي الترتيب، 
الثانــي  هــو  الفــوز  هــذا  ويعتبــر 
للمحرق على حســاب النجمة في 
تغلــب  أن  بعــد  الــدوري  مســابقة 
بنفــس  األول  الــدور  فــي  عليــه 

النتيجة 3/  1.
أدارهــا  التــي  المبــاراة  وشــهدت 
ســامي  األول  الدولــي  الحكــم 
ســويد والثانــي عبــاس عبدالرضا 
فــي  حمــراء  بطاقــات   5 إشــهار 
سابقة نادرة الحدوث في الدوري 
المحلــي كان النصيــب األكبر منها 
لاعبي المحرق حيث حصل على 
البطاقة الحمراء ونقطة للمنافس 
كا مــن المحتــرف البورتوريكــي 
علــي  والســيد  ريفيــرا  جاكســون 
كاظم بسبب محاولة استفزازهما 
للخصــم بعــد احــراز النقــاط، كمــا 
حصل فاضل عباس على البطاقة 
الحمــراء ونقطــة للمنافــس، وبعد 
اشــهر  الحكــم  علــى  اعتراضــه 
فــي وجهــه البطاقتيــن الصفــراء 
والحمــراء معا ليطــرد من الملعب 
فــي الشــوط الرابــع، فيمــا نال كا 
من عماد سلمان البطاقة الحمراء 
لسوء السلوك ونال نفس البطاقة 
المــدرب مشــعل تركــي العتراضه 

على أحد قرارات الحكم.

مجريات المباراة

كســب النجمــة الشــوط األول من 
التــي  القويــة  اإلرســاالت  خــال 
للمنافــس  األولــى  الكــرة  هــزت 
التــي  الصــد  لحوائــط  باالضافــة 
وعمــاد  ضاحــي  حســن  شــكلها 

مناســبة  مــن  اكثــر  فــي  ســلمان 
عبــاس،  فاضــل  كــرات  اليقــاف 
ليتقــدم الرهيــب 6/ 1 وســط تألق 
فــي  عبدالواحــد  لمحمــود  الفــت 
تعــدد  مــع   4 مركــز  مــن  الهجــوم 
للمحــرق،  الهجوميــة  االخطــاء 
وهــو ما وســع الفــارق للنجمة إلى 
المحــرق  لكــن  نقــاط،   9 حوالــي 
قلــص الفارق تدريجيــا 23/ 20 إال 
أن النجمــة أنهــى الشــوط بضربــة 
 4 بمركــز  ماثيــوس  مــن  ســاحقة 

لينتهي الشوط 25/ 21.
فــي الشــوط الثانــي تحســن اداء 
المحرق على مســتوى االســتقبال 
والهجــوم وبــرز الحــداد وعبــاس 
في تخليص الكرات في االطراف 
بمنتصــف  اللعــب  تســريع  مــع 
الشــبكة مــع بــروز حوائــط الصــد 
ليتقدم المحــرق ١٦/  ١٢ ويواصل 
وارتكــب  النهايــة  حتــى  تقدمــه 
النجماويــة العديــد مــن االخطــاء 
علــى مســتوى الهجــوم ليخســروا 

الشوط 25/  18.
وتواصــل أداء المحرق الذي قدم 
العبــوه فاصا هجوميــا رائعا في 
الشــوط الثالــث كان بطلــه فاضل 
أحــرز  بعدمــا  منــازع  بــا  عبــاس 
بضرباتــه  الشــوط  نقــاط  معظــم 
وأحيانــا  مركــز4  مــن  الســاحقة 
2 والمنطقــة الخلفيــة، كمــا تميــز 
الدفاعيــة  بالتغطيــة  الفريــق 
المتميــزة وحوائــط الصــد ليتقدم 
18/  9 ثم 22/  12 واستطاع النجمة 
بصحــوة حوائط الصــد والفاعلية 
المحــرق  يوقــف  أن  الهجوميــة 
ونجح في تقليص الفارق 24/  22 
قبل أن يضيع محمود عبدالواحد 
االرســال ويهــدي المحــرق نقطــة 

الشوط األخيرة لينتهي 25/  21.
الهجومــي  التوهــج  اســتمر  كمــا 
للمحــرق في الشــوط الرابــع وبرز 

حســن الشاخوري في الصد وكان 
فاضــل عباس احــد مفاتيح الفوز 
قبــل طــرده مــن قبــل ســويد عنــد 
النقطة 7-15 العتراضه على أحد 
قراراتــه، ليزج المرباطي بالاعب 
علــي محمــد فــي مركــز4 ونجــح 
المحرق في المحافظة على فارق 
النجمــة  تراجــع  مســتغا  النقــاط 
على مستوى الهجوم واالستقبال 

ليفوز بالشوط والمباراة 25/  18.

داركليب يتخطى عالي

مســتحقا  فــوزا  داركليــب  حقــق 
على حســاب عالي بثاثة أشواط 
نظيفــة ) 25/  14، 25/  21، 25/  13( 
ليكرر انتصاره على ) أبناء الفخار( 
بعدما اطاح بهم في القسم األول 

بذات النتيجة.
ولــم يجــد العنيــد صعوبــة كبيــرة 
فــي هزيمــة عالــي ليرفــع رصيــده 

الى 23 نقطة معتليا المركز الثاني 
فــي الترتيــب العام مســتفيدا من 
المحــرق،  امــام  النجمــة  خســارة 
فيمــا توقف رصيد عالــي عند 10 

نقاط في المركز الخامس.
أدار اللقــاء طاقم الحــكام الدولي 
المكون من األول أحمد عبدالعال 

والثاني أحمد القيم.
وســيطر داركليــب علــى مجريات 
بفضــل  ونتيجــة  أداء  المبــاراة 
يعقــوب  محمــد  ضاربيــه  قــوة 
والتغطيــة  ويليــان  والبرازيلــي 
واإلرســاالت  الجيــدة  الدفاعيــة 

المؤثرة.

مباريات اليوم

تســتكمل اليــوم األحد منافســات 
الجولــة العاشــرة لــدوري الدرجــة 
عندمــا  الطائــرة  للكــرة  األولــى 
جمــرة  بنــي  أمــام  النصــر  يلتقــي 

يلعــب  فيمــا  مســاء،   6 الســاعة 
الثانيــة األهلــي أمــام  بالمواجهــة 

البسيتين الساعة 7:30 مساء.
يتطلــع  األولــى  المواجهــة  فــي 
النصــر بقيــادة المــدرب التونســي 
 7 بـــ  الســادس   ( الهــواري  فــوزي 
نقــاط( الــى تكرار فــوزه على بني 
جمرة الذي يقوده الوطني حســن 
علــي ) الســابع بـــ 3 نقــاط( بعدمــا 
فــي  الجفيــر  ابنــاء  عليــه  تغلــب 

القسم االول 3/  0.
وفــي المقابلة األخرى فإن األهلي 
حامــل اللقب ) الرابــع بـ 19 نقطة( 
بقيــادة المــدرب رضــا علي مؤهل 
لتخطــي عقبة البســيتين ) الثامن 
بنقطــة( بقيــادة المــدرب الوطنــي 
وان  خصوصــا  الشــيخ  محمــد 
االهلي فاز عليه في القسم االول 

بنتيجة 3/  0.

المحرق يقضي على النجمة ويبقى بالقمة

داركليب يفوز على عالي ويعتلي المركز الثانيفوز مستحق للمحرق على حساب النجمة

أحمد مهدي

27 يناير 2019 األحد
21 جمادى األولى 1440

فوز رباعي

كبيــرا ومســتحقا  فــوزا  البحريــن  حقــق 
علــى حســاب االتفاق بـ 4 أهــداف مقابل 
هــدف واحــد، فــي المبــاراة التــي جمعت 
الطرفيــن أمس على ملعــب مدينة حمد، 
ضمــن إطــار منافســات الجولــة الســابعة 

لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم.
وســجل للبحريــن كل مــن: وضاح محمد 
وياســر محمــد،  )هدفــان(، خالــد محمــد 

وسجل لاتفاق حسين يوسف.
ووصل رصيد البحرين إلى 8 نقاط، فيما 
تجمــد رصيد االتفــاق عند نقطة واحدة. 
الغريــب،  أحمــد  الحكــم  المبــاراة  أدار 
وعبــدهللا  جناحــي  صــاح  وعاونــه 

يعقوب، والحكم الرابع حسين البحار.
وتختتــم الجولــة الثاثــاء المقبــل بلقــاء 

وحيد يجمع األهلي مع سترة.

اتحاد الكرة

أشــرف مقيــم ومكتشــف الحــكام اآلســيوي، عضــو لجنــة الحــكام باالتحاد 
اآلســيوي لكــرة القــدم ومستشــار لجنــة الحــكام باالتحــاد البحرينــي لكــرة 
القــدم، عبدالرحمــن عبدالخالــق، علــى اكتشــاف الحكــم الدولــي الســعودي 

ماجد الشمراني.

جــاء ذلك خال زيــارة التقييم التي 
عبدالخالــق  عبدالرحمــن  بهــا  قــام 
ماجــد  الســعودي  الدولــي  للحكــم 
الشــمراني  إدارة  خــال  الشــمراني، 
والوشــم،  الخليــج  فريقــي  لمبــاراة 
ضمــن إطــار منافســات دوري األمير 
محمد بن سلمان، إذ أقيمت المباراة 
يوم 22 يناير الجاري، وذلك بتكليف 

من االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وكلف االتحاد اآلســيوي لكرة القدم، 
لإلشــراف  عبدالخالــق؛  عبدالرحمــن 
الحكــم  واكتشــاف  تقييــم  علــى 

الدولي السعودي ماجد الشمراني.
إلــى ذلــك، أنــاط االتحــاد اآلســيوي 
لكرة القدم مهمة مماثلة لعبدالرحمن 
عبدالخالق؛ لإلشــراف على اكتشاف 
عمــار  الكويتــي  الدولــي  الحكــم 
هــي  تقييمــة  زيــارة  فــي  أشــكناني، 

األولى للحكم الكويتي.
وسيشــرف عبدالخالــق علــى تقييــم 

الحكــم عمار أشــكناني خــال مباراة 
التــي  وكاظمــة،  الكويــت  فريقــي 
ســتقام يــوم 9 فبرايــر المقبل، ضمن 
إطار منافسات دوري فيفا الكويت.

ويأتي التكليفــان الصادران من قبل 
االتحــاد القــاري تأكيــدا علــى الثقــة 
الكــوادر  بهــا  تتمتــع  التــي  الكبيــرة 
خــال  مــن  البحرينيــة،  التحكيميــة 
إشــرافهم علــى العديــد مــن مهمــات 

تقييم واكتشاف الحكام.
مــن  ويعــد عبدالرحمــن عبدالخالــق 
مســتوى  علــى  المعروفــة  األســماء 
الحــكام  ومكتشــفي  مقيمــي 
اآلســيويين، وهــم ضمــن 3 مقيميــن 
لــدى االتحــاد  بحرينييــن معتمديــن 
جاســم  جانــب  إلــى  اآلســيوي 
محمــود وخالــد العــان، عــاوة على 
مقيــم حــكام الصــاالت عبدالرحمــن 

عبدالقادر.

عبدالخالق يكتشف حكًما سعودًيا

جرافيتي

حسن علي

سويد يشهر 5 
بطاقات حمراء 
ويطرد فاضل 

عباس

داركليب 
يهزم عالي 

ويرتقي 
للمركز الثاني



اعتمــدت اللجنــة المنظمــة العليــا لبطولــة “أقوى رجل بحرينــي 2” موقع ومواعيد إقامة المنافســات، التي ســتقام تحت رعاية 
النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى الرئيــس الفخــري لالتحاد 
البحرينــي لرياضــة ذوي العزيمــة ســمو الشــيخ خالــد بن حمد آل خليفة، تحت شــعار “خلك وحش”، إذ خصص ســموه ريع هذه 

البطولة لدعم مرضى السرطان، وتأتي ضمن مبادرات سموه لدعم المجالين الرياضي واإلنساني.

وقد اعتمدت اللجنة المنظمة العليا حلبة 
البحرين الدولية موقعا لتنظيم منافسات 
الــبــطــولــة، واعــتــمــدت كــذلــك الــفــتــرة التي 
فبراير   21 مــن  المنافسات  فيها  ستقام 
ولغاية 23 فبراير المقبل، إذ يشهد يوم 21 
لأللعاب  النهائي  التسجيل  تثبيت  فبراير 

المصاحبة وألعاب األطفال وكذلك فحص 
بالمسابقات،  الــمــشــاركــيــن  لجميع  ــوزن  ــ ال
مسابقات  إقــامــة  فبراير   22 يــوم  ويشهد 
يشهد  فيما  المصاحبة،  واأللعاب  األطفال 
الرئيسة  المسابقات  إقامة  فبراير   23 يوم 

في الوزن الخفيف، والمتوسط والثقيل.

إنهاء  على  العليا  المنظمة  اللجنة  وتعكف 
المثالية  للجهوزية  للوصول  التحضيرات 
تطلعات  يحقق  بما  البطولة،  انطالق  قبل 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلبراز 

وإنجاح هذا الحدث.
مفتوحا  يــزال  ال  التسجيل  بــاب  أن  يذكر 

ــيــن بــالــتــســجــيــل في  ــراغــب لــلــمــشــاركــيــن ال
مسابقات األطفال والمسابقات المصاحبة، 

عــبــر الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي 
bhrstrongestman.(

سيكون  إذ   ،)com
ــد  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ هـــــــنـــــــاك الـ
مـــــــن الــــمــــفــــاجــــآت 

ــتــظــار الــمــشــاركــيــن  ــان ب
الحساب  والجمهور عبر 

الـــرســـمـــي لــلــبــطــولــة 
باالنستغرام.

ــد الــبــطــولــة ــيـ ــواعـ تــنــظــيــمــيــة “أقــــــوى رجـــــل” تــعــتــمــد مـــوقـــع ومـ

الممتاز  حمد  بن  ناصر  دوري  منافسات  تعود 
عبر  )األحـــد(،  اليوم  الواجهة،  إلــى  القدم  لكرة 

انطالق الجولة التاسعة.
وتقام اليوم 3 مباريات: الحالة مع المنامة على 
استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة عند 6 
الحد عند 4:45 مساء على  الرفاع مع  مساء، 
الشباب  مع  المحرق  الوطني،  البحرين  استاد 

عند 7:15 مساء على االستاد الوطني أيضا.
ــاريــات الــجــولــة الــتــاســعــة غــدا  وتــســتــكــمــل مــب
)اإلثنين(: الرفاع الشرقي مع النجمة عند 4:45 
الرياضية،  خليفة  مدينة  اســتــاد  على  مــســاء 
الملعب  ذات  الجولة على  مباراة ختام  تعقبها 

عند 7:15 مساء بين المالكية والبديع.
وتــعــود الــمــنــافــســات بــعــد فــتــرة تــوقــف طالها 
في  الوطني  منتخبنا  لمشاركة  نظرا  الــدوري؛ 
ــة  كـــأس آســيــا 2019 الــمــقــامــة حــالــيــا فــي دول

اإلمارات العربية المتحدة.

المالكية في صدارة إحصاء “تحت 21”

ال يزال نادي المالكية في صدارة اإلحصاءات 
الخاصة بمشاركة الالعبين تحت 21 عاما، عبر 
مشاركة  خــالل  من  دقيقة   4012 إلــى  وصوله 
13 العبا، وهو معدل مرتفع جدا، بعد مرور 8 

جوالت على الدوري
ــادي الــرفــاع خــلــف الــمــالــكــيــة، إذ بلغ  ويــأتــي نـ
 2009 السماوي  للفريق  الدقائق  عدد  إجمالي 

دقائق عبر 6 العبين.
واستكملت 6 أندية معيار المشاركة المقر من 
والمحدد  القدم،  لكرة  البحريني  االتحاد  قبل 
بواقع 1000 دقيقة، إذ تجاوز المالكية والرفاع 
ذلك، إضافة إلى كل من: الشباب بواقع 1645 
 1529 الشرقي  الــرفــاع  العبين،   8 عبر  دقيقة 
عبر  دقيقة   1333 الحد  5 العبين،  عبر  دقيقة 
 4 عبر  دقيقة   1214 النجمة  اثــنــيــن،  العبين 

العبين.
وفــي بــاقــي اإلحـــصـــاءات، فــإن نـــادي المحرق 
البديع  العبين،   8 عبر  دقيقة   963 إلــى  وصــل 
 456 الحالة  اثنين،  العبين  عبر  دقــائــق   704
دقيقة عبر 3 العبين، والمنامة 90 دقيقة عبر 

العبين اثنين.

تزايد في الحضور الجماهيري

الممتاز  بن حمد  ناصر  دوري  مباريات  شهدت 
تزايدا واضحا في نسبة الحضور الجماهيري، 
حــســبــمــا كــشــفــت عــنــه اإلحــــصــــاءات الــخــاصــة 

بالحضور الجماهيري خالل أول 8 جوالت.
وســجــلــت الــجــولــة الــثــامــنــة الــعــدد األعــلــى من 
ــحــضــور الــجــمــاهــيــري، إذ بــلــغ عــدد  نــاحــيــة ال
الحضور 4959 متفرج، في حين تأتي الجولة 

السادسة في المرتبة الثانية من ناحية الحضور 
الجماهيري، إذ بلغ الحضور 3850 متفرج.

وفـــي بــاقــي األرقـــــام الــمــســجــلــة، فــقــد جــاءت 
كاآلتي: الجولة األولى 2442 متفرجا، الجولة 
 1726 الثالثة  الجولة  متفرجا،   2880 الثانية 
متفرجا، الجولة الرابعة 2590 متفرجا، الجولة 
الخامسة 3450 متفرجا، الجولة السابعة 2080 

متفرجا.

“ممادو” رائًدا للهدافين

يتصدر محترف فريق النجمة ممادو درامي 
بن حمد  ناصر  دوري  هدافي  ترتيب  الئحة 
الممتاز بعد مرور 8 جوالت، برصيد 8 أهداف 
سجلها، وهي من أصل 14 لفريقه، بما يشكل 

أكثر من نصف عدد أهداف فريقه.
إيريك خلف ممادو  المنامة  ويأتي محترف 
فيما يحل العبا  أهــداف،   6 برصيد  مباشرة 

الرفاع والحد كميل األسود وسليم المزليني 
منهما 5  واحــد  كــل  يملك  إذ  الــتــوالــي،  على 

أهداف.
أهــداف،   4 رصيدهم  في  العبين   4 ويملك 
ــاع الـــشـــرقـــي ســامــي  ــ ــرفـ ــ وهـــــــم: العـــــب الـ
عبدو،  عــبــدهللا  الــمــحــرق  العــب  الحسيني، 
العب النجمة إبراهيم أحمد حبيب، والعب 

الرفاع أوتشي.

اتحاد الكرة

ــري ــي ــاه ــم ــج ــى لــلــحــضــور ال ــ ــل ــ ــدل األع ــعـ ــمـ ــة الـــثـــامـــنـــة ســجــلــت الـ ــولـ ــجـ الـ

المالكية األكثر مشاركة بالالعبين تحت 21 عاًما

من الحضور الجماهيري خالل أول 8 جوالت

جدول ترتيب الفرق قبل انطالق الجولة التاسعة جدول ترتيب الهدافين إحصاء مشاركة الالعبين تحت 21 عاما بعد 8 جوالت

جانب من منافسات الدوري
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تعود الحياة إلى منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، اليوم )األحد(، 
بعــد فتــرة توقــف دامت أكثر من شــهر؛ نظرا لمشــاركة منتخبنــا الوطني األول في 

كأس آسيا 2019 المقامة حاليا في اإلمارات.

التاسعة،  الجولة  منافسات  الــيــوم  وتــبــدأ 
وهي األخيرة ضمن مرحلة الذهاب.

يلعب اليوم الحالة مع المنامة عند 6 مساء 
عــلــى اســـتـــاد الــشــيــخ عــلــي بـــن مــحــمــد آل 
مساء   4:45 عند  الحد  مع  الــرفــاع  خليفة، 
والمحرق  الــوطــنــي،  البحرين  اســتــاد  على 
االستاد  على  مساء   7:15 عند  الشباب  مع 

الوطني أيضا.
غدا  التاسعة  الجولة  مباريات  وتستكمل 
عند  النجمة  مع  الشرقي  بالرفاع  )اإلثنين( 
خليفة  مــديــنــة  اســتــاد  عــلــى  مــســاء   4:45
الرياضية، تعقبها مباراة ختام الجولة على 
ذات الملعب عند 7:15 مساء بين المالكية 

والبديع.
وبالعودة إلى مباريات اليوم، فإن المواجهة 
بالتاج  الحالة  برتقالي  تجمع  التي  األولــى 
الحالة  كــون  للطرفين؛  مهمة  تعد  المنامي 
يسعى للهروب من ذيل الترتيب وبامتالكه 
المنامة يهدف للحفاظ  4 نقاط فقط، فيما 
وعــدم  الترتيب  وصــافــة  فــي  موقعه  على 

التفريط به؛ كونه يملك حاليا 15 نقطة.
وطنيان:  مــدربــان  الطرفين  على  ويشرف 
عارف العسمي مع الحالة، ومحمد الشمالن 

مع المنامة.
ويعول العسمي على أسماء شابة كمحمود 
إلى  إضافة  عبدالحسين،  عمار  الحايكي، 

مفلح،  ــان  ــ وراك الــســعــدون  سلمان  تــواجــد 
عالوة على المحترف سامويل.

الحارس  فيعتمد على وجود  الشمالن،  أما 
ــرف وحـــيـــد، والــالعــبــيــن أمـــثـــال أحــمــد  أشــ
ــرمــيــحــي، عــلــي حبيب  مـــوســـى، مــحــمــد ال
ومحمد عادل، إضافة إلى المحترف إيريك.
الرفاع  مواجهة  تعد  الثانية،  المباراة  وفي 
بالحد هي األبرز خالل هذه الجولة؛ كونها 
دائما  تتسم  والتي  القوية،  المباريات  من 

بالندية واإلثارة.
يشرف على الفريقين مدربان وطنيان هما 
علي عاشور مع الرفاع، وسلمان شريدة مع 

الحد.
ــاع 19 نــقــطــة فـــي الـــصـــدارة  ــرفـ ويــمــلــك الـ
وحــيــدا مبتعدا بــفــارق 4 نــقــاط عــن أقــرب 
نقطة،   11 يملك  فإنه  الحد،  أما  منافسيه. 
وأجرى خالل المرحلة الماضية تغييرا على 

محمد  المدرب  استقالة  عبر  الفني  الجهاز 
المقلة وتعيين شريدة بديال الحقا.

لها الكثير فنيا، خصوصا مع  مباراة يتوقع 
نتيجة  تحقيق  في  لكليهما  الكبيرة  الرغبة 
تعزيز  نحو  النقاط  من  مزيد  الفوز وكسب 
ــصــدارة لــلــرفــاع، أو  الــمــوقــف، ســـواء فــي ال

التقدم إلى األمام بالنسبة للحد.
ــيـــرة، يلتقي  ــمــبــاراة الــثــالــثــة واألخـ وفـــي ال
يتكرر  لقاء  في  الشباب  بماروني  المحرق 

لهما  سبق  إذ  الــمــوســم،  هــذا  الثانية  للمرة 
الــتــواجــه فـــي مــنــافــســات كـــأس االتـــحـــاد، 
دون  الــســلــبــي  الــتــعــادل  بنتيجة  وخـــرجـــا 

أهداف.
ــى لــلــمــدرب  ــ الـــمـــبـــاراة تــعــد الــرســمــيــة األولـ
الكوكي،  نبيل  التونسي  للمحرق،  الجديد 
فيما يشرف على الشباب المدرب السوري 
فوز  حــاالت   4 المحرق  هيثم جطل. حقق 

تطلعات  يــرض  لم  معدل  وهــو  اآلن،  حتى 
اللقب،  على  الحفاظ  الراغبة في  جماهيره 
خصوصا أنه يملك 14 نقطة حاليا من أصل 
في  الثالث،  المركز  في  وذلــك  ممكنة،   24
لتحسين  بالتأكيد  يهدف  الشباب  أن  حين 
األخير  قبل  الــمــركــز  يحتل  كــونــه  مــوقــفــه؛ 
برصيد 6 نقاط جمعها من فوز و3 تعادالت، 

إضافة إلى 4 هزائم.

دوري ناصر بن حمد يعود للواجهة

المكتب اإلعالمي

تقام بحلبة 
البحرين الدولية 

من 21 لغاية 23 
فبراير

الرفاع والحد 
في أبرز مباريات 

ختام مرحلة 
الذهاب

أحمد مهدي
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أبــدى رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفة 
ارتياحــه لتطبيــق نظــام تقنية حكم الفيديو المســاعد )VAR( اعتبارا من منافســات 

دور الثمانية لبطولة كأس آسيا باإلمارات 2019.

تفقده  خــال  إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  وأشــار 
سير العمل في تطبيق النظام أن نتائج التطبيق 
مباريات   4 مــرور  بعد  اآلن  حتى  تماما  مرضية 

على البدء بتطبيقه.

وأكـــد رئــيــس االتــحــاد اآلســيــوي لــكــرة الــقــدم أن 
آثــارا  تــرك  المساعد  الفيديو  حكم  نظام  تطبيق 
األمر  ذلــك  وظهر  البطولة،  مسيرة  في  إيجابية 
واضــحــا مــن خـــال تــجــربــة تطبيق الــنــظــام في 

باالنسيابية  تميزت  التي  الثمانية  دور  مباريات 
في  المبذولة  للجهود  واضــح  تأكيد  في  والدقة، 
فكرة  التقنية،  اســتــخــدام  على  الحكام  تــدريــب 
الــقــدم اآلســيــويــة مصممة عــلــى االســتــفــادة من 
تطلعه  عــن  معربا  اللعبة،  لصالح  التكنولوجيا 
المباريات  في  للتقنية  الفعال  التطبيق  بمواصلة 

المقبلة للبطولة.
القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  في  “إننا  وأضــاف 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  إلــى  بالشكر  نتوجه 

على   IFAB القدم  لكرة  الدولي  والمجلس   FIFA
الفيديو  حكم  تقنية  لتطبيق  المتميز  دعمهم 
ونحن  الحالية،  آسيا  كــأس  بطولة  في  المساعد 
واثقون بأن الشراكة الدائمة بين األطراف الثاثة 
تطوير  خطط  مواصلة  فــي  مهما  دورا  ستلعب 
اآلسيوية؛  القارة  في  القدم  كــرة  حكام  وتأهيل 
من أجل مستقبل أكثر إشراقا لقطاع التحكيم بما 
القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  رؤيــة  مع  يتماشى 

بالنهوض بمختلف مكونات المنظومة الكروية”.

سلمان بن إبراهيم يشيد بتجربة الـ “VAR” في كأس آسيا
الكرة اآلسيوية مصممة على االستفادة من التكنولوجيا لصالح اللعبة

مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي

األصــول  إدارة  فــي مجــال  الرائــد  اإلقليمــي  البنــك  )م(،  قدّمــت ســيكو ش.م.ب. 
والوســاطة والخدمــات المصرفيــة، رعايتهــا لمســابقة كأس جاللــة الملــك، وكذلك 
مســابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموســم الرياضي 2018 -  2019. 
وأشــاد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علــي بن خليفة 
آل خليفــة بدعــم ورعايــة “ســيكو”، مؤكــدا أن هــذا الدعــم ســيحقق النجــاح لهاتين 
المنافســتين اللتيــن يترقبهمــا الجمهــور الرياضــي في المملكة، مشــيرا إلــى أن هذه 
الرعايــة تعكــس دون أدنى شــك حرص المســؤولين في “ســيكو” علــى تطبيق مبدأ 

الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص وقطاعي الشباب والرياضة بالمملكة.

ونوه رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم بما 
القطاع  بهذا  للنهوض  الــرعــايــة؛  هــذه  تشكله 
المسابقات  االرتقاء بمستوى  الذي أسهم في 
الكروية، وبروز العديد من النجوم الرياضيين 
في مختلف األلعاب، األمر الذي سيسهم في 
لألعمال  الملك  جــالــة  ممثل  رؤيـــة  تحقيق 
المجلس  رئــيــس  الــشــبــاب  وشـــؤون  الخيرية 
اللجنة  رئــيــس  لــلــشــبــاب والــريــاضــة  األعــلــى 

ــمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة ســمــو الــشــيــخ نــاصــر  األول
بالرياضة  ــقــاء  االرت فــي  خليفة  آل  حمد  بــن 

البحرينية.
الدعم  هــذا  أن  خليفة  بــن  علي  الشيخ  وأكــد 
التنظيمي  النجاح  أسباب  توفير  في  ُيسهم 
للمسابقتين بما يعزز تحقيق رؤى سمو الشيخ 
للتطوير  الــرامــيــة  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر 
أعلى  إلــى  البحرينية  القدم  بكرة  والــوصــول 

المستويات.
القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  رئيس  وأعرب 
عن خالص شكره وتقديره للرئيس التنفيذي 
البنك  لتفاعل  الــشــيــراوي  نــجــاء  “ســيــكــو”  لـــ 

وتقديمه هذه الرعاية.
وأشار إلى أن تقديم الرعاية يعكس التعاون 
األنشطة  لدعم  “سيكو”؛  جانب  من  اإليجابي 
إيجابا  ينعكس  بما  البحرين  فــي  الرياضية 
ــم قــطــاع الشباب  عــلــى تــطــور الــريــاضــة ودعـ

الحيوي والمهم.
مـــن جــانــبــهــا، أعـــربـــت الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـ 
البنك  ترحيب  الشيراوي عن  نجاء  “سيكو” 
ومسابقة  الملك  جالة  كــأس  مسابقة  بدعم 
دوري نــاصــر بــن حــمــد الــمــمــتــاز لــكــرة الــقــدم 
ــام فـــي نــجــاحــهــمــا، مــقــدمــة الــشــكــر  ــهــ واإلســ

والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
جهود  من  سمّوه  يبذله  ما  كل  على  خليفة، 
وتشجيع  الرياضية  الحركة  لدعم  متواصلة 
الـــمـــواهـــب الــريــاضــيــة لــلــظــهــور والــتــنــافــس 
ــي جــمــيــع األلـــعـــاب  ــبـــطـــوالت فـ وتــحــقــيــق الـ

الرياضية المتنوعة.

للرياضيين  البنك  أن دعم  الشيراوي  وأكدت 
من  وطنيا  واجبا  يعد  الرياضية  والفعاليات 
خال تفعيل المسؤولية االجتماعية، مضيفة 
والمسابقات  البحريني  الــشــبــاب  رعــايــة  أن 
الجمهور  ينتظرها  التي  الــدوريــة  الرياضية 

البحريني هو نهج راسخ لدى إدارة البنك.
وأوضحت الشيراوي أن البنك  «

سيواصل تقديم جميع أشكال 
الدعم لمختلف األنشطة 

والفعاليات الشبابية والرياضة، 
متمنية في الوقت ذاته كل التوفيق 
والنجاح للقائمين على المسابقتين.

اتحاد الكرة

“سيكو” تقدم رعايتها لكأس الملك ودوري ناصر بن حمد

نجالء الشيراوي علي بن خليفة

المكتب اإلعالمياتحاد الدفاع عن النفس

النفس  عــن  لــلــدفــاع  البحرين  اتــحــاد  اعتمد 
للتسجيل  الدولي  اإللكتروني  النظام  تطبيق 
بلعبة  المتعلقة  واألنــشــطــة  ــبــطــوالت  ال فــي 
التايكوندو بالتعاون والتنسيق واالعتماد من 
قبل االتحاد الدولي للعبة التايكوندو انطاًقا 

من العام الجاري 2019.
وأشرف االتحاد الدولي للتايكوندو على عمل 
دورات بالتنسيق مع مسؤولي اتحاد البحرين 
أقيمت على مدى يومين  النفس  للدفاع عن 

كاملين في أكاديمية االتحاد بأم الحصم.
ــوه رئــيــس اتــحــاد الــبــحــريــن لــلــدفــاع عن  ــ ون
ــذه الــخــطــوة  ـــأن هـ الــنــفــس أحــمــد الــخــيــاط ب
االتحاد على  التطويرية تعكس مدى حرص 
الملك  جالة  ممثل  وتوجيهات  رؤيــة  تنفيذ 
رئيس  الــشــبــاب  وشـــؤون  الخيرية  لــألعــمــال 
رئيس  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى  المجلس 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة بشأن المعامات الورقية 
خال  التكنولوجيا  على  واالعتماد  وإلغائها 

الفترة المقبلة، مشيًرا إلى أن االتحاد حريص 
على تنفيذ هذه الرؤية وتطبيقها على أرض 
الثاقبة  سموه  نظرة  يعكس  ما  وهــو  الــواقــع 

نحو التطور واالزدهار في المجاالت كافة.
التطويرية  الخطوة  هــذه  أن  الخياط  وأكــد 
مـــن شــأنــهــا تــأكــيــد أن عــمــل االتـــحـــاد يسير 
والرسائل  الخطابات  عن  مبتعدا  باحترافية 
الورقية ومعتمدا على التسجيل عبر الشبكة 
المشاركات  “االنترنت” في جميع  العنكبوتية 

في  الوطنية  منتخباتنا  لاعبي  الخارجية 
الــمــحــافــل الــخــارجــيــة، مــشــيــًرا إلـــى أن هــذا 
الــدورات  تنظيم  على  أيًضا  سينطبق  النظام 
والبطوالت التي يشرف على تنظيمها االتحاد 

والتسجيل لها “أوناين”.
وأوضح الخياط أن هذه الخطوة االحترافية 
ــاد فـــي الــتــســجــيــل  ــحــ ــ ســتــســهــل عــمــلــيــة االت
والــبــطــوالت  الــخــارجــيــة  الــبــطــوالت  لمختلف 
تحت  المنضوية  األندية  أن  مبيًنا  المحلية، 
مظلة االتحاد ستحقق كامل االستفادة أيًضا 
الصاحية  لألندية  سيتيح  الذي  النظام،  من 
البطوالت وغيرها، فضًا عن  بالتسجيل في 
األمــور  لتنظيم  لألندية  خــاص  نــظــام  تــوافــر 

اإلدارية والمالية والفنية.

وبين الخياط أن االتحاد سيتعامل  «
مع األندية عبر هذا البرنامج في 

التسجيل وإنهاء المعامالت الورقية.

فعاليات  الرياضي  السعودية  العربية  المملكة  عاصمة  فــي  اختتمت 
والذي  العربي،  للجواد  العالمي  عبدالعزيز  بن  سلطان  األمير  مهرجان 
شارك به 155 جواًدا تمثل 24 دولة تنافست على جوائز المهرجان الذي 

أقيم على ميدان مزرعة الخالدية.
وشهدت المشاركة البحرينية حضورا الفتا في المهرجان الذي يعتبر من 
أقوى المسابقات التي تقام في منطقة الخليج العربي؛ باعتباره يشهد 
مشاركة واسعة من قبل مختلف المرابط ومحبي رياضة جمال الخيل 

العربي.
المهرجان  نتائج متميزة في  البحرينية من تحقيق  المشاركة  وتمكنت 
من  وعــدد  عبدالعزيز  بــن  سلطان  بــن  خالد  األمــيــر  حضور  شهد  الــذي 
األمراء والسفراء وممثلي منظمات جمال الخيل العربية، حيث حققت 
المهر مسك األوراسية )دي ميراس/  دي مارس( ملك مربط االوراسية 
وحقق  )ب(،  السنة  عمر  المهور  بفئة  نقطة   90.60 بواقع  الثاني  المركز 
المهر الخامس من أصل 8 مشاركين بواقع 90.00 نقطة بفئة المهور 3 
سنوات )أ( لمربط الشهاب المملوك للسيد فاضل الجمري حاصدا بذلك 

جائز مالية قدرها 30 ألف ريال سعودي.
عاء  للسيد  المملوك  االأيـــر  لمربط  كــايــن”  اس  “اف  الــفــرس  وحققت 
عبدالجبار حماد المركز الثاني بواقع 90.20 نقطة بفئة األفراس عمر 10 
سنوات فما فوق )ب(، وحقق الحصان عالي فريد لمربط األمير العالي 
للسيد علي عبدهللا العالي المركز األول بواقع 90.50 نقطة بفئة األفحل 

عمر 4 - 6 )أ( وحقق المهر د جاد ملك مربط النسيم المركز الثالث بفئة 
األفحل عمر 4 - 6 ب بواقع 90.40 نقطة.

وبهذه المناسبة أشاد رئيس لجنة رياضة جمال الخيل باالتحاد الملكي 
في  البحرينية  بالمشاركة  حسن  خــالــد  الــقــدرة  وســبــاقــات  للفروسية 
والــذي  العربي  للجواد  العالمي  عبدالعزيز  بن  سلطان  األمير  مهرجان 

يعتبر من البطوالت المهمة على مستوى الخليج العربي.

أحمد الخياط

“الورقية” بإلغاء  حمد  بن  ناصر  وتوجيهات  لرؤية  ــةتنفيذا  ــاض ــري ــدا لــلــتــطــور الــــذي تــعــيــشــه هـــذه ال ــي ــأك ت
“جمال الخيل” البحرينية تحقق إنجازات متميزةنظام إلكتروني للتسجيل في لعبة التايكوندو

سيدات المحرق يصلن القاهرة
الـــطـــائـــرة” ”عـــربـــيـــة  لــــ  ــداد  ــعـ ــتـ اسـ األول  ــن  ــه ــب ــدري ت أجـــريـــن 

وصلــت بعثــة نــادي المحــرق للكــرة الطائــرة للســيدات إلى العاصمــة المصريــة القاهرة 
للمشاركة في بطولة األندية العربية العشرين، التي تحتضنها مصر من 25 يناير حتى 

4 فبراير المقبل تحت إشراف االتحاد العربي للكرة الطائرة.

المحرق عضو مجلس  ويترأس بعثة نادي 
النسائية  الــلــجــنــة  رئــيــس  االتـــحـــاد  إدارة 
الفني  الجهاز  البعثة  وتضم  السيد،  علي 
علي  إبراهيم  الوطني  المدرب  من  المكون 
الميل  ياسين  الوطني  ومساعده  الــورقــاء 
إضافة  الشرخات  عدنان  علوية  واإلداريــة 
بيان  األنــصــاري،  هاجر  هــن  12 العبة  إلــى 
السيد، دالل جاسم مال هللا، نجاء  ناصر 
دانة  سالم،  عبدهللا  منيرة  تــراب،  إبراهيم 
عادل العيسى، مريم فاضل عبدهللا، فائزة 
حــوراء  محمد،  جمعة  فــرح  محمد،  خــالــد 
حميد ماجد، دانة باسم يوسف، ريم محمد 
الذوادي، إضافة إلى الحكم المرافق محمد 

خاتم.

حرس  بفندق  المحرق  نــادي  بعثة  وتقيم 
الـــحـــدود، وخـــاض الــفــريــق أولـــى حصصه 
التدريبية يوم أمس السبت على الصالة رقم 
بهدف  القاهرة؛  باستاد  الصاالت  بمجمع   2
واالســتــعــداد  البطولة  أجـــواء  على  التهيؤ 
إلى  والــوصــول  العربية  للمشاركة  األمــثــل 

أعلى مراحل الجهوزية الفنية.
ــــس اجــتــمــاع  ــوم أمـ ــ ــاح يـ ــبـ فــيــمــا عـــقـــد صـ
االستعام المبدئي لجميع األندية المشاركة 
بفندق ردايسون بلو، والذي شارك فيه من 
ــادي الــمــحــرق رئــيــس الــوفــد علي  جــانــب نـ
السيد والمدرب إبراهيم الورقاء واإلدارية 
اعتماد  تم خاله  والــذي  الشرخات،  علوية 
وإتمام  الاعبات  واعتماد  الفريق  قمصان 

جميع إجراءات المشاركة األخرى.
هــذا وعــقــد فــي ســاعــة متأخرة مــن مساء 
واالجــتــمــاع  البطولة  قــرعــة  السبت  أمــس 
ــاء لجنة  ــفــنــي بــحــضــور رئـــيـــس وأعــــضــ ال
ــي وإداريــــــــي األنـــديـــة  ــ ــدرب ــام ومــ ــكـ ــتـ االحـ

المشاركة إلصدار جدول جديد.

ــي  ــن األهــل ــل مـ ــة كـ ــبــطــول ــي ال ــارك فـ ويــــشــ
المصري،  الزمالك  اللقب(،  )حامل  المصري 
ســبــورتــيــنــج الـــمـــصـــري، الــصــيــد الــمــصــري، 
البحريني،  المحرق  التونسي،  الصفاقسي 
وستنطلق  ــي،  ــمــغــرب ال الــحــســنــي  الـــدفـــاع 

البطولة رسميا اليوم األحد.

فريق سيدات طائرة المحرق

سلمان بن إبراهيم يتفقد تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد

اتحاد الطائرة
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لجنة الموروث

البحريني  الصقار  حقق 
مـــحـــمـــد عـــبـــدالـــوهـــاب 
الثالث  المركز  الهاجري 
فــي كــأس رئــيــس دولــة 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ اإلمــــــــــــــارات الـ
ــشــقــيــقــة  الـــمـــتـــحـــدة ال
وذلك  بالصقور،  للصيد 
عـــلـــى مـــســـتـــوى شـــوط 
ــرات فـــــي فــئــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ

القرانيس.
الهاجري تواصا لإلنجازات  المميزة من قبل الصقار  النتيجة  وتأتي هذه 
التي يحققها الصقارين البحرينيين في البطوالت الخليجية، إذ يعد المركز 
مطلقة  سيطرة  شهد  شــوط  فــي  مميزا  إنــجــازا  للهاجري  بالنسبة  الثالث 

لصقاري دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وقطع الجير مسافة السباق بزمن يبلغ )17.621 ثانية( متأخرا عن صاحب 

المركز األول بفارق 0.184 جزء من الثانية.
وكان صقارو مملكة البحرين قد حققوا إنجازات بارزة والفتة في األشواط 
المتحدة وبطولة  العربية  اإلمارات  لبطوالت كأس رئيس دولة  الخليجية 

فزاع للرياضات التراثية والمسابقة الشعبية في دولة الكويت أيضا.
ــمـــوروث الــشــعــبــي دعــمــهــا الــمــطــلــق للصقارين  وتــؤكــد لــجــنــة ريـــاضـــات الـ

البحرينيين في البطوالت الخارجية.

الهاجري ثالثا في كأس رئيس اإلمارات للصقور

محمد الهاجري متوجا بكأس المركز الثالث

الشيراوي: فخورون 
بوجود “سيكو” في 

“أغلى الكؤوس” 
وبطولة الدوري



توج وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد األندية الفائزة في البرنامج التنافسي الرياضي للفتيات )رياضية(، وذلك في 
الحفل الختامي الذي نظمته وزارة شــؤون الشــباب والرياضة إلســدال الســتار على نســخة األولى، وهي النســخة التي انطلقت 
في نوفمبر الماضي واســتمرت قرابة الشــهرين بمشــاركة عدد من األندية في 4 ألعاب وهي كرة الســلة وكرة الطائرة وكرة اليد 

وكرة الطاولة.

رياضيــة  برنامــج  ختــام  حفــل  وشــهد 
الــذي أقيــم فــي مركــز المحــرق الشــبابي 
والنموذجي حضور عدد من الشخصيات 
تتقدمهــم عضو المجلس األعلى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  عضــو  والرياضــة 
المــرأة  لجنــة رياضــة  رئيــس  البحرينيــة 
الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، 
إضافــة إلــى عــدد مــن أعضــاء مجلســي 
األنديــة  ومســؤولي  والنــواب  الشــوري 
والفــرق  المتعاونــة  الجهــات  وممثلــي 

المشاركة في البرنامج.

المؤيد يشيد ويبارك

وبهذه المناســبة أشــاد المؤيد بالمشــاركة 
المتميــزة مــن قبــل األنديــة الوطنيــة في 
ســاهم  الــذي  األمــر  رياضيــة،  منافســات 
فــي تعظيــم رياضة الفتيات فــي المملكة 
علــى  وحضــورا  فعاليــة  أكثــر  وجعلهــا 
التهنئــة  مقدمــا  الرياضــي،  المســتوى 
الفائــزة  الفــرق  جميــع  إلــى  الخالصــة 
ومثنيــا  والــكأس،  الــدوري  بمنافســات 
علــى األداء الطيــب الــذي ظهــرت عليــه 
الالعبــات، ومؤكــدا فــي ذات الوقــت أنــه 
ال يوجــد خاســر في منافســات “رياضية” 
وإنمــا كان الفــوز لجميع الفتيــات اللواتي 
الرياضــي  البرنامــج  نجــاح  فــي  ســاهمن 

الرائد.

االفتتاح

ســلط  فيديــو  بعــرض  الحفــل  وافتتــح 
الضــوء علــى أهم أهــداف إقامــة برنامج 
االرتقــاء  فــي  ومســىاهمته  “رياضيــة” 
الوطنيــة،  األنديــة  فــي  المــرأة  برياضــة 
بمــا يتوافــق مــع رؤيــة رئيــس المجلــس 
األعلــى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة المتمثلة في جعل رياضة 
المــرأة ضمن أولويــات التطوير الرياضي 

ومنحها كل االهتمام لالرتقاء بها وإعادة 
إحيائهــا فــي األنديــة الوطنيــة، وهنالــك 
العديد من المبادرات التي ستعيد رياضة 

الفتيات إلى األندية الوطنية.
وألقت الشــيخة حياة بنــت عبدالعزيز آل 
خليفــة كلمــة أشــادت مــن خاللهــا بتبنــي 
وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة فكــرة 
اعتبرتــه  الــذي  البرنامــج،  هــذا  إطــالق 
متسًقا مع أولويات تطوير العمل الشبابي 
والرياضــي للقيــادة الرشــيدة فــي إحيــاء 
الرياضــة النســوية فــي األنديــة الوطنية؛ 
جوانــب  مــن  جانبــا  تمثــل  باعتبارهــا 
النهضــة في المملكــة، وتأكيد لحق المرأة 
البحرينية في ممارسة الرياضة كأسلوب 
حياة يومي، معتبرًة أن االهتمام بنشــاط 
الرياضــة النســائية فــي األنديــة الوطنيــة 
البطــالت  لصناعــة  األســاس  النــواة  هــو 
وتكويــن منتخبــات قــادرة علــى تمثيــل 
البحريــن خيــر تمثيل في االســتحقاقات 

الخارجية.
كمــا ألقــت  الوكيــل المســاعد للتخطيــط 
والترويــج رئيســة لجنــة تكافــؤ الفــرص 

بــوزارة شــؤون الشــباب والرياضــة وفــاء 
المناســبة،  بهــذه  الــوزارة  كلمــة  العمــادي 
وأكــدت أن الــوزارة وضعت نصــب عينها 
االهتمــام بالرياضة النســوية فــي األندية 
الوطنية عبر البرنامج وكرســت جهودها؛ 
اســتمراره  وضمــن  إنجاحــه  أجــل  مــن 
ولتكــون رياضــة المــرأة أولويــة بالنســبة 
إســتراتيجية  وضمــن  الوطنيــة  لألنديــة 
مــن  يتجــزأ  ال  وجــزءا  نــادي  كل  عمــل 
خطط العمــل الفنية واإلدارية بكل نادي، 
وأشــادت بــروح التنافــس الشــريف الــذي 
وتعــاون  البرنامــج  منافســات  أفرزتــه 
األندية واالتحادات الرياضية مع الوزارة 

إلنجاح البرنامج.

 تكريم األفضل

“رياضيــة”  ختــام  حفــل  برنامــج  وشــهد 
تكريــم أفضــل الالعبــات فــي المنافســات 
الرياضية األربع، كرة السلة وكرة الطائرة 
حققــت  إذ  الطاولــة،  وكــرة  اليــد  وكــرة 
العبــة فريــق الرفــاع لكــرة الســلة فاطمة 
بوشهري لقب أفضل العبة في منافسات 

كرة الســلة، وحصلــت العبة فريق األهلي 
عائشــة الســليطي على لقب أفضل العبة 
فــي لعبــة كرة اليد، والعبة فريق المحرق 
منيــرة ســالم علــى لقب أفضــل العبة في 
فريــق  العبــة  واختيــرت  الطائــرة،  كــرة 
البحريــن فاطمــة القاســمي أفضــل العبة 

في لعبة كرة الطاولة.

 تكريم الفرق

برنامــج  فــي  األخيــرة  الفقــرة  وجــاءت 
الحفــل لتكريــم الفــرق الفائــزة باأللقــاب، 
إذ حصــدت العبــات فريــق الرفــاع لكــرة 
السلة المركز األول في مسابقتي الدوري 
والكأس بلعبة كرة الســلة، وفريق فتيات 
فــي  )الثانــي(  الوصافــة  مركــز  المنامــة 
الــدوري والــكأس، كمــا تــم تقليــد فتيــات 
الميداليــات  الســلة  لكــرة  مدينــة عيســى 
البرونزية؛ لحصولهــن على المركز الثالث 

في دوري كرة السلة.
وفي منافســات الكــرة الطائرة تم تتويج 
بالميداليــات  المحــرق  فتيــات  فريــق 
فــي  األول  المركــز  لتحقيقهــن  الذهبيــة؛ 
مســابقتي الــدوري والــكأس، فيمــا حلــت 

فتيــات البســيتين فــي المركــز الثاني في 
الدوري والكأس، وحققت فتيات النجمة 
المركز الثالث في مسابقة دوري الطائرة.

أمــا مســابقة كــرة اليــد فشــهدت تتويــج 
الــدوري  بلقــب  األهلــي  النــادي  فتيــات 
نــادي  فتيــات  حلــت  فيمــا  والــكأس، 
فــي  الثانــي  المركــز  فــي  الحصــم  أم 
المسابقتين، وحققت فتيات نادي النجمة 

المركز الثالث في مسابقة الدوري.
وأخيــًرا فــي منافســات كــرة الطاولــة تــم 
تتويــج فتيات فريــق البحرين بالميدالية 
فــي  األول  المركــز  لتحقيقهــن  الذهبيــة؛ 
فــي حيــن  والــكأس،  الــدوري  مســابقتي 
فــي مركــز  جــاءت فتيــات فريــق عالــي 
المركــز  وحققــن  بالمســابقتين  الوصافــة 
الثانــي، وكان المركــز الثالث في مســابقة 
فريــق  نصيــب  مــن  الطاولــة  كــرة  دوري 

فتيات سار.

تكريم الجهات المتعاونة

رياضيــة  برنامــج  ختــام  حفــل  وتضمــن 
تكريــم الجهــات المتعاونــة وتمثلــت فــي 
مستشــفى رويــال وفريــق “كن مســتعًدا” 

اللذين ســاهما في توفيــر الرعاية الطبية 
خالل المنافسات الرياضية، كما تم تكريم 
االتحــادات الرياضية األربعة )كرة الســلة 
وكــرة الطائــرة وكرة اليد وكــرة الطاولة(؛ 
لمســاهمتهم فــي إنجاح البرنامج الســيما 
فــي ظل توفيــر األطقــم التحكيمية التي 

أدارات مباريات البرنامج.

مطالبات باالستمرارية

أبــدى ممثلــو األنديــة الوطنيــة والعبــات 
الفــرق إعجابهــم بفكــرة ومبــادرة الوزارة 
بإطالق برنامج “رياضية”، وصبت معظم 
عقبــت  التــي  اإلعالميــة  التصريحــات 
الحفــل نحــو أهميــة اســتمرارية البرنامج 
المالئمــة  المســاحة  الــذي يضمــن إيجــاد 
التحــدي  لخــوض  للفتيــات  والمناســبة 
بمــا  الرياضيــة  الحقيقيــة  والمنافســة 
يضمــن رفع مســتوياتهن الفنيــة وبالتالي 
إثــراء  إيجاًبــا علــى  األمــر  هــذا  ينعكــس 
المنتخبــات  وتقويــة  النســوية  الرياضــة 
الوطنيــة، مــع أهميــة البناء على النســخة 
األولى وتقييمها بالبناء على إيجابياتها.

المؤيد يتوج األندية الفائزة في منافسات البرنامج الرياضي للفتيات
والــكأس الــدوري  ألقــاب  يحققــن  والبحريــن  والرفــاع  والمحــرق  األهلــي  نواعــم 

السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة
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قبــض فريــق جامعــة البحرين على صدارة الــدوري الوطني للجامعــات لكرة القدم 
بتخطيه عقبة فريق جامعة بولتكنيك بـ 7 أهداف مقابل هدفين؛ ليصل إلى نقطته 
العاشــرة فــي الصــدارة، فيمــا تكبــد بولتكنيــك خســارته األولــى وبقي رصيــده عند 

نقطته الوحيدة التي جناها في أولى مبارياته.

وســجل أهــداف فريــق جامعــة البحرين 
أهــداف   3( العنــزي  أحمــد  علــي  قائــده 
)هدفــان(،  محمــد  وجاســم  “هاتريــك”( 
وهدف لكل من عمر عبدالباسط وخليفة 
صالــح، أمــا هدفــا بولتكنيــك فجــاءا عن 
طريــق مــروان ماهــر وعيســى يوســف، 
وغاب عن فريق جامعة البحرين العبوه 

المرتبطون مع منتخباتنا الوطنية.
وجــاءت المبــاراة مــن طــرف واحــد مــن 
خــال أفضليــة واضحــة لفريــق جامعــة 
مجريــات  علــى  ســيطر  الــذي  البحريــن 
ولغايــة  المبــاراة  انطاقــة  منــذ  اللعــب 
نهايتهــا خصوصا مــع امتاكه الكثير من 
الاعبين أصحاب المهارة، ونجح العبوه 
فــي امتــاك منطقــة المنــاورات بوجــود 
الــذي كان بمثابــة دينامــو  علــي العنــزي 

الفريق ومحركه ووراء جميع هجماته.

التطبيقية يواصل انتصاراته بفوز كاسح

واصــل فريــق جامعــة العلــوم التطبيقية 
والكاســحة  الكبيــرة  انتصاراتــه  سلســلة 
بعدما تخطى عقبة خصمه فريق جامعة 
البحريــن الطبيــة وبـــ 7 أهــداف دون رد؛ 
ليحقق فوزه الثالث على التوالي ويصل 
برصيــده إلــى 9 نقاط محتــا بها وصافة 
الترتيــب خلــف جامعة البحريــن وبفارق 
مباراة واحــدة لصالحه، فيما بقي رصيد 
نقطتــه  علــى  الطبيــة  البحريــن  جامعــة 

الوحيدة في المراكز األخيرة.
وانتهى شــوط المباراة بتقدم التطبيقية 
العلــوم  فريــق  ويديــن  نظيفــة،  بثاثيــة 
التطبيقيــة بفــوزه الكبير لهدافــه ونجمه 
عبــدهللا وحيــد الــذي واصــل هوايته بهز 
الشــباك بتســجيله لرباعية جديــدة، فيما 
ســجل بقية األهداف زمائه خالد ســمير 

وعبدهللا المالكي ومحمد البنكي.

افتتاح الجولة 2 لدوري كرة الطائرة

للكــرة  األهليــة  الجامعــة  فريــق  أوقــف 
الدوليــة   AMA جامعــة  زحــف  الطائــرة 
بعــد  الجمعــة  مســاء  أســقطتها  عندمــا 
شــوط  مقابــل  بشــوطين  فاصــل  شــوط 

المواجهــة  فــي   13 /15  ،27 /25  ،21 /25
بوليتكنــك  معهــد  صالــة  شــهدتها  التــي 
الــدوري  إطــار منافســات  فــي  البحريــن 
الطائــرة،  للكــرة  للجامعــات  الوطنــي 
عبــدهللا  الدوليــان  تحكيميــا  وقادهــا 
حبيــب )أول( وســيد جعفــر )ثــان(، وعلى 
ضــوء هــذه النتيجة كســبت األهلية أول 
نقطتيــن، بينما ارتفــع رصيد الدولية إلى 

4 نقاط.
ضغــط األهليــة منذ بداية الشــوط األول 
الفريــق؛  معــد  هرونــة  محمــد  بإرســال 
اســتقبال  لفريقــه جــراء ســوء  ليحصــد 
الدوليــة 5 نقاط مباشــرة، ويعــزز زمياه 
محمــد يوســف ضــارب مركز 2 وحســين 
الجشــي الــذي وظفــه مدربه فــي مركز 4 
عناصــر  أن  غيــر  و16/ 10   3 /10 الفــارق 
الدولية عادوا لجو الشوط وقربوا الفارق 
21/ 19 عــن طريــق حائــط الصــد وووقع 
الطائــش  الهجــوم  فــي  األهليــة  ضاربــو 
إضافــة لبــروز إبراهيم المــا العب مركز 
2 فــي الدوليــة، غير أن الجشــي اســتثمر 

خبرته؛ لينهي الشوط لفريقه.
اختلفــت األمــور فــي الشــوط الثانــي الــذي 
 25 /25 جــاء متكافئــا حتــى رمقــه األخيــر 
جــراء إقــدام مــدرب الدولية فاضــل عباس 
علــى نقل قائده عصام علي من مركز 3 إلى 
مركــز 4 ممــا أعطــى ذلــك إضافــة هجوميــة 

لفريقه الذي أنهى الشوط لصالحه.
وســجلت األهليــة أفضليــة فــي الشــوط 
الفاصــل الذي أنهاه العبهــا محمد هرونة 
قبــل أن يســتعرض الجشــي حائط صده 
الفــردي في مناســبتين أمــام عصام علي 

معطيا فريقه نقطتين ثمينتين 13/ 11.

وفــي المقابلــة الثانية وجه العبو جامعة 
البحريــن مكتملــو الصفوف رســالة بليغة 
لبقيــة المنافســين إثــر الفــوز المســتحق 
التــي  التطبيقيــة  العلــوم  جامعــة  علــى 

اســتقبلت خســارتها الثانيــة وبشــوطين 
لتحصــد  25/ 22؛   ،14 /25 نظيفيــن 
فــي أول ظهــور  نقــاط   3 البحريــن أول 
لهــا، بينما ظلت جامعة العلوم التطبيقية 

على رصيدها الخالي من النقاط.
قــد  البحريــن  جامعــة  العبــو  كان  وإذا 
األول  الشــوط  مجريــات  فــي  تحكمــوا 
جــراء خبرة العبيها الذين ينشــطون في 

األنديــة المحلية، غيــر أن التطبيقية عاد 

العبوهــا فــي الشــوط الثاني الــذي يمكن 

وصفه بالمتكافئ 13/ 13، 16/ 16.
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تحت رعاية رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس 
األعلــى للبيئــة ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفــة، وبحضور رئيــس لجنة قفز 
الحواجز الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، توج الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق 
بشــركة ألمنيوم البحرين “ألبا” خالد عبداللطيف، الفارس أحمد أكبر بطًل للمســابقة 
الكبــرى لبطولــة ألبــا لقفز الحواجز التــي أقيمت في ميدان الرفــه باالتحاد الرياضي 

العسكري.

وشهد حفل التتويج حضور ضابط 
والبرتوكــول  العامــة  العاقــات 
البســتكي  مصطفــى  “ألبــا”  بشــركة 
وعــدد من المســؤولين من الشــركة 
للفروســية  الملكــي  واالتحــاد 

وسباقات القدرة.
فــي  قويــة  المنافســة  وجــاءت 
المســابقة  فــي  خصوصــا  البطولــة 
الكبــرى(  )المســابقة  السادســة 
لفئــة العمــوم، وهــي مفتوحــة لــكل 
)مســابقة  وهــي  أيًضــا  الفرســان 
جوليتــن غيــر متماثلتيــن( وارتفاع 
ســم،   140  -  130 حواجزهــا 
ســرعة المســلك 350 متــرا/  دقيقة، 
واســتطاع الفارس أحمد أكبر الفوز 
الجــواد  متــن  علــى  األول  بالمركــز 
دون  مــن  حــوار  إلســطبل  أليســي 

معيــوف  الثانــي  والمركــز  أخطــاء، 
الرميحــي علــى متن الجــواد ألفيرا 
إلســطبل مدرســة عوالــي والمركــز 
الثالث محمود عبدالقادر على متن 

.B.D.F الجواد ألتيكا إلسطبل

الحداد بطاًل للمسابقة الخامسة

وفي المســابقة الخامســة فئة المتقدمين 
المســتوى الثالــث )مســابقة جمــع النقــاط 
وهــي  الجوكــر(  حاجــز  مــع  التراكميــة 
مفتوحة لكل الفرسان وارتفاع حواجزها: 
 350 المســلك  ســرعة  ســم،   130  -  120
فاضــل  الفــارس  اســتطاع  مترا/ دقيقــة، 
بمجمــوع  األول  بالمركــز  الفــوز  الحــداد 
44 نقطــة، والمركــز الثانــي ســلمان فــرج، 

والمركز الثالث معيوف الرميحي.
للمتقدميــن  الرابعــة  المســابقة  وفــي 
)مســابقة علــى مرحلتين( وهــي مفتوحة 

لــكل الفرســان وارتفــاع حواجزهــا: 110 
- 120 ســم، ســرعة المســلك 350 متــرا/ 
الفــارس  األول  بالمركــز  فــاز   دقيقــة، 
 Aimee ســيدمحمد خلف، والمركز الثاني
keen، والمركــز الثالــث إيــاد فريــد علــى 

متن الجواد سيدور اإلسطبل حوار.
العمــوم  فئــة  الثالثــة  المســابقة  وفــي 
وهــي  الفرســان(،  لجميــع  )مفتوحــة 
ضــد  تمايــز  جولــة  مــع  جولــة  “مســابقة 
الزمــن للمتعادليــن” وارتفــاع حواجزهــا: 
 350 المســلك  وســرعة  ســم   105  -  95
متــرا/  دقيقة، فــاز بالمركــز األول الفارس 
فؤاد ريس، والمركز الثاني جيري تايلور، 

والمركز الثالث أحمد عيسى.

الرميحي يسيطر على الناشئين

الناشــئ معيــوف الرميحــي  وســيطر 
وفــي  الناشــئين،  مســابقتي  علــى 
الناشــئين  فئــة  الثانيــة  المســابقة 
علــى  “مســابقة  الثانــي  المســتوى 
المباشــر”  التأهــل  مــع  مرحلتيــن 
ســم   105  -  95 الحواجــز:  وارتفــاع 
دقيقــة،  متــرا/    350 المســلك  ســرعة 
اســتطاع معيوف الرميحي الحصول 
علــى اللقــب، والمركــز الثانــي جميلــة 

حسيد، والمركز الثالث لوكاس.

كمــا تمكن الفــارس معيوف الرميحي 
مــن الحصــول علــى المســابقة األولى 
األول  المســتوى  الناشــئين  لفئــة 
التمايــز(  لمرحلــة  التأهــل  )مســابقة 
ســم،   95  -  85 الحواجــز:  وارتفــاع 
ســرعة المســلك 350 مترا/  دقيقة، إذ 
فــاز الرميحي بالمركــز األول، والمركز 
والمركــز  الرميحــي،  معيــوف  الثانــي 

الثالث جريس.

أحمد أكبر: سعيد باللقب

أعــرب الفارس أحمد أكبر عن ســعادته 
المركــز األول  الكبيــرة بحصولــه علــى 
فــي البطولــة الكبــرى، مشــيًرا إلــى أن 
المنافسة كانت قوية ومثيرة وشهدت 

تنافسا قويا بين الفرسان المشاركين.

الرميحي: تنافس قوي

قال الفارس الناشئ معيوف الرميحي 
إن التنافــس كان قويــا بيــن الفرســان، 
وأعــرب عــن ســعادته بحصولــه علــى 
إلــى أن  الناشــئين، مشــيًرا  لقبــي فئــة 
البطولــة  لقــب  علــى  للحصــول  ســعى 

الكبرى لكن التنافس كان قوًيا.

أكبر بطاًل للمسابقة الكبرى لبطولة “ألبا” لقفز الحواجز
ــطــيــف ــل ــدال ــد عــب ــالـ ــم خـ ــهـ ــوجـ ــن راشـــــــــد... وتـ ــ ــل ب ــص ــي ــة ف ــ ــاي ــ تـــحـــت رع
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“األهلية” توقف 
زحف “أما” في 
منافسات الكرة 

الطائرة



قريبا  والـــشـــركـــات  ــوك  ــن ــب ــال ب  ”eKYC“ ــا  ــي ــرون ــت ــك إل الــعــمــيــل  ــى  ــل ع ــرف  ــع ــت ال
وتحــدث الجناحــي عــن شــركة “ســناد” التابعــة إلــى 
“بنفت”، إذ أكد أن رؤية “ِسناد” تتركز على االستفادة 
مــن  المزيــد  لتحقيــق  التكنولوجيــا  مــن  القصــوى 
التوســعة، وســعت دائما إلــى تقديم أحــدث وأفضل 
الحلــول فــي معالجــة البطاقــات لجميــع البنــوك فــي 

دول الخليج ومنطقة الشرق األوسط وإفريقيا.

وفيما يلي نص اللقاء:

أول نشاط بدأته “بنفت” في مجال ربط  «
شبكة الصراف اآللي ونقاط البيع. كيف 

طورت الشركة أداءها على مدى العشرين 
سنة الماضية؟

خطــط  الشــركة  وضعــت  الشــركة  انطــاق  منــذ 
إســتراتيجية متعددة للتوسع في الخدمات وتقديم 
فــي  المعتمــدة  الدوليــة  المعاييــر  وفــق  األفضــل 
العمليــات المرتبطــة بالخدمــات المصرفيــة، ووفــق 
أحــدث التوجهــات الدوليــة بهذا الخصــوص، ونعمل 
كبيئة عمل مشــاركة وداعمة للمؤسســات المصرفية 
ووفــق إشــراف مصرف البحريــن المركــزي وتوجيه 
الجديــدة  اإلســتراتيجية  وترتكــز  اإلدارة،  مجلــس 
للشركة على توسع قاعدة الشركاء؛ لتشمل قطاعات 
المؤسســات  مــع  إســتراتيجية  وعاقــات  أوســع 
الحكومية لتعزيز بيئة العمل واســتقطاب االستثمار 
ودعــم البنــى التقنيــة للقطــاع التجاري وفــق الرؤية 

االقتصادية وخطط مجلس التنمية االقتصادية.

 

كشركة تعتمد بشكل كبير على التقنية  «
والتكنولوجيا المتطورة، كيف طورتم الموارد 

البشرية؟ وما نسبة البحرينيين العاملين 
لديكم؟

نحــن شــركة بحرينيــة مرخصــة مــن قبــل مصــرف 
الفــرص  بتوفيــر  التــزام  لدينــا  المركــزي،  البحريــن 
 94 البحرنــة  نســبة  تبلــغ  إذ  البحرينيــة،  للكــوادر 
% وهــي نســبة نفتخــر بهــا جــدا، الســيما فــي ظــل 
كفــاءة  تؤكــد  والتــي  تحققــت،  التــي  النجاحــات 
نحــو  بشــكل ممنهــج  ونعمــل  البحرينيــة،  الخبــرات 
صقــل تلــك الخبــرات وتأهيلهــا المســتمر بمزيــد مــن 
خطــط التدريــب والتطويــر، كمــا ال يفوتني اإلشــارة 
العليــا  اإلدارة  بــأن  “بنفــت”  فــي  نفخــر  أننــا  إلــى 
للشــركة بحرينيــة خالصة أثبتت وللــه الحمد قدرتها 
علــى تطويــر الشــركة والتوســع بهــا والوصــول إلــى 

مستويات متقدمة من الخدمات النوعية.

في 2005 تم تأسيس مركز البحرين  «
للمعلومات االئتمانية، وشهدنا انضمام 

قطاعات من غير البنوك وشركات. كم عدد 
األعضاء بالمركز حالًيا؟ وهل هناك خطط 

تطويرية بتقديم خدمات التقييم االئتماني؟

يبلغ عدد األعضاء المســتفيدين من المركز 43 جهة 
مختلفــة، ونفخر بأن المركز يقــدم الخدمات لجهات 

متعددة خارج القطاع المصرفي.
ووفــق التوجيــه الصــادر من مجلس الــوزراء الموقر 
بدأنــا فــي ضــم جهــات حكوميــة عــدة مثــل الهيئــة 
البحريــن  وهيئــة  االجتماعــي،  للتأميــن  العامــة 
للمــرور،  العامــة  واإلدارة  والمعــارض،  للســياحة 
ونعمــل حاليــا علــى التعاون مع قطاعات أوســع مثل 
قطــاع االتصــاالت وقطاع التامين. بالنســبة للتقييم 
االئتمانــي فنحــن نقدم هذه الخدمة فعا عبر المركز 

وهناك جهات تمويلية عدة تستفيد منها.

تعد مبادرة “اعرف عميلك إلكترونيا” من  «
أهم المبادرات التي تبنتها “بنفت” بالتعاون 

مع شركائها اإلستراتيجيين. أين وصل طرح 
هذه الخدمة ومتى تتوقعون إنجازها؟ 

وهل برأيكم ستشكل نقلة نوعية في العمل 
المصرفي خصوصا في مجال التكنولوجيا 

المالية )الفينتك(؟

ممــا ال شــك فيــه أن هــذه المبــادرة اإلســتراتيجية 
ســيكون لهــا أثر إيجابي نحــو العديد مــن المنتجات 

القطــاع  ســيوفرها  التــي  النوعيــة  والخدمــات 
المصرفــي والقطاعــات األخــرى، إذ ســتمكن الجهات 
مــن الحصــول علــى أحــدث البيانــات وأدقهــا فيمــا 
يخــص العمــاء إضافــة إلــى خدمــات التحقــق مــن 
الهويــة إلكترونيا مما يتيح التعرف على العميل عن 
ُبعــد وبشــكل موثوق.هذا المشــروع اإلســتراتيجي 
يعــد ثمــرة مهمــة ضمــن الشــراكات بيــن القطاعين 
الحكومــي والخــاص، إذ نعمــل بشــكل وثيــق مــع 
هيئــة المعلومــات والحكومة اإللكترونيــة بصفتها 
وبإشــراف  المعلومــات  لتلــك  األســاس  المصــدر 
المصــرف المركــزي، ومن المتوقع إطــاق المرحلة 
األولــى مــن النظــام فــي الربــع الثانــي مــن العــام 
الجــاري، وســيكون النظام وفق أحــدث التوجهات 
األمــن  جانــب  يخــص  فيمــا  الســيما  والمعاييــر 

والخصوصية.

أسستم شركة “ِسناد” قبل أعوام عدة؛  «
لتقديم حلول بطاقات الدفع وأجهزة 

الصراف والخدمات الرقمية. كيف ترى آفاق 
النمو بالشركة لتقديم خدمات متميزة 

لعمالئها؟

تعتمــد شــركة “ِســناد” علــى أحــدث التكنولوجيــا 
الماليــة المتطــورة وحلــول الدفــع المبتكــرة، وتعد 
إحــدى الشــركات الرائدة في مجــال الدفع الرقمي 
ومعالجــة البطاقــات فــي منطقة الشــرق األوســط 

وإفريقيا.
البنــوك  مــن  عمائهــا  دعــم  إلــى  “ِســناد”  وتســعى 

دون  أعمالهــم  نمــو  تحقيــق  علــى  ومســاعدتهم 
مخاطر، ووفق أعلى مســتويات الكفاءة، مع كلفة 
تشــغيل منخفضة، إلى جانب زيــادة ربحيتهم من 

خال خدمات إِسناد خارجية.
إن رؤية “ِسناد” تتركز على االستفادة القصوى من 
التكنولوجيا لتحقيق المزيد من التوسع ومواصلة 
الماليــة.  وغيــر  الماليــة  المؤسســات  جميــع  دعــم 
ولطالما ســعت الشــركة إلى تقديم أحدث وأفضل 
الحلــول فــي معالجــة البطاقات لجميــع البنوك في 
دول الخليــج ومنطقــة الشــرق األوســط وإفريقيا، 
وتستمر في التوجه نحو عصر جديدة من التطور 
جميــع  فــي  وملموســة  عاليــة  وبجــودة  والتميــز 

مجاالت األعمال.

كيف تقّيمون اإلقبال على خدمات التحويل  «
اإللكتروني “فوري” و “فوري+” منذ 

إطالقها؟ وما االستفادة التي حققتها 
الشركات واألفراد من هذه الخدمة؟

طفــرة  هنــاك  أن  نــرى  لإلحصــاءات  ننظــر  حيــن 
بخدمــات التحويــل المالــي اإللكتروني، وهذا يدل 
علــى أهمية هذه الخدمة وفعاليتها، إذ تعد بمثابة 
األخــرى  الخدمــات  مــن  للعديــد  الفقــري  العمــود 

الحالية والمستقبلية.
فقد حققت شــركة “بنفت” مســتويات قياسية في 
تعامات التحويات المالية اإللكترونية المباشــرة 
داخــل البحريــن عبــر “فــوري”، و “فوري بــاس”، و 
 ،2017 مــع  2018 مقارنــة  العــام  ”فواتيــر” خــال 

المنجــزة عبــر “فــوري  المعامــات  إذ وصــل عــدد 
باس” العام الماضي إلى 825087 معاملة مقارنة 
تفــوق  وبزيــادة   2017 فــي  معاملــة  بـــ372385 
120 %، فيمــا تجــاوزت قيمــة التحويــات المالية 

اإللكترونية بالمجمل 11 مليار دينار بحريني.

كنتم من األوائل الذين أطلقتم محفظة  «
إلكترونية “بنفت بي” للدفع اإللكتروني. ما 

الخدمات التي تتميز بها هذه المحفظة؟ 
وهل ترون أن هناك فرص نمو محتملة 

لهذا القطاع في المستقبل؟

اإللكترونيــة  المحفظــة  بمثابــة  بــي”  “بنفــت  تعــد 
الوطنيــة التــي تســهل إتمــام المدفوعــات بشــكل 
ســلس وفعال وآمن وتســهم في دعم التوجه نحو 
تقليــل اســتخدام النقــد الورقــي للدفــع، وهــو مــا 
ينســجم مع خطط مصرف البحرين المركزي ومع 

الممارسات الدولية بهذا الخصوص.
من خال هذا التطبيق يمكن للعماء إتمام عمليات 
الدفع عند الشــراء بشــكل فعال عبر الهاتف الذكي 
وإجراء التحويات المالية للحســابات الشــخصية 
وحســابات األشــخاص اآلخريــن باســتخدام رقــم 
الهاتــف فقــط دون الحاجــة لمعرفة رقم الحســاب 
فــي  ثريــة ســاهمت  ميــزة  الفعلــي وهــي  البنكــي 

انتشار التطبيق.
مــن جانــب آخر، فإنه يمكــن للعماء دفــع الفواتير 
للجهات المختلفة بشــكل ســريع وآمن ونعمل على 
إضافــة العديد مــن الخدمات األخرى في التطبيق 

عــن  وســنعلن  للخــارج  الماليــة  التحويــات  مثــل 
برنامــج مكافــآت ومزيــا خاصــة بعمــاء التطبيــق 

في القريب العاجل.

في الختام، كشركة تأسست لتسهيل  «
عملية المدفوعات، يشهد العالم تطورا 

كبيرا في هذه الخدمات. ما خطط “بنفت” 
والمشروعات والمبادرات المستقبلية التي 
تعكف عليها بعد سجل حافل من اإلنجازات 

على مدى السنوات العشرين الماضية 
لجعل البحرين أقل اعتمادا على األوراق 

النقدية؟

التحول نحو مجتمــع المدفوعات الرقمية وتقليل 
النقــد الورقــي المتــداول هو توجــه وطني وضمن 
رؤية مصــرف البحرين المركــزي ومجلس التنمية 
االقتصاديــة أساســا، وعليــه فإننا نعمــل ضمن هذا 
اإلطــار مــن خال تقديــم الخدمــات المبتكرة التي 

تسهم في تحقيق هذه الرؤية. 
المحفظــات  اســتخدام  نشــجع  فإننــا  هنــا  ومــن 
اإللكترونيــة ونعمــل مع مختلــف المزودين لجعلها 
“الخيــار المفضــل” للدفــع عبــر توفيــر طــرق ســهلة 
وآمنــة للدفع وتقديــم حزمة الحوافز التشــجيعية 
التحويــات  تشــجيع  وكذلــك  االســتخدام،  عنــد 
خــال  مــن  المختلفــة  الحســابات  عبــر  الماليــة 
خدمــات “فــوري”، كمــا نعمل مع القطــاع المصرفي 
إلطاق الدفع السريع بالبطاقات والهواتف الذكية 

)Tap&Go( خال هذا العام.

كشــف الرئيــس التنفيــذي لشــركة “بنفــت” عبدالواحد الجناحي عن أن الشــركة تعمل على إطالق عدد مــن الخدمات والمنتجات 
خــالل العــام الجــاري، مؤكــًدا دعــم الشــركة التوجــه الوطنــي؛ للتحــول نحو مجتمــع المدفوعــات الرقميــة وتقليل النقــد الورقي 
المتــداول. وقــال الجناحــي فــي لقــاء مــع “البــالد” إن الشــركة تعمــل مــع القطــاع المصرفــي؛ إلطــالق الدفــع الســريع بالبطاقات 

والهواتف الذكية )Tap&Go( خالل هذا العام، مضيفا أن توفير خدمة “اعرف عميلك إلكترونيا” 
للبنوك والشــركات ســيكون لها أثر إيجابي نحو العديد من المنتجات والخدمات النوعية التي 
ســيوفرها القطاع المصرفي والقطاعات األخرى، إذ ســتتيح التحقق من الهوية إلكترونيا مما 

يسمح بالتعرف على العميل عن بعد وبشكل موثوق.
وأشــار إلــى أن هــذا المشــروع اإلســتراتيجي يعــد ثمــرة بين عدد مــن الجهــات، متوقًعا إطالق 
المرحلــة األولــى مــن النظــام فــي الربــع الثانــي مــن العــام الحالــي، إذ ســيكون وفــق أحــدث 
التوجهــات والمعاييــر الســيما فيمــا يخــص جانب األمــن والخصوصية. وتحــدث الجناحي عن 
طفــرة فــي التحويــالت اإللكترونيــة بيــن البنــوك، إذ حققــت “بنفــت” مســتويات قياســية فــي 
تعامالت التحويالت المالية اإللكترونية المباشــرة داخل البحرين عبر فوري )Fawri(، وفوري 
بــالس )+Fawri( و “فواتيــر” خــالل العــام 2018، إذ قفــزت بنحــو 120 % مقارنــة مع 2017، في 
حين التحويالت المالية بلغت حوالي 11 مليار دينار بحريني. وبخصوص الحلول التي تقدمها 
الشــركة للدفــع بالنقــال عبــر المحفظــة اإللكترونيــة “بنفــت بي”، أشــار الجناحي إلى أن الشــركة 
تعمــل علــى إضافــة العديد مــن الخدمات األخرى فــي التطبيق مثل التحويــالت المالية للخارج، 

كما سيتم اإلعالن عن برنامج مكافآت ومزايا خاصة بعمالء التطبيق في القريب العاجل.

علي الفردان

خدمة الدفع السريع “Tap&Go” عبر الهواتف الذكية ضمن حزمة المزايا الجديدة

bussines
@albiladpress.com
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اإللكترونية 
تقفز 120 % 

43 مؤسسة 
مالية وحكومية  

ضمن مركز 
المعلومات 

االئتمانية

إطالق برنامج 
حوافز ومكافآت 

لمستخدمي 
“بنفت بي” عبدالواحد الجناحي

ندعم التحول نحو 
مجتمع المدفوعات 

الرقمية

11مليار دينار 
تحويالت عبر 

“فوري” و“فوري 
بالس” و“فواتير”

نعمل لجعل 
المحفظات 

اإللكترونية “الخيار 
المفضل” للدفع

 نسبة البحرنة 
 في “بنفت” 

نحو 94 %

المصرفي بالقطاع  االبــتــكــار  لتحفيز  التنمية”  “مجلس  و  البحرين”  “مــصــرف  لـــ  اإلستراتيجية  التوجهات  ــر  أط ــق  وف نعمل 
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بنفت بی  
“BENEFITPAY”

الخدمات التی تقدمها ”بنفت“
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دفع الفواتیر 
عبر الهاتف
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أعلنت بورشه عن بداية 
مميزة له في العام 

الجديد بتقديم برنامج 
التصميم حسب الطلب 

الذي ينفرد به أثناء 
مشاركته في معرض 

الكويت للسيارات الذي 
يقام في الفترة من 17  

إلى 26  يناير.

tariq.albahar
@albiladpress.com

كشــفت المديــرة العامــة للمعــرض راويــة العتيقــي، أن زيــادة عــدد الــزوار 
مــن عــام آلخــر، يؤكد قدرتــه على توفير منصــة تتيح للشــركات الترويج 
لموديالتهــا الجديــدة أمام عشــاق القيــادة في الكويت، الفتــة إلى ارتفاع 
ا، إذ اســتقبل نحو 350 ألف شــخص خــالل عام 2018،  عــدد الــزوار ســنويًّ
بزيــادة 12.4 % مقابــل 289 ألًفا عــام 2017، و270 ألًفا عام 2016، و266 
ألًفــا عــام 2015، متوقعة أن يرتفع العدد بشــكل أكبر خالل فعاليات العام 

الحالي.
ا، مــع بيــع  وأضافــت أن المعــرض يشــهد زيــادة مبيعــات الســيارات ســنويًّ
130 ســيارة العــام الماضــي بنمــو 13 %، مقابل 115 في عام 2017 و104 
سيارات عام 2016، و70 مركبة عام 2015، ما يعكس نجاحه في مواجهة 

الظروف االقتصادية والتحديات العديدة التي يعاني منها القطاع.

زيادة زوار معرض الكويت للسيارات

22

ماكالرين تقّدم الرائعة 720S Spider ألول مرة في الشــرق األوسط

معرض الكويت للسيارات 2019

للســيارات  الكويــت  معــرض  يعتبــر 
أضخــم حــدث ســنوي للســيارات فــي 
دولة الكويت، ويشــهد مشــاركة أشــهر 
العالمات التجارية العالمية، التي يأتي 
لكشــف الغطــاء عــن أهــم اإلصــدارات 
الجديدة والحصرية أمام الزوار، حيث 
تتيح الشركات المشاركة الفرصة لزوار 

للتعــرف  للســيارات،  الكويــت  معــرض 
مــع  الجديــدة،  مركباتهــا  مزايــا  علــى 
منحهــم الفرصة لحجز تجــارب قيادة، 
فضــالً عــن منحهــم الفرصــة للحصــول 
علــى أفضل األســعار وخدمــات ما بعد 
البيــع، مع الرد عن استفســاراتهم كافة 
مــن قبــل فــرق عملهــا الحاضــرة طوال 

العديــد  طــرح  يشــهد  الــذي  المعــرض 
مــن موديــالت الســيارات الجديدة من 
قبــل المشــاركين بشــكل حصــري فــي 
مــن  العديــد  إلــى  فعالياتــه، باإلضافــة 
العروض االستثنائية، وهذه جولة في 
المعرض ألهم الســيارات التي عرضت 

في الحدث الكبير.

ترفع نبضك حتى بسكونها! بهذه الكلمات أطلقت تويوتا الجيل الخامس من  «
ا، بفضل تصميمها المتطور ُتعبر المركبة  سيارة تويوتا أفالون الجديدة كليًّ

ا عن شخصيتها المميزة، في الوقت الذي تجسد الهوية المستقبلية  الجديدة كليًّ
للغة تويوتا التصميمية التي ُتعنى بالتركيز على الجزء األمامي السفلي، بما في 

 ذلك الديناميكية الهوائية وحماية المشاة.
محرك افالون V6 2019 جديد بالكامل سعة 3.5 لتر يولد قوة 298 حصان و356 

نيوتن متر، موصول بناقل حركة جديد أوتوماتيكي بـ 8 سرعات. ومقصورة أفالون 
2019 رحبة وتتمتع بخطوط أنيقة تتوسطها شاشة تعمل باللمس قياس 9 انش 

 يمكن من خاللها اختيار 3 وضعيات للقيادة: عادي واقتصادي ورياضي.
تتميز تويوتا أفالون 2019 بنظام أمان متكامل يشمل نظام ما قبل التصادم، 

ومثبت سرعة راداري متكيف، وتقنية ضبط الشعاع العالي التلقائي الخاص 
لإلضاءة األمامية، ومنبه مغادرة الحارة، ونظام مراقبة النقطة العمياء ونظام 

إندار التداخل مع حركة المرور خلف السيارة.

تويوتا

قامت فورد بتقديم الشتاحنة العمالقة F-150 رابتور 2019 المحدثة التي يمكنها السير على الطرق  «
الوعرة، وهذا لدخولها في منافسة شرسة مع السيارات األلمانية. وتتركز التغييرات على إضافة 

 ممتصات صدمات فوكس أكبر في القياس عادت لها فورد بعد أن طرحتها منذ عامين تقريًبا.
وتتميز الممتصات بصمام خاص يعدل الضغط للتعامل مع كل ظروف الطرق ويتم التحكم في 

النظام بصورة إلكترونية بالكامل. كما زودت السيارة بما يعرف باسم Trail Control وهو مثل مثبت 
السرعة الذي يعمل للقيادة على الطرق الوعرة على سرعات تصل حتى 20 ميل في الساعة. كما 
يختار السائق السرعة التي يريد التحرك بها وتسارع السيارة ويستخدم المكابح للتحكم في كل 

عجلة بصورة فردية عند الحاجة.

فورد

تأتي مشاركة GAC MOTOR في فعاليات المعرض، لتقديم أحدث موديالت “جي  «
إيه سي” المتوافرة التي تشمل “GS4” و”GS7” و”GA8” و”GS8”. وكانت نجمة 

العرض سيارة “GS7 2019” التي تأتي بأفضل أداء تحققه محركاتها القوية بتقنيتها 
المتطورة، التي يتم إنتاجها وفق أنظمة رقابة صارمة على الجودة بناء على 

استراتيجية مجموعة )جي إيه سي موتورز(، وتضع المستهلكين والعمالء في 
سلم أولوياتها. وزودت المركبة بمصابيح أمامية بتصميم جديد يتماشى تماما مع 

الهيكل القوي لها، تتميز بالتفعيل األوتوماتيكي بمجرد تشغيل المركبة في حال 
كان الضوء المحيط خفيفا، أو في حال انخفاض ضوء النهار.

GAC

»  A6و A7 ا، إلى جانب يحتضن جناح أودي في المعرض سيارة A8L الجديدة كليًّ
ا، إضافة إلى باقة سيارات الصالون، وأيًضا تم عرض أحدث طراز في فئة  الجديدتين كليًّ

 RS5 األولى من نوعها. و أودي Q8 وهي أودي SUV السيارات المتعددة االستعماالت
الكوبيه ذات األداء العالي من باقة سيارات أودي سبورت، حيث إنها مجهزة بمحرك 

بقوة 450 حصاًنا وبتسارع مذهل إلى 100 كم/ساعة خالل 3.9 ثوان.

أودي

خصصت شفروليه في جناحها مكاًنا يليق بسيلفرادو تريل بوس 2019 التي تتميز  «
باألداء الجبار بفضل النسخة الخامسة من محركاتها األسطورية ذات الحجرة الصغيرة 

التي تستخدم ثالث تقنيات معتمدة ومثبتة للتوفير باستهالك الوقود وهي نظام 
اإلدارة النشط للوقود ونظام الحقن المباشر للوقود ونظام التوقيت المتفاوت 

للصمامات، وذلك لتقديم أعلى درجات الكفاءة الممكنة مع الحفاظ بنفس الوقت على 
األداء المتميز والقوي. وتقدم سيلفرادو التوازن المثالي بين القوة والتسارع وذلك 

عبر تقديمها لناقل حركة بـ 8 سرعات. هذا، وتتميز هذه الشاحنة بباقة قدرات القطر 
القصوى التي تصل حتى 4.264 كغ التي تعد األفضل ضمن فئتها بمحركات V8 مما 

يجعل منها حاضرة لسحب األحمال ذات األوزان العالية.

شفروليه

تتميز الشاحنة الجديدة رام 1500 بخفض شامل بالوزن يبلغ مجموعه ما يقرب من  «
225 رطاًل )102 كلغ( صافًيا مقارنة مع الطراز السابق، باإلضافة إلى إطار جديد يشتمل 

على 98 % من الفوالذ عالي القوة لتحسين المتانة والوزن والصالبة لتحقيق تحكم 
أفضل. كما تزود رام 1500 بنظام تعليق هوائي من الجيل التالي حصري بفئة هذه 

الشاحنة يعمل على تحسين كفاءة استهالك الوقود وتحسين القيادة وزيادة القدرات 
على الطرق الوعرة وتحقيق االتزان للحمولة وسهولة الدخول والخروج، باإلضافة إلى 

جيل جديد من ناقل الحركة األوتوماتيكي ذي الثماني سرعات TorqueFlite الذي يحقق 
كفاءة محسنة مع أجهزة تحكم أكثر قوة.

رام

شاركت كيا بـ 5 موديالت 2019 شملت الصالون الفارهة K900 التي تقدم  «
مستويات غير مسبوقة من األناقة والرقي، ستينجر السيدان الرياضية 

المتطورة التي تعبر عن رؤية كيا الدائمة التطور لالستجابة لرغبات عمالئها، 
كادينزا الصالون الكبيرة واألنيقة التي تحتوي على الكثير من عناصر الرفاهية 

والتكنولوجيا، سيارة الدفع الرباعي متوسطة الحجم سورينتو التي تعكس 
مفاهيم الراحة واألداء، وأخيًرا وليس آخًرا، العائلية المحبوبة جراند كارنفال 
التي تتكامل فيها عناصر الراحة، األناقة، الترفيه واألمان لتمنح جميع أفراد 

العائلة إحساًسا خالًصا من االسترخاء والمتعة.

كيا

ا خالل  « قامت كاديالك الشرق األوسط بعرض مركبة XT4 الجديدة كليًّ
المعرض، باإلضافة إلى مجموعة من أحدث الطرازات األخرى ضمن مجموعة 
 SUV وفق هندسة XT4 وتم تطوير  .CTS-Vو XT5 ،‘كاديالك‘ شاملة ’إسكاليد’

مدَمجة حصرية، وهي تتمّتع بتصميم معّبر وأداء موثوق ومقصورة رحبة 
مريحة باإلضافة إلى باقة تقنيات رائدة بفئتها، وقد جرى تطويرها لجذب 

العمالء الشباب في منطقة الشرق األوسط.

كاديالك

تمت إزاحة الستار عن جي ام سي سييرا 2019 الجديد بالكامل البيك أب الشهير  «
إلى جانب سيارات جي ام سي األخرى، التي تشمل سيارات الدفع الرباعي يوكون 

وتيرين. ويعتبر “جي أم سي سييرا” خيارًا شائًعا لعمالء “جي ام سي” في المنطقة، 
بما يوفره من مميزات خاصة وشاملة. إنني على ثقة تامة أن الجيل الجديد من 
سييرا 2019 سوف يفرض معيارًا جديًدا، أكثر ارتقاًء، بين الشاحنات األكثر تطورًا.

جي ام سي

كشفت العالمة األميركية الفاخرة لينكون عن الهندسة المتميزة والقوة التي تفرضها  «
ا  سيارة “نيوتيلوس” 2019 المنتظرة. تمتلك سيارة االس يو في الجديدة شكاًل مستمدًّ

من شقيقتها سيارة لينكون كونتيننتال السيدان الفاخرة ولكنها مرتفعة عن األرض، 
كما أنها تستمد هوية من شقيقتها األصغر لينكون MKC 2019، وزودت هذه السيارة 

الجديد بمصابيح أمامية بتصميم عصري مستطيل الشكل، وشبك أمامي ضخم، 
وحصلت من الخلف على مصابيح LED وعلى مخرجين للعادم من الكروم.

لينكون

تتمتع هوندا سيفيك موديل العام 2019 بالعديد من المميزات الجديدة  «
باإلضافة لتحديثات على أنظمة األمان وعلى تصميم السيارة ككّل. كما زّودت 

بمصابيح حديثة وأنيقة مّيزت هذا اإلصدار بتصميم رياضي أنيق وبمرايا 
ا وبشاشة تعمل باللمس قياس 7 إنش. هذا وتتوفر بمحرك  جانبية معززة آليًّ

سعة 1.5 و1.6 و2.0 لتر، وتقدم مقصورتها الفخمة أقصى درجات الراحة.

هوندا

أعلنت ماكالرين أتوموتيف عن طرح ماكالرين 720S Spider، السيارة  «
الخارقة المكشوفة واألكثر سحًرا في تاريخ العالمة التجارية، وذلك 

ا في الشرق األوسط. وتشكل هذه السيارة  للمرة األولى إقليميًّ
المذهلة، والتي تكتسي بلون Pearl White، تحفة فنية وتمزج 

السيارة لنموذج الثاني الذي أطلقته العالمة التجارية في إطار خطة 
عملها الطموحة Track25 بتكلفة 1.2 مليار جنيه إسترليني، بين 

التشويق الكامن في قيادة السيارات المكشوفة ومستوى متميز 
من التطور واألداء الديناميكي. وتتألق السيارة بنظام تحريك كهربائي 

جديد للسقف من ألياف الكربون حاصل على براءة اختراع، كما يوفر 
أسرع وقت تشغيل ضمن فئة السيارات الخارقة بحيث يمكن فتح أو 
إغالق السقف في غضون 11 ثانية فقط، وبسرعات للسيارة تصل حتى 

50 كيلومتًرا في الساعة.

ماكالرين

طارق البحار
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ــدل بــرســالــة غــامــضــة ــجـ الــقــفــاص يــثــيــر الـ

هاجمت النجمة العالمية ليدي غاغا الرئيس األميركي دونالد ترامب  «
قائلة إن قراراته السياسية متخبطة، فيما طالبت بتنحي الحكومة 

األميركية، وهاجمت نائب الرئيس مايك بينس وزوجة نائب الرئيس 
األميركي، قائلًة إنها تعمل بإحدى المدارس التي تمنع الطالب 

ا. وقالت غاغا “هناك أشخاص يعيشون اليوم بيومه  المثليين جنسيًّ
وبحاجة إلى المال”، ونالت تصفيًقا كبيًرا من الجمهور.

وّجه المخرج محمد القفاص رسالة شديدة اللهجة إلى أحد الفنانين، 
لم يفصح عن اسمه، أثار فيها الكثير من الجدل بين متابعيه.

خاصيــة  عبــر  “القفــاص”،  ونشــر 
“إنســتقرام”،  موقــع  علــى   ”story“
“مــن  فيهــا:  قــال  تدوينــات،  عــدة 
يتهمنــي ويشــير لــي بإغفالــي عــن 
أنظــر  لــه  أقــول  الفنــان  تشــجيع 
أننــي  تعــرف  حتــى  لبداياتــك 
مــن  وتاريــخ  بتاريخــك  موجــود 

حولك”.
ا أنني  ا جــدًّ وأضــاف: “أفتخــر جــدًّ
قدمــت من المواهــب التي ال تزال 
ومنهــم  الفنــي،  بوســطنا  تعمــل 
مــن توقــف ومــن وقــف ينظــر إلى 

القطار”.
أن  العــدل  مــن  “ليــس  وتابــع: 
تســتخف بمــا قدمته مــن خدمات 
فنية لجيل من الشباب لمجرد أنك 
لــم تكــن من ضمن مــن يعمل معي 
ا أن  مؤخًرا”. واســتطرد: “أعتز جدًّ
عملــي العــذراء بــه أكثــر مــن 300 
بحريني منهم الفنان ومنهم الفني 
ومنهــم العامــل ومنهــم مــن يقــف 

أول مــرة أمام الكاميرا وســيتمّيز، 
والذي يشك بهذا الكالم المسلسل 

القادم فليدقق فيما أشرت إليه”.
واختتــم: “الــذي يحــز بالنفــس أن 
الذي يطعنك ويشــكك فيما تقول، 
كنــت  إليــه  أحســنت  قــد  شــخص 
ســببا فــي إدخاله مجــال الفن بعد 

هللا”.

يشار إلى أن مسلسل  «
“العذراء”، أحدث األعمال 
الدرامية للمخرج محمد 

القفاص، والذي من المقرر 
عرضه في الموسم الرمضاني 
المقبل، ويشارك في بطولته 

نخبة من الفنانين، من 
بينهم: فهد البناي، وشجون 

الهاجري، ولولوة المال، 
وإلهام علي، وهيفاء حسين، 

وعبد الله الطليحي، ومرام 
البلوشي، وآخرين، وهو من 
تأليف علي ومحمد شمس.
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المخرج محمد القفاص

tariq_albahhar

يضــّم تــراث أي أمــة ثروة كبيــرة مــن اآلداب والقيم والعــادات والتقاليد والمعارف الشــعبية 
والثقافــة والفنــون التشــكيلية، لــذا كان االهتمــام بــه من األولويــات الملحة على مــّر العصور، 
فالتــراث هــو مــا ينتقل من عــادات وتقاليد وعلوم وآداب وفنــون ونحوها من جيل إلى جيل، 
ويشــكل بــدوره “التــراث اإلنســاني” و”التــراث األدبــي” و”التراث الشــعبي”، ليشــمل خالصة ما 
تركته األجيال السالفة لألجيال الحالية، وليكون عبرًة من الماضي ونهًجا يستقي منه األبناء 

الحكمة لَيعُبروا بها من الحاضر إلى المستقبل.

العربيــة  المملكــة  شــمال  فــي  موقعهــا  ومــن 
الســعودية، تعتبر محافظة العال عروس اآلثار 
والحضــارات القديمــة على مــر العصور، وأحد 
ــا، كما تعد  المواقــع األثريــة المعترف بها عالميًّ
لعشــاق  األول  الطــراز  مــن  ســياحية  وجهــة 
المناظر الطبيعية لما تتمتع به من بيئة خالبة 
بتنــوع غطائهــا النباتــي، فضــالً عــن مجتمعهــا 

الزراعي المستند إلى إرث تاريخي عريق.
أدركــت الهيئــة الملكيــة لمحافظــة العــال هــذه 
الحقيقــة، وكّرســت جهدهــا لتســليط الضــوء 
علــى تــراث المنطقــة الغنــي الذي يعــود إلى 8 
آالف عــام، ســطرت البشــرية خاللها مســيرتها 
الحضارات ســطرت علــى واجهات الجبال في 
كل أنحــاء العــال، فحولتها إلــى متحف مفتوح 
بــكل مــا تحتويه، ووقفت شــاهدة على تاريخ 
الحضــارات ومهدت الطريــق لحضارة المملكة 
الحالية ومســتقبلها. وخالل “شــتاء طنطورة” 
الــذي تنظمه الهيئــة الملكية للمــرة األولى هذا 
العام، شــاركت نخبة من الفنانين الســعوديين 
مســيرة تلــك الحضارة بمجموعــة من األعمال 
الفنيــة المعروضة في المخيم الشــتوي، حيث 
جمعــوا بيــن الفــن المعاصــر وســحر التاريــخ، 
وهــم؛ ســمو األميــر ســلطان بــن فهــد و الــذي 
شــارك بعمــل فنــي بعنــوان “كان حاكًمــا” وهــو 
للحــكام  معاصــرة  مجســمات  لصــور  تجميــع 
القدامــى والتــي أخذهــا مــن معــرض  العــرب 
كنــوز أثريــة مــن المملكــة العربية الســعودية”، 
تــم تصويرها باألشــعة الســينية )الطبية( التي 
تظهر مميزات شــبيهة باإلنســان مثل األســنان 
والعظــام. كمــا شــارك كال من عبــد هللا العثمان 
والنغيمشــي والدكتورة زهرة الغامدي وراشــد 

الشعشاعي وناصر السالم.
اســتلهم الفنانون أفــكار وعناصر هذه األعمال 
الفنيــة مــن طبيعــة وآثــار وتــراث العــال بهدف 
تســليط الضوء على كنوز تــراث العال العريق، 
الغابــرة  التاريخيــة  الفتــرات  بنــاء  وإعــادة 
الوطنيــة  الهويــة  إلبــراز  المنطقــة  لشــعوب 

تلــك  ومــن  مالمحهــا.  عمــق  عــن  والكشــف 
األعمال ما أطلق عليه الفنان عبد هللا العثمان 
زجاجــي  صنــدوق  وهــي  “الصخــرة”،  اســم 
يحتــوي علــى صخــرة كبيــرة مــزود بمؤثــرات 
صوتيــة تــم تســجيلها على فتــرات زمنية بين 
جبــال العال، لنعيش من خالله تجربة االنتقال 
عبــر الحضارات القديمة باســتخدام األصوات 
والمــزارع  والجبــال  الكهــوف  بيــن  الطبيعيــة 
وهمــس  الناقــة  وصــوت  التراثيــة  والبيــوت 
الليــل. وكمــا يقــول العثمــان: “الســماع منشــأ 

الوجود، فإن كل موجود يهتز”.
أطلــق  آخــر  فنــي  عمــل  العثمــان  شــارك  كمــا 
عليــه اســم “قســطرة القلــب” يتشــارك الفنــان 
مــن خاللــه مــع المجتمــع ويتفاعل مــع التراث 
المعمــاري فــي محافظة العال من خالل تقديم 
“إنعــاش  فكــرة  يتنــاول  معاصــر  فنــي  عمــل 
للبيــوت التراثيــة”، من خالل عملية القســطرة 
إلعــادة إحياء قلــب المدينة. وعّبــر الفنان عن 
ذلــك باســتخدام التغليــف الكامــل بالقصديــر 
لبيــت تراثــي، ممــا يعكــس األضواء مــن حوله 

بشكل ملهم.
بـــــ  فشــاركت  الغامــدي  زهــرة  الفنانــة  أمــا 

“نمــو يتســارع” مصنــوع مــن الجلــد الطبيعــي 
مســتوحى مــن اآلثــار الحجريــة فــي منطقــة 
العــال ومــا تحملــه مــن نقــوش، ليجســد النمــو 
األثريــة  المناطــق  فــي  الحاصــل  والتطــور 
التاريخية في العال. واستخدم الفنان أسلوب 
الرمزية التعبيرية لنمو األحجار بفعل العوامل 
والمؤثــرات المختلفــة ســواء االقتصاديــة أو 
الثقافيــة أو االجتماعية والتاريخية المحيطة 
بالمنطقــة. أما العمل الذي يحمل اســم “الطفل 
اســتخدم  فقــد  المدينــة”،  يصنــع  العمــالق 
الفنــان راشــد الشعشــعي فــي تجهيــزه مــواد 
مختلفــة وصــوًرا مخصصــة ليخــدم المعانــي 

ا،  المفاهيمية لتعريف اإلشــارات المتلقاة يوميًّ
ويبتكــر مــا يصفه بـ“الحقــل الداللي” من خالل 
وفــي  فلســفية،  تســاؤالت  مــن  يطرحــه  مــا 
مقدمــة تلــك التســاؤالت الغــرض مــن الوجود 
مــن  التــي  االجتماعيــة  والوظائــف  اإلنســاني 
الممكــن اختبارها. ويســعى من خالل أشــكاله 
الملهمــة أن يدعو المتفــرج لالرتباط مع العمل 
قــد  مــا  لتســهيل  وذلــك  الدنيويــة  بالــدالالت 
وُيجّســد  المشــاهدة.  أثنــاء  اضطراًبــا  يشــّكل 
هــذا العمل أحــد خياالت الفنان في صغره بأن 
يكــون عمالًقــا يســتطيع بنــاء المدينــة بيديه. 
العــال  للفنــان حيــن زار  هــذه الدهشــة عــادت 

للمــرة األولى وشــاهد جبالهــا العظيمة وآثارها 
الشــامخة وكيف اســتطاع البشر نحت الجبال 

قبل آالف السنين وتخليد آثارهم.
مدينة الطفل العمالق للفنان راشــد الشعشعي 
يحاكــي  معاصــر  فنــي  عمــل  عــن  فعبــارة 
األطفــال  يصنعهــا  التــي  الرمــل  مجســمات 
ويجمــع فيهــا بيــن النمــط المعمــاري المعاصــر 
وروح اآلثــار الخالــدة فــي العــال، هــذا العمل ال 
يثبت وجــود الطفل العمالق ولكنه يؤكد على 

ضخامة أحالمنا.
ــا  أمــا الفنــان ناصــر الســالم، فيقــدم عمــالً فنيًّ
وهــو  البنيــان”،  فــي  “يتباهــون  اســم  يحمــل 

عمــل فنــي مبنــي أساًســا علــى الكلمــة العربية 
المكتوبــة، حيــث يعتبــر الفنان نفســه خطاطا، 
وتهــدف ممارســاته الفنيــة لدفــع حــدود الفــن 
اختراعــه  إعــادة  عبــر  القديــم  اإلســالمي 
تقليديــة،  غيــر  ووســائل  بأســاليب  وتطبيقــه 
وأيًضــا عبــر استكشــاف إمكانياتــه ونواحيــه 

المفاهيمية.
إلــى  العمــل  الفنــان مــن خــالل هــذا  ويســعى 
المقارنة بين المدن القديمة والمدن المعاصرة، 
فهناك عدد كبير من المدن العربية التي تفتقر 
إلــى مــا ُيســمى فــي عالــم المعمــار “المخطــط 
الشامل للمدينة” الذي يخضع الجميع لقوانينها 
ومعاييرها. فبحســب الســالم، فإن دورة حياة 
المــدن تشــبه إلــى حد كبيــر دورة حياة البشــر 
وتقلبــات هوياتهم، وبالتالــي فإننا بحاجة إلى 
فهــم جديــد للهويــة العمرانيــة وتعريــف أكثــر 
واقعيــة للعمــارة والمدنية والــدالالت الثقافية 
التــي يوحيــان بها. المملكة العربية الســعودية 
الســنين،  آلالف  الممتــدة  للحضــارات  مهــد 
يســتقي حاضرها من ماضيها ليبّشر بمستقبل 
مزدهــر، وُتبــرز الفعاليات التراثية مثل “شــتاء 
طنطــورة” مــدى إدراك المملكة للقيمة الفكرية 
والحضارية للتراث البشري، فال حضارة بدون 
تــراث ألنها ســتصبح حضــارة ُطفيليــة ترتوي 

من تراث اآلخر.

عمل للفنان النغيمشي كان ملًكا

الصخرة للفنان عبدالله العثمانعمل الفنان ناصر السالم

األعمال الفنية في شتاء طنطورة جسر ثقافي للمستقبل
الـــســـنـــيـــن آلالف  مــــمــــتــــدة  لـــــحـــــضـــــارات  مــــهــــد  ــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
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سر الحفاظ على القوام النحيف في الجينات
قــال علماء إنهم اكتشــفوا الســر الذي يجعل بعــض الناس يحافظون 

دائما على نحافتهم بينما يعاني آخرون من زيادة الوزن.
وبينــت الدراســة التــي أجراهــا العلمــاء أن النحافــة الدائمــة مرتبطة 
بعوامــل جينيــة. ويقــول فريــق العلمــاء متعــدد الجنســيات إن هــذا 
االكتشاف يعزز فكرة أن النحافة عند بعض الناس ال تتعلق بالحمية 
الغذائيــة التــي يتبعونهــا أو بأســلوب حياتهــم، وإنمــا يعــود الفضــل 
فــي ذلــك إلى جينــات ولدوا بها. وقــارن الباحثون في هذه الدراســة 
عينــات مــن الحمــض النــووي لنحو 1600 شــخص نحيــف في صحة 
جيــدة فــي بريطانيا بعينات لنحو 2000 شــخص يعانــون من البدانة 
ونحو 10400 شخص أوزانهم عادية. وتبين للباحثين أن األشخاص 
الذيــن يعانــون من البدانــة زاد بينهم احتمال وجــود جينات متربطة 
بزيــادة الــوزن. أمــا األشــخاص النحفــاء، فكانــت الجينــات المرتبطة 
بزيــادة الــوزن لديهم أقــل، كما كان لديهم تركيــب جيني ُربط حديثا 

بالنحافــة الصحيــة. وقالــت رئيــس فريــق الباحثيــن واألســتاذة 
بجامعــة كيمبريــدج صــدف فاروقــي إن “هــذه الدراســة بينت 
ألول مــرة أن النحفــاء الذيــن يتمتعون بصحــة جيدة يكونون 
نحفــاء بصفــة عامــة ألن لديهــم عــددا أقــل من الجينــات التي 

واليــة  فــي  الطــوارئ  حالــة  ُأعلنــت 
تفشــي  جــراء  األميركيــة  واشــنطن 
مــرض الحصبــة وإصابــة أكثــر من 20 

شخصا فيها، معظمهم من األطفال.
وكانــت الواليــات المتحدة قــد أعلنت 
القضاء على المرض فيها العام 2000، 
بيــد أنه ظهرت حاالت إصابة بعد هذا 
التاريخ ارتبطت بحاالت وافدة وعدم 
حاكــم  وقــال  المــرض.  ضــد  التلقيــح 
واليــة واشــنطن غــاي إنزلي فــي بيان 
إن “الحصبــة مــرض معد جــدا ويمكن 
الصغــار”.  لألطفــال  مميتــا  يكــون  أن 
مؤكدا وجود أكثر من 26 حالة إصابة 
مؤكــدة فــي واليــة واشــنطن مــا خلق 
خطــرا كبيــرا علــى الصحــة العامة من 

الممكن أن ينتشر إلى مناطق أخرى.

وأوضح مسؤولون صحيون  «
أن معظم المصابين بالمرض 

من األطفال، والعديد منهم لم 
يتلقحوا ضد المرض.

طوارئ بوالية 
واشنطن لتفشي 

الحصبة
أعلنــت فــرق اإلطفــاء البرازيليــة الســبت أن انهيار ســد فــي مجمع منجمــي كبير في 
جنوب شــرق البالد أســفر عن ســقوط 9 قتلى، في حصيلة قابلة لالرتفاع بعد تأكيد 
السلطات أن فرص العثور على ناجين “ضئيلة” بينما ما زال 300 شخص مفقودين.

وقال ناطق باســم فرق اإلطفاء “لدينا 9 
قتلــى ومعلومات تشــير إلى فقدان 300 

شخص”.
لمجمــع  الثالثــة  الســدود  أحــد  وانهــار 
التابــع  المنجمــي  فيجيــاو  دي  كوريغــو 
ظهــر  بعــد  للمناجــم  فالــي  لمجموعــة 

التــي  البلــدة  برومادينيــو  فــي  الجمعــة 
تضم 39 ألف نسمة.

وقالت السلطات المحلية إن فرق  «
اإلنقاذ تمكنت من العثور على 270 

شخصا من الذين كانوا موجودين في 
الموقع، أحياء.

ُعثر على الطفل الذي سقط في بئر ضّيقة وعميقة في جنوب إسبانيا في 13 يناير 
الجــاري ميتــا ليــل الجمعــة/ الســبت في الموقع، إثــر عمليات بحث حثيثة اكتســت 

طابعا استثنائيا وحبست أنفاس البلد برّمته، بحسب ما أعلنت السلطات.

وكتــب كبيــر المســؤولين فــي األندلــس 
ألفونسو غوميز دي سيليس في تغريدة 
اإلنقــاذ  عناصــر  “وصــل  “تويتــر”،  عبــر 
إلــى مســتوى البئــر حيــث ســقط يولــن 
ووجــدوه لألســف جثــة هامــدة”، مقّدمــا 

“أحّر التعازي” لعائلة الطفل.

وأوفدت مركبة إلى الموقع في  «
جبال توتاالن في األندلس لنقل 

جثمان الطفل. وسقط يولن 
روسيلو عرضا، بحسب أهله، في بئر 

مهملة يبلغ قطرها 25 سنتيمترا 
ويتخّطى عمقها 100 متر حفرت 

الستخراج المياه.

قتلى ومفقودون بانهيار سد في البرازيل

طفل إسباني يلفظ أنفاسه في بئر عميقة

لوحات استعراضية مميزة قدمتها فرقة أكروبات قوانغشي 
مساء الجمعة في الصالة الثقافية، حيث قدمت الفرقة 

الصينية عرًضا فنًيا مميًزا أقيم بتعاون بين هيئة الثقافة 
واآلثار وسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

علق أستاذ التغذية في جامعة  «
كينغز كوليدج لندن توم ساندرز 

على هذا االكتشاف قائال إن 
“هذه الدراسة مهمة، وأُجريت 

على نحو جيد، وتؤكد أن البدانة 
المفرطة غالبا ما تكون محددة 

سلفا من خالل الجينات، وتظهر 

أن األشخاص الذين يتمتعون 
بالنحافة مختلفون وراثيا عن 

غيرهم”. ولكنه أضاف أن “أغلب 
حاالت البدانة ُتكتسب في حياة 
الشخص البالغ، وهي مرتبطة 

بالبيئة المشجعة على البدانة”، 
من حيث نمط الحياة األقل 

نشاطا وتوفر األطعمة الغنية 
بالسعرات الحرارية. بدوره، يقول 

تيم سبيكتور األستاذ بجامعة 
كينغز كوليدج لندن إن نحو ثلث 
السكان في غالبية الدول نجحوا 
في الحفاظ على النحافة بالرغم 

من هذه البيئة.

مختلفون وراثيا

حق مكفول

جــاء خبر بعنــوان “الفنانــة بدرية 
أحمــد مهــددة بالطــرد مــن منزلها 
عليهــا”  الديــون  تراكــم  بســبب 
ضمــن المنشــورات األعلى تفاعال 
خــالل  “البــالد”  إنســتغرام  علــى 
واســتغرب  الماضييــن.  اليوميــن 
um_ المتابعــون الخبــر، وعلقــت
hussain2020@ قائلــة “مواطنة 
وما عندها بيت!! كيف؟؟، مشيرة 
إلى أن الدولة، ولله الحمد، كفلت 

لها الحق في المسكن.

ضبطــت الشــرطة األلمانيــة األســبوع 
الماضــي فــي برليــن 3 لوحــات مزيفــة 
نســبت إلــى هتلــر، وإلــى اآلن لــم يتــم 
التأكــد مــن وضعيتهــا وأصالتهــا، فهي 

في حيز االختبار.
وتصــور األعمــال الثالثة نهــًرا ومنظًرا 
طبيعًيــا عبارة عن جبل ورجل يجلس 
رســمت  أنهــا  ويعتقــد  شــجرة،  تحــت 
فــي أوائــل القرن العشــرين عندما كان 
هتلــر مفلًســا، فــي ذات الوقــت الــذي 
تحطــم فيه حلمه فــي أن يصبح فناًنا 
بفشله في اجتياز امتحان القبول في 

أكاديمية فيينا.

ويرى الخبراء في الفن أن هذه  «
الرسوم المائية قد ال تكون لها أية 

قيمة، لوال أن توقيع هتلر أسفلها 
الذي يكسبها هذا الشيء ويرفع 

من قيمتها المادية.

هــاواي  لخطــوط  تابعــة  حولــت طائــرة 
الجوية األميركية مسارها من هونولولو 
بعدمــا  إلــى مدينــة ســان فرانسيســكو، 
كان مــن المفتــرض أن تصل إلــى مدينة 
نيويورك، مســاء الخميس، وذلك بسبب 

وفاة مضيف إثر نوبة قلبية. 
ســان  مطــار  باســم  المتحــدث  وقــال 
فرانسيسكو دوغ ياكيل إن طائرة تابعة 
لخطــوط هــاواي هبطت فــي كاليفورنيا 
بعد أن أصيب أحد أفراد طاقمها “بنوبة 
قلبيــة”. وأضــاف ياكيــل أن عامليــن في 
المجــال الطبــي قاموا بإســعافات أولية، 
وحاولوا عملية إنعاش قلبي رئوي أثناء 
الرحلــة للمضيف، مشــيرا إلى أن الركاب 

نقلوا إلى رحالت جوية أخرى.

 وذكرت شبكة فوكس نيوز أن  «
أفراد الطاقم قاموا لساعات 

بعمل اإلنعاش القلبي الرئوي 
للمضيف الذي عمل في الشركة 

ألكثر من 30 سنة.

لوحات هتلر تظهر 
ببرلين والشرطة 

تحقق

هبوط اضطراري 
لطائرة بعد وفاة 

مضيف
تفجرت حالة من الغضب في بريطانيا بسبب ترشيح أكاديمية األوسكار لفيلم يتناول 

قصة طفلين قتال طفال بريطانيا العام 1993.

وتصدر فيلم ”اعتقال“ )ديتينمنت( عناوين 
األخبــار فــي بريطانيــا بعــد ترشــيحه لنيــل 
جائــزة أوســكار في فئــة األفــالم القصيرة. 
ويحكــي الفيلم الذي تبلــغ مدته 30 دقيقة 
قصة موت الطفل جيمس بولجر الذي كان 

عمره ال يتجاوز عامين.
وتتلخــص القضيــة فــي قيــام طفليــن عمر 

بولجــر  باجتــذاب  ســنوات   10 منهمــا  كل 
مــن مركــز تجــاري وتعذيبــه حتــى المــوت 
وقــد أصبحــت واحــدة مــن أســوأ القضايــا 
الجنائيــة فــي بريطانيا. واجتــذب التماس 
علــى االنترنــت يطالــب بســحب الفيلم من 
ألــف   130 مــن  أكثــر  األوســكار  منافســات 

توقيع وحظى بتأييد والدي بولجر.

ترشيح فيلم عن قتل طفل لألوسكار يغضب البريطانيين

أثار الثنائي األشهر على الساحة المصرية اآلن عمرو دياب ودينا الشربيني ضجة 
جديدة بعد انتشرت لهما على مواقع التواصل االجتماعي صورة تجمعهما. الجدل 
لم يكن في الصورة ذاتها، لكن في الوضع الذي كان عليه المطرب عمرو دياب )57 

عاما(، الذي ظهر وهو يضع يده على بطن الممثلة دينا الشربيني )33 عاما(، األمر 
الذي سرعان ما علق عليه مستخدمون على اإلنترنت، بقولهم إن الثنائي يتنظر 

المولود األول، رغم عدم إعالن زواجهما بشكل رسمي.
صورة للطفل جيمس بولجر في موقع الجريمة في ليفربول بإنجلترا )رويترز(
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Û  بعدما توغلت الرقمنة في جميع مناحي حياتنا بات من الطبيعي أن تشهد
الصحافــة الورقيــة انحســارا يقابلــه تمدد ســريع لقاعــدة جمهــور الصحافة 

الرقمية.
Û  هــذا الواقــع الجديــد يفــرض علــى العامليــن في مجــال الصحافــة واإلعالم

المعلومــات  تكنولوجيــا  تشــهدها  التــي  المتســارعة  التطــورات  مالحقــة 
واالتصاالت، واإللمام بما يقدمه اإلنترنت من أدوات جديدة تقرب المسافة 

بين المرسل والمتلقي.
Û  وبمــا أن حاجــة اإلنســان للمعلومــة ال تنضب فــإن مهنة الصحافة لن تشــهد

زواال بــل تطــورا يواكــب التغيــرات التي تطــرأ على طريقة تفكيــر الجمهور 
وعادات القراءة لديهم، لكن ســتظل هناك حاجة دائمة للتحقيق والتحليل 

والمقال وغيرها من الفنون الصحافية.
Û  أمــا ربــط الفنــون الصحافيــة بوســيلة االتصــال أو االعتقــاد بأن بعضــا منها

سيختفي بمجرد اختفاء الصحافة الورقية فهو من األخطاء الشائعة التي 
قــد يقــع فيهــا المدافعــون عن الصحافــة الورقية؛ ظنــا منهم أن اســتمرارها 
ضــرورة لبقــاء تلــك الفنون والمهارات، في حين أنــه ال يوجد وجه للمقارنة 

بين االثنين.
Û  المقارنــة بيــن وســيلة االتصــال والمحتــوى الصحافــي أشــبه بالمقارنــة بين

حافلــة وركابهــا، فالهــدف مــن الوســيلة هــو إيصــال المــادة الصحافيــة إلــى 
أكبــر عــدد مــن المتلقيــن، وســواء أكانت الوســيلة ورقيــة أو إلكترونية فإن 
مــا يهــم المتلقي هــو الحصول علــى المعلومة الصحيحــة والمحتوى الجيد 

في الوقت المناسب.
Û  ،ال أحــد يمكنــه التكهــن بمصيــر الصحافــة الورقيــة فــي المســتقبل القريــب

لكــن الشــيء المؤكــد أن المتلقي اليوم يفضل المــادة الصحافية المختصرة 
والمكثفة، والسيما أن اإلنترنت يسهل الوصول إلى المعلومات األرشيفية، 
وهــي التــي يمكــن أن تقدمهــا الصحافــة الرقميــة للقــارئ عبــر “هايبرلينــك” 

يقوده إلى التوسع في القراءة إذ ما أراد ذلك.

مستقبل 
الصحافة 

الورقية أيمن همام

ayman.hamam
@albiladpress.com
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