
كلــف رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
5 وزارات بدراســة 16 مشــروعا خدميا تشــكل إضافة لمنظومة الخدمات التي 
تقدمهــا الحكومــة في مدينة حمد وقاللي والمحرق والزالق واللوزي والمنامة؛ 

تجاوبا لما أثاره النواب لدى استقبال سموه لهم مؤخرا.

وزارة  الصحــة،  وزارة  ســموه  ووجــه 
العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف، 
وزارة  والتعليــم،  التربيــة  وزارة 
وشــؤون  األشــغال  ووزارة  اإلســكان، 
إلــى  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
دراســة متطلبــات األهالــي فــي المناطق 

المذكورة.
العهــد  ولــي  وبحضــور  ســموه  وتــرأس 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة 
االعتياديــة األســبوعية لمجلس الوزراء 

وذلك بقصر القضيبية صباح أمس.
ووجــه صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
وشــؤون  األشــغال  وزارة  الــوزراء 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي بإيجاد 
الحلول والمعالجــة الفورية الحتياجات 

منطقة سار.
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الله ثراه(

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

تفضلــت قرينــة عاهــل البــاد، رئيســة المجلــس األعلــى للمرأة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 
المعــرض  افتتــاح  أمــس  صبــاح  الكريمــة  برعايتهــا  فشــملت 
التراثــي الــذي تقيمه الجمعية البحرينيــة لتنمية المرأة بعنوان 
“رؤيــة وتاريــخ”، فــي قصر صاحــب العظمة المغفور له الشــيخ 

سلمان بن حمد آل خليفة )طيب هللا ثراه( بالقضيبية.
وأكدت سموها أهمية إقامة المعارض المتخصصة التي ُتعنى 
بجــزء مهــم من التــراث الوطني وتحافظ عليــه كمكّون أصيل 
مــن الهوية البحرينية، وتبقيــه ضمن الذاكرة الوطنية؛ بوصفه 

يشّكل رصيدا ثقافيا وحضاريا.

الباجــي قايــد  اســتقبل رئيــس جمهوريــة تونــس الشــقيقة 
السبســي، بالقصــر الرئاســي فــي قرطــاج، وزراء الداخليــة 
والعدل العرب؛ بمناســبة االجتماع المشترك لمجلسي وزراء 

الداخلية والعدل العرب، والذي عقد أمس في تونس.
ووّقــع وزيــر الداخليــة الفريــق أول ركــن الشــيخ راشــد بــن 
اإلســامية  والشــؤون  العــدل  ووزيــر  خليفــة،  آل  عبــدهللا 
واألوقــاف الشــيخ خالــد بــن علــي آل خليفــة، ونظراؤهمــا 
فــي المجلســين علــى عــدد مــن االتفاقــات للتعــاون األمنــي 
التوســعية  الداخليــة إن األطمــاع  والقضائــي. وقــال وزيــر 
تســتدعي  اإلرهابيــة،  للجرائــم  الواضــح  اإليرانــي  والدعــم 

تحركا عربيا جادا.

الثانــي  الترتيــب  فــي  البحريــن  جــاءت 
للمــرأة  العمــل  أماكــن  كأفضــل  ــا  عالميًّ
فــي  يعــّزز صدارتهــا  مــا   ،2018 المغتربــة 
المؤشــرات االقتصاديــة واإلنســانية علــى 
المســتوى الدولي.  ولم تســبق المملكة في 
 InterNations االستطاع الذي أجرته شركة
ســوى تشــيكيا التي احتلــت المركز األول، 
األول دوال  العشــر  قائمــة  لــم تضــم  فيمــا 
عربيــة ســوى البحرين، التــي تلتها تايوان، 
النرويج، الدنمارك، لوكســمبورغ، نيوزلندا، 

هولندا، مالطا، أستراليا.

البحرين ثاني 
أفضل أماكن 

للمغتربة وزيــر الداخليــة: األطمــاع اإليرانية تســتدعي تحــركا جادا

اتفاقات عربية للتعاون األمني والقضائي

المنامة - وزارة الداخلية

الرسوم أبرز مشكالت قطاع العقارات

عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين 
مجلســها الســابع أمــس األول لقطــاع 
المقــاوالت واإلنشــاءات فــي المملكــة، 
تحــدث  التــي  المعوقــات  أبــرز  ومــن 

عنها أصحاب الشــأن رســوم الخدمات 
والبنية التحتية، تأخر إصدار الرخص 
مــن جانب البلديات، وممارســة المهنة 

من دون ترخيص.

“الذيب” إلى نهائي السلةممثل غير عاديسحب جنسيات اإلرهابيينمنصة للتمويل الجماعيدينا “المرأة المتميزة”
حصدت مستشار التخطيط والتطوير  «

اإلستراتيجي في المجلس األعلى للمرأة 
رئيسة جمعية اقتصاد اإللهام بالبحرين 

دينا أحمد جائزة المرأة المتميزة في 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية في 

االحتفال السنوي لمنظمة مؤسسة 
“فينوس” العالمية في الهند.

أطلق مجلس التنمية  «
االقتصادية وشركة “بيهايف”، 

منصة “بيهايف” للتمويل 
الجماعي القائم على اإلقراض، 

والتي ستفتح أمام المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة في 

البحرين سبل تمويل جديدة.

ذكرت صحيفة ألمانية أن حزب  «
االتحاد الديمقراطي المسيحي 

والحزب الديمقراطي االشتراكي، 
شريكه في االئتالف الحاكم، اتفقا 
على خطة لسحب الجنسية من 

بعض األلمان الذين قاتلوا في 
صفوف تنظيم “داعش”.

ال عجب أن يكون الفنان الراحل  «
الكبير إبراهيم بحر جوهر الحياة 
المتدفقة والمجد واإلثراء، فكفى 

بالفن فخرا أن يكون بحر أحد 
فرسانه لسنوات أثرى فيها 

الفن بمئات األعمال وغّير مسار 
المسرح والدراما الخليجية.

حسم فريق المحرق تأهله إلى المباراة  «
النهائية لدوري زين الدرجة األولى لكرة 

السلة، إثر فوزه على حساب األهلي 
بنتيجة )93/81(، في المباراة التي 

جمعتهما مساء أمس، على صالة 
مدينة خليفة الرياضية، ضمن الجولة 

الثانية من الدور نصف النهائي.
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االئتمانــي  التصنيــف  وكالــة  ذكــرت 
“فيتــش” أن البحريــن تطمح لجمع نحو 
القيمــة  150 مليــون دينــار عوائــد مــن 

المضافــة، فــي الوقــت الــذي يتوقــع أن 
تتزايد فيه العوائد بحلول 2020 لتصل 

إلى 300 مليون دينار.

150 مليون دينار عائدات “المضافة”

علي الفردان

)١١(

سمو رئيس الوزراء يترأس، بحضور سمو ولي العهد، جلسة مجلس الوزراء

المنامة - بنا

ســار الحــتــيــاجــات  ــة  ــوري ــف ال بالمعالجة  ــال”  ــغـ “األشـ ــه  ــوج ي الـــــوزراء  ــس  ــي رئ ســمــو 

ا تكليـف 5 وزارات دراســة 16 مشروعـا خدميًّ

)٠٢(

الرئيس التونسي مستقبال وزير الداخلية )٠٥()11(

الشيخ محمد بن خليفة بمجلس “الغرفة”

)10(

زينب العكري من السنابس )تصوير: خليل إبراهيم(

مازن النسور
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المنامة - بنا

تــرأس رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
وبحضــور ولــي العهــد نائب القائد األعلــى النائب األول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة الجلســة االعتيادية األسبوعية لمجلس 
الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر 

عقب الجلسة بالتصريح التالي:

كلف صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
خدميــا  مشــروعا   16 بدراســة  وزارات   5
التــي  الخدمــات  لمنظومــة  تشــكل إضافــة 
تقدمهــا الحكومــة في مدينــة حمد وقاللي 
والمنامــة؛  واللــوزي  والــزالق  والمحــرق 
تجاوبــا لمــا أثــاره النــواب خــالل اســتقبال 
سموه لهم مؤخرا، حيث وجه سموه وزارة 
الصحة، وزارة العدل والشــؤون اإلســالمية 
والتعليــم،  التربيــة  وزارة  واألوقــاف، 
وزارة اإلســكان، ووزارة األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيط العمراني إلى دراســة 
متطلبــات األهالــي فــي المناطــق المذكورة 
والتعليميــة  الصحيــة  المجــاالت  فــي 
واإلســكانية والبلديــة والتجديــد الحضــري 

والبنية التحتية والبيئة.

وفي ســياق ذي صلة، وجه صاحب الســمو 
األشــغال  وزارة  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
الفوريــة  والمعالجــة  الحلــول  بإيجــاد 
مــا  واســتكمال  ســار  منطقــة  الحتياجــات 

تحتاجه من خدمات.
وبمناســبة يــوم المــرأة العالمــي، فقــد أشــاد 
المتســارعة  بالقفــزات  الــوزراء  مجلــس 
تمكيــن  برامــج  حققتــه  الــذي  وبالنجــاح 
المــرأة، والتي انعكســت فيمــا تتبوأه المرأة 
البحرينية من مراكز على الصعيد السياسي 
والتشريعي والحكومي والمجاالت األخرى 
المختلفة، مشيدا المجلس بمساهمة المرأة 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  وإبداعاتهــا 

المستدامة في البالد.

 تــلــقــى عــاهــل الـــبـــاد صــاحــب الــجــالــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ــ ال
برقيتي  خليفة  آل  ســلــمــان  بــن  خليفة 
شكر جوابيتين من ملك مملكة كمبوديا 
برقيتيهما  على  ا  ردًّ نوردوم سيهاموني؛ 
استقال  يـــوم  بمناسبة  ــه  ل المهنئتين 
كمبوديا  مــلــك  ــرب  أعـ كــمــبــوديــا،  مملكة 
ــره وتـــقـــديـــره  ــكـ ــالـــص شـ فــيــهــمــا عــــن خـ
لجالة الملك وسمو رئيس الوزراء على 
لهما  متمنيا  النبيلة،  الطيبة  المشاعر 
موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة 

البحرين مزيدا من التقدم واالزدهار. 

سمو رئيس الوزراء يترأس، بحضور سمو ولي العهد، جلسة مجلس الوزراء

المنامة - بنا

ســار الحــتــيــاجــات  ــة  ــوري ــف ال بالمعالجة  ــال”  ــغـ “األشـ ــه  ــوج ي الـــــوزراء  ــس  ــي رئ ســمــو 

تكليف 5 وزارات دراسة 16 مشروعا في 6 مناطق

العاهل وسمو رئيس 

الوزراء يتلقيان شكر 

ملك كمبوديا

بعد ذلك، نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من 
القرارات ما يلي:

أوال: وافــق مجلــس الــوزراء بنــاء علــى 
توصية مجلس الخدمة المدنية برئاســة 
صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء علــى تعديــل الهيــكل التنظيمي 
لألمانــة العامــة للمجلس األعلى للشــباب 
منصــب  باســتحداث  وذلــك  والرياضــة؛ 
مديــر عــام التخطيــط والمــوارد بدرجــة 
وكيل مســاعد ونقــل تبعيــة إدارتين إلى 
تعديــل  وكذلــك  المســتحدث،  المنصــب 
الهيــكل التنظيمــي لهيئــة تنظيــم ســوق 
العمل وذلك بتقليص عدد نواب الرئيس 
التنفيــذي للهيئــة مــن أربعــة إلــى ثالثــة 
نــواب واإلبقــاء علــى عــدد اإلدارات مــع 
إعــادة تســمية بعضهــا ونقــل اآلخــر إلــى 
قطاعــات أخرى، وكلف المجلس الجهات 
الفنيــة  اإلجــراءات  باتخــاذ  المختصــة 
وإعداد األدوات القانونية الالزمة لذلك.

ثانيــا: وجــه مجلس الــوزراء إلــى تفعيل 
والجهــات  للــوزارات  الرقابــي  الــدور 
الحكوميــة بمــا يفضــي إلى مراعــاة بيئة 

العمــل للعامــالت البحرينيــات في قطاع 
الحضانــات وريــاض األطفــال لضمان أن 
تكــون بيئــة عملهــم منســجمة ومتوافقة 
بالقطــاع  العمــل  قانــون  مــن  كل  مــع 
التدريبيــة  المؤسســات  األهلــي وقانــون 
توصيــة  فــي ضــوء  وذلــك  والتعليميــة، 
اللجنــة الوزاريــة للخدمــات االجتماعيــة 
واالتصاالت واإلعالم والشــباب، واللجنة 
الوزاريــة للشــؤون الماليــة واالقتصاديــة 

والتوازن المالي.
ثالثــا: وافق مجلس الوزراء على إشــراك 
المكاتــب  خــالل  مــن  الخــاص  القطــاع 
األولــي  المســح  إجــراء  فــي  المســاحية 
للعقــارات  الحــدود  عالمــات  ووضــع 
وإصــدار شــهادات المســح بعــد اعتمادها 
المجلــس  وقــرر  المختصــة،  اإلدارة  مــن 
لقانــون  التنفيذيــة  الالئحــة  تعديــل 
بالقــرار  الصــادرة  العقــاري  التســجيل 
رقــم )10( لســنة 2016، وذلــك بنــاء على 
مــن  الغــرض  لهــذا  المرفوعــة  التوصيــة 
القانونيــة  للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة 

والتشريعية.

تعديــل  الــوزراء  مجلــس  بحــث  رابعــا: 
المركــزي  البحريــن  مصــرف  قانــون 
والمؤسســات الماليــة، ويهــدف التعديــل 
العالميــة  الماليــة  إلــى مســايرة األنظمــة 
للمؤسســات  أفضــل  حمايــة  وتوفيــر 
الماليــة، ويرتكــز التعديــل علــى محــاور 
التغطيــة  توفيــر  أهمهــا  مــن  أساســية 
القانونيــة للخدمــات الماليــة اإلســالمية، 
بالرقابــة  الخاصــة  النصــوص  وتعزيــز 
لرقابــة  الخاضعــة  المؤسســات  علــى 
وتعميــق  المركــزي،  البحريــن  مصــرف 
متطلبــات االســتقرار المالــي، وذلــك فــي 
ضــوء التوصيــة المرفوعــة لهــذا الغــرض 
الماليــة  للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة  مــن 
وقــد  المالــي،  والتــوازن  واالقتصاديــة 
قانــون  مشــروع  إحالــة  المجلــس  قــرر 
مصــرف  قانــون  أحــكام  بعــض  بتعديــل 
البحريــن المركــزي والمؤسســات الماليــة 
الصــادر بالقانــون رقــم )64( لســنة 2006 
إلــى اللجنــة الوزاريــة للشــؤون القانونية 

والتشريعية.

علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  خامســا: 

اتفاقيــة التعــاون والشــراكة بين حكومة 
الدوليــة  والمنظمــة  البحريــن  مملكــة 
الهجــرة  لمنظمــة  مكتــب  لفتــح  للهجــرة 
الدولية في البحرين؛ بهدف تنفيذ برامج 
للجنــة  الفنــي  الدعــم  وتقديــم  تدريبيــة 
الوطنيــة لمكافحــة اإلتجار باألشــخاص، 
وفقــا للتوصيــة المرفوعــة لهــذا الغــرض 
مــن اللجنــة الوزاريــة للشــؤون القانونية 

والتشريعية.

علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  سادســا: 
مشــروع قرار يعتمــد دليل االشــتراطات 
واألنشــطة  للخدمــات  الفنيــة  والمعاييــر 
الدليــل  وينظــم  الرياضيــة،  التجاريــة 
ضوابــط الترخيــص لألنشــطة الرياضيــة 
الفنيــة  المعاييــر  ويحــدد  التجاريــة 
القــرار  مشــروع  يحظــر  كمــا  لمراكزهــا، 
مزاولة أي نشــاط رياضي تجاري إال بعد 
شــؤون  وزارة  موافقــة  علــى  الحصــول 
الشــباب والرياضة، وذلــك عمال بتوصية 
القانونيــة  للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة 

والتشريعية في هذا الخصوص.

ســابعا: بحث مجلس الــوزراء 11 مذكرة 
البحريــن  بيــن مملكــة  واتفاقيــة  تفاهــم 

ضــوء  فــي  تركمانســتان  وجمهوريــة 
مــن  الغــرض  لهــذا  المرفوعــة  المذكــرة 
وزيــر الخارجيــة، وقرر المجلــس إحالتها 
إلــى اللجنــة الوزاريــة للشــؤون القانونية 
والتشــريعية، وتغطــي مذكــرات التفاهم 
منهــا  مجــاالت  عــدة  أعــاله  واالتفاقــات 
الخدمات الجوية والســياحية والثقافية 
والنفــط  والرياضــة  والنقــل  والتعليــم 
والغــاز والحكومة اإللكترونيــة واإلعفاء 
من متطلبات التأشــيرة لحملة الجوازات 

الدبلوماسية والخاصة.

انضمــام  الــوزراء  مجلــس  بحــث  ثامنــا: 

مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية 
لعلــوم الفضاء لعضويــة المجلس العربي 
التأسيســي  والنظــام  الفضائــي  للتعــاون 
للمجلــس المذكــور، والــذي عرضــه وزيــر 
المواصالت واالتصــاالت، وقرر المجلس 
للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة  إلــى  إحالتــه 

القانونية والتشريعية.

تاســعا: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة 
الوزارية للشــؤون القانونية والتشــريعية 
الصحــة  وزارة  بيــن  تفاهــم  مذكــرة 
وجامعــة األميــر ســونجوكال فــي مملكــة 

تايلند، والتي عرضتها وزيرة الصحة.

علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  عاشــرا: 
البحريــن  هيئــة  بيــن  المشــترك  اإلعــالن 
للســياحة والمعــارض بمملكــة البحريــن، 
والغابــات  والغــذاء  الزراعــة  ووزارة 
والســياحة بجمهوريــة إيطاليــا، ويهــدف 
اإلعــالن إلــى توثيــق عــرى التعــاون فــي 
مجــال الســياحة بيــن الجانبيــن وزيــادة 
والفعاليــات  الســياحية  التدفقــات 
المشــتركة بينهما، وفوض المجلس وزير 
الصناعــة والتجــارة والســياحة بالتوقيع 

عليه.
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استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة صبــاح أمــس بقصــر القضيبيــة، حيــث اســتعرض 
ســموهما عــددا مــن األمــور ذات الصلــة بالشــأن المحلــي، إضافــة إلى متابعة المســار 

التنفيذي في جملة من المشاريع الموجهة لخدمة المواطنين.

وخالل اللقاء، أكد ســموهما أن مملكة 
البحريــن فــي ظل العهــد الزاهر لعاهل 
البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة قد حققت إنجازات 
المجــاالت  فــي  ومتعــددة  كبيــرة 
المختلفــة تعــززت من خاللهــا النهضة 
التنموية وأبعادها سياسيا واقتصاديا 

واجتماعيــا، مشــيرين ســموهما إلــى أن التقــدم الحضــاري فــي مملكــة البحريــن ينطلــق 
بالزخم المتسارع ذاته رغم التحديات.

وأكــد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء وصاحــب الســمو الملكي ولــي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء أن الحكومــة مســتمرة فــي دعــم 
مســيرة العمــل الوطنــي، وتعمل جاهدة على تحقيق األفضــل وتأمين متطلبات الحاضر 
واحتياجــات المســتقبل نحو المزيد من التنمية التــي تحقق متطلبات المواطنين وتعزز 

ريادة الوطن.

المنامة - بنا

توجه لمزيد من التنمية لتحقيق تطلعات المواطنين
الــمــشــاريــع ــار تنفيذ  ــس م يــتــابــعــان  الــعــهــد  ــي  ولـ ــو  ــم الـــــوزراء وس ــس  ــي رئ ســمــو 

سمو رئيس الوزراء مستقبال سمو ولي العهد

التقدم الحضاري 
ينطلق بزخم رغم 

التحديات

المنامة - بنا

تسّلم ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة رسالة خطية نيابة عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة من رئيس الجمهورية الموريتانية الشقيقة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.

جــاء ذلك لدى لقاء ســموه بقصــر القضيبية 
أمس بحضور  وزير الخارجية الشيخ خالد 
بــن أحمد بن محمــد آل خليفة، وزير المالية 
بــن  ســلمان  الشــيخ  الوطنــي  واالقتصــاد 
خليفــة آل خليفة، وزير الشــؤون الخارجية 
الجمهوريــة  رئيــس  مبعــوث  والتعــاون 
ولــد  إســماعيل  الشــقيقة  الموريتانيــة 
الشــيخ أحمــد، حيــث نقــل تحيــات الرئيس 
الموريتانــي محمد ولد عبدالعزيز إلى أخيه 
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك، وتمنياتــه 
لمملكــة البحرين وشــعبها المزيد من التقدم 

واالزدهار.

وخــالل اللقــاء رحــب ســموه بولــد الشــيخ، 
مؤكدا ســموه أهمية مواصلــة العمل لتعزيز 
العالقــات الثنائيــة التــي تجمــع بيــن مملكــة 
البحرين والجمهورية الموريتانية الشــقيقة 
والدفع بتلك العالقات نحو مزيد من العمل 

والتعاون المشترك.
تحيــات  بنقــل  الشــيخ  ولــد  ســموه  وأبلــغ 
صاحــب الجاللــة الملــك إلــى أخيــه الرئيس 
الموريتانــي، وتمنيــات جاللتــه للجمهوريــة 
الموريتانيــة الشــقيقة دوام التقدم والنماء، 
البلديــن  بيــن  يربــط  بمــا  ســموه  منوهــا 
الشقيقين من تعاون في مختلف المجاالت 

وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
مــن جانبه، أعــرب وزير الشــؤون الخارجية 

الجمهوريــة  رئيــس  مبعــوث  والتعــاون 
الموريتانيــة الشــقيقة عــن شــكره وتقديــره 

لصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد نائــب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس 

اهتمــام  مــن  ســموه  يبديــه  ومــا  الــوزراء، 
بتطوير العالقات البحرينية الموريتانية.

سمو ولي العهد مستقبال مبعوث الرئيس الموريتاني

ســـموه تســـلم رســـالة خطيـــة نيابـــة عـــن جاللـــة الملـــك مـــن رئيـــس الجمهوريـــة

سمو ولي العهد: مواصلة تعزيز العالقات مع موريتانيا

تــرأس محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفة بــن علي بــن خليفة آل خليفــة، االجتماع التنســيقي 
لنهاية موســم البر 2018 - 2019 بحضور وكيل شــئون األشــغال بوزارة األشــغال وشــئون البلديات 
والتخطيط العمراني أحمد الخياط و مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف وعدد 
من ممثلي الجهات المتعاونة من اإلدارات العامة بوزارة الداخلية وشركة تطوير البترول وبناغاز.

الحملــة  إطــالق  المحافــظ،  ســمو  وأعلــن 
اإلعالمية لختام موسم البر تحت شعار “كًمل 
معروفــك” تزامنــا مع نهاية موســم البر والذي 
يوافق 17 مارس الجاري، مشــدًدا سموه على 
ضــرورة التــزام جميــع مرتــادي البــر بالتعاون 
هــذه  فــي  المخيمــات  إزالــة  وتنظيــم عمليــة 
الحملة وذلك بالتنســيق مع الجهات المشاركة 
في الموســم وفق إطار عمل جماعي مشترك، 
هدفه سالمة مرتادي البر في ختام الموسم.

وأضاف سموه أنه سيتم اإلعالن عن مسابقة 
للمخيميــن ومرتــادي البــر، ضمــن حملــة “كّمل 
معروفــك” ألفضــل إزالــة مخيم طبًقــا لمعايير 

السالمة ونظافة الموقع ومدى التزام صاحب 
اتخــاذ  المحــدد، وســيتم  بالتوقيــت  المخيــم 
اإلجــراءات الالزمــة فــي حــال عــدم االلتــزام 

بإزالة المخيم وفًقا لالشتراطات المقررة.
التعــاون  ضــرورة  المحافــظ  ســمو  وأكــد 

العامــة  اإلدارات  ممثلــي  مــع  والتنســيق 
مرتــادي  ســالمة  لضمــان  الداخليــة  بــوزارة 
البــر وجهوزيــة األمــن والســالمة أثنــاء إزالــة 
ســموه  الموســم، موجًهــا  فــي ختــام  الخيــام 
بلديــة المنطقة الجنوبية باالهتمام بالحمالت 

البيئيــة التــي تهتــم بالنظافــة العامــة فــي البر 
المختلفــة  المعنيــة  الجهــات  مــع  والتنســيق 
مقوماتــه  وكل  البــر  نظافــة  علــى  للحفــاظ 
الطبيعية مع انتهاء الموسم، مع إيجاد حلول 
لعــدم تكــّدس المخلفــات حفاًظا علــى المظهر 

العام لكافة مناطق البر.
الخدمــات  إدارة  مديــر  قــدم  جهتــه،  مــن 
الهندســية واالســتثمار بالمحافظــة الجنوبيــة 
خالــد حاجــي عرًضــا توضيحًيــا لخطــة عمــل 
نهاية الموسم تضمن أبرز نقاط خطة النظافة 

الســالمة  إلبــراز  األمنيــة  والخطــة  والبيئــة 
المروريــة وخطة الحفاظ علــى األمن وأمتعة 
وممتلــكات المخيــم باإلضافة لخطــة الحفاظ 
التــي  واإلجــراءات  النفطيــة  المنشــآت  علــى 

سيتم إتباعها للمتخلفين عن اإلزالة.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يطلق حملة إعالمية لختام موسم البر

سمو محافظ الجنوبية ترأس االجتماع التنسيقي لنهاية الموسم

تأكيد االلتزام 
بالتعاون في 

إزالة المخيمات

المنامة - بنا

صاحــب  الــوزراء  رئيــس  تلقــى 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
شــكر  برقيــة  خليفــة  آل  ســلمان 
تايلنــد  مــن ملــك مملكــة  جوابيــة 
الصديقــة ماهــا فاجيرالونغكــورن؛ 
ســموه  برقيــة  علــى  ا  ردًّ وذلــك 
المهنئــة لــه بمناســبة ذكــرى اليــوم 

الوطني لبالده.
عــن  تايلنــد  ملــك مملكــة  وأعــرب 
لســمو  وتقديــره  شــكره  خالــص 
رئيس الوزراء على مشــاعر سموه 
لســموه  متمنيــا  النبيلــة،  الطيبــة 
موفور الصحة والسعادة، ولشعب 
مملكة البحريــن المزيد من التقدم 

واالزدهار.

... وسموه يتلقى 
شكر ملك تايلند المنامة - جمعية األطباء البحرينية

تحــت رعايــة رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة، تنظم جمعية األطباء البحرينيــة بالتعاون مع رابطة طب 
الطوارئ البحرينية “مؤتمر البحرين األول لطب الطوارئ”، خالل الفترة من 9 وحتى 11 أكتوبر المقبل في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج.

وأعربــت رئيســة جمعيــة األطباء البحرينية غادة القاســم عن شــكرها 
لســمو رئيــس الــوزراء علــى رعايتــه الكريمــة هــذا المؤتمر، وبمــا يعزز 
مــن قــدرة المؤتمــر علــى تحقيــق أهــداف المنشــودة، وفــي مقدمتهــا 
إبــراز الجهــود الحكوميــة الكبيــرة من أجــل النهوض بالقطــاع الصحي 
فــي مملكة البحرين عموما، وتقديــم خدمات طبية وصحية للمواطن 
والمقيــم وفقــا ألرقــى المعاييــر العالميــة فــي مختلــف التخصصــات 
الطبيــة، وفــي تخصص طــب الطوارئ تحديدا من خــالل هذا المؤتمر 

الذي يستقطب مشاركين عالميين.
وأشــادت القاســم بحــرص ســمو رئيــس الــوزراء علــى دعــم الطبيــب 
البحرينــي مــن جميــع النواحــي، مؤكــدة ســعي مؤتمــر البحريــن األول 
لطــب الطــوارئ إلــى صقــل خبــرات األطبــاء البحرينييــن عــن طريــق 
االطــالع علــى آخــر المســتجدات فــي هــذا المجــال، وتبــادل الخبــرات 
والمعرفة العلمية، وتشجيع التعاون العربي واإلقليمي في مجال طب 
الطوارئ، وتأكيد أهمية البحث العلمي ودوره في تحســين المســتوى 

العام للخدمات الصحية.
مــن جانبــه، أوضــح رئيــس رابطــة طــب الطــوارئ البحرينيــة رئيــس 
المؤتمــر صــالح الغانم أن مؤتمر البحرين األول لطب الطوارئ ســيقام 
بدعم من المجلس األعلى للصحة، وبشــراكة إســتراتيجية مع كل من 
االتحاد الدولي لطب الطوارئ، واتحاد الخليج العربي لطب الطوارئ، 
والكليــة األميركيــة ألطباء الطــوارئ، إضافة إلى روابط طب الطوارئ 
فــي كل مــن الســعودية واإلمــارات والكويــت وســلطنة عمــان. وقــال 
الغانــم إن المؤتمر سيشــهد مشــاركة نخبة مــن المتخصصين في طب 
الطــوارئ مــن الواليــات المتحــدة األميركيــة وكنــدا وأوروبــا والخليج 
العربــي، إضافــة إلــى مشــاركة واســعة من أطبــاء الطوارئ فــي مملكة 
البحريــن، وأضــاف أن المعنييــن بحضــور هــذا المؤتمــر فهــم أطبــاء 
الطــوارئ، وأطبــاء العائلــة، وأطبــاء الطب العــام، واألطبــاء المتدربين 
الطــوارئ،  أقســام  فــي  التمريــض  التخصصــات، وطاقــم  فــي جميــع 

والمسعفين، وطلبة الطب البشري.

سمو رئيس الوزراء يرعى مؤتمر البحرين األول لطب الطوارئ
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تفضلــت قرينــة عاهــل البــاد، رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفة، 
فشــملت برعايتهــا الكريمــة صبــاح أمــس افتتاح المعــرض التراثي الــذي تقيمه الجمعيــة البحرينية لتنمية المــرأة بعنوان “رؤية 

وتاريخ”، في قصر صاحب العظمة المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة )طيب هللا ثراه( بالقضيبية.

إقامــة  أهميــة  إلــى  ســموها  وأشــارت 
مثــل هــذه المعــارض المتخصصــة التــي 
ُتعنــى بجــزء مهــم مــن التــراث الوطنــي 
مــن  أصيــل  كمكــّون  عليــه  وتحافــظ 
الهويــة البحرينيــة، وتبقيــه ضمن الذاكرة 
الوطنيــة؛ بوصفــه يشــّكل رصيــدا ثقافيــا 

وحضاريــا يبعــث علــى الفخــر واالعتــزاز، 
مشــيرة إلى ضرورة تعريف جيل الشباب 
مــن الجنســين بموروثهم الشــعبي الوافر؛ 
تواصــل  وتعزيــز  االنتمــاء،  روح  لتقويــة 
مختلــف األجيــال مــع عناصــر المــوروث 
الثقافي والحضاري في مملكة البحرين.

رمزيــة  الملكــي  الســمو  وأكــدت صاحبــة 
مــكان إقامــة هــذا المعــرض فــي القصــر 
الذي عاش فيه حاكم البحرين المغفور له 
الشــيخ ســلمان بن حمد آل خليفة، لكونه 
يمثــل جــزءا مهمــا مــن تاريــخ البحريــن 
العريــق، وشــاهدا علــى انطــاق مشــاريع 

نهضوية علمية وثقافية وعمرانية كبيرة.
فــي  الملكــي  الســمو  صاحبــة  وتجولــت 
الــذي  وتاريــخ”،  “رؤيــة  معــرض  أروقــة 
البحرينــي  الثــوب  علــى  الضــوء  يســلط 
مجــاالت  فــي  تطــوره  ومراحــل  القديــم 
الخياطــة والنقــوش واأللــوان، ومــا يرمــز 
إليــه مــن هويــة ثقافيــة وتراثيــة أصيلــة 
ســموها  مشــيدة  البحريــن،  شــعب  لــدى 
بجهود الجمعيــة البحرينية لتنمية المرأة 
فــي إقامــة هــذا المعرض، ومــا تقدمه من 
برامج ومشــاريع مهمة تسهم في تحقيق 

رؤيتها ورسالتها.
وكانت رئيســة تطوير المشاريع التنموية 
البحرينيــة  بالجمعيــة  المنتجــة  لألســر 
بنــت  عائشــة  الشــيخة  المــرأة  لتنميــة 
عبــدهللا بــن خالــد آل خليفــة ألقــت كلمــة 
حــرص  خالهــا  أكــدت  المناســبة  بهــذه 
مهــارات  قــدرات  رفــع  علــى  الجمعيــة 
المــرأة وتنميتهــا فــي مختلــف المجاالت، 
بتطويــر  الجمعيــة  اهتمــام  إلــى  مشــيرة 
مشــروع “دانــات” كأحد المشــاريع الرائدة 
للجمعيــة الــذي يهدف إلى رفع المســتوى 

االقتصــادي لألســر البحرينيــة المختصــة 
اليدويــة،  واألشــغال  الخياطــة  بمهــارات 
حيــث يقــوم بتهيئــة المــرأة وتدريبها من 
خــال دورات خاصة في مجال الخياطة 
والتطريــز وفنــون الحياكــة، ويعمــل على 
إعــادة إنتــاج هذه األثواب بــروح عصرية 
جائــزة  حــاز  المشــروع  أن  إلــى  مشــيرة 
قرينة عاهل الباد صاحبة الســمو الملكي 
األميرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفة، 
كأفضــل راع وداعم لألســر المنتجة للعام 

.2007

قرينة جاللة الملك تفتتح معرضا تراثيا بقصر المغفور له الشيخ سلمان بن حمد

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المعـــارض المتخصصـــة جـــزء مهــم من التـــراث
الشعبي ــوروث  ــم ــال ب الــشــبــاب  جــيــل  تــعــريــف  إلـــى  تــدعــو  سبيكة  ــرة  ــي األم ســمــو 

المنامة - الكهرباء والماء

اســتقبل وزيــر الكهربــاء والمــاء عبدالحســين ميــرزا بمكتبه وفدا من صنــدوق العمل )تمكيــن( يتقدمهم الرئيــس التنفيذي إبراهيم 
جناحي، وجرى في اللقاء بحث مجاالت التعاون المشترك في مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة عن طريق وضع خطط 

ومقترحات لتمويل تلك المشاريع.

الطاقــة  أن  إلــى  الوزيــر  وأشــار 
النظيفة هي موضع اهتمام بالغ من 
القيــادة والحكومــة لمــا لهــا مــن أثر 
كبيــر فــي تحقيــق التنمية الشــاملة 

في الباد.
وقــال إننــا نســعى من خــال وحدة 
مــع  للتعــاون  المســتدامة  الطاقــة 
الجهات الرســمية لتحقيق األهداف 
الطاقــة  فــي  المنشــودة  الوطنيــة 

المتجددة وكفاءة الطاقة.
مــن جانبــه، أكــد الرئيــس التنفيــذي 
لتمكين حرص تمكين على مواصلة 
وتنفيــذ  المشــترك  العمــل  مســيرة 
المزيــد من الخطــط التطويرية؛ من 
أجل تطوير عجلة النمو االقتصادي 

بمملكــة البحرين، مؤكــًدا أن الطاقة 
المتجــددة تأتي ضمن الحلول التي 
تعمــل تمكيــن علــى تطويرها ضمن 

2018- الحاليــة  إســتراتيجيتها 
دراســة  ضــوء  فــي  وذلــك   2020

احتياجات وإمكانات سوق العمل.

وزير الكهرباء والماء مستقبال الرئيس التنفيذي لـ “تمكين”

المتجـــددة الطاقـــة  مشـــاريع  لتمويـــل  ومقترحـــات  خطـــط 

مناقشة التعاون بين “الكهرباء” و “ تمكين”

عمان - وفد الشعبة البرلمانية

اســتقبل ملــك المملكــة األردنيــة الهاشــمية الشــقيقة جالــة الملــك عبــدهللا الثاني في قصر الحســينية أمــس األحد، 
رؤساء البرلمانات العربية المشاركين بأعمال الدورة )29( لاتحاد البرلماني العربي، التي تعقد في عمان تحت شعار 

“القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين”.

وأكــد جالــة الملــك فــي اللقــاء الــذي حضرتــه 
أهميــة  زينــل  فوزيــة  النــواب  رئيــس مجلــس 
البرلمانــي  االتحــاد  بــه  يضطلــع  الــذي  الــدور 
العربــي في الســعي لتوحيــد المواقــف العربية 
حيــال التحديــات اإلقليميــة، مشــددا جالتــه 
فــي  العربــي  التعــاون  توثيــق  ضــرورة  علــى 

المجاالت كافة.
ولفــت جالتــه إلــى أن التحديات التــي تواجه 
وتوحيــد  التعــاون  تتطلــب  العربيــة  األمــة 
المواقــف وبمــا يخــدم مصالــح الــدول العربيــة 

ويحقق األمن واالستقرار في المنطقة.
وشــدد جالتــه علــى ضــرورة تكثيــف الجهــود 
إليجــاد حلــول سياســية لألزمات التــي تعانيها 
بعــض الدول العربية في إطــار البيت الداخلي 

العربي.

وأعــاد جالة الملك التأكيد على موقف األردن 
الثابــت تجاه القضيــة الفلســطينية التي تعتبر 
بمواقــف  جالتــه  مشــيدا  المركزيــة،  قضيتــه 
لحقــوق  الداعمــة  العربــي  البرلمانــي  االتحــاد 

األشــقاء الفلســطينيين والدفــاع عــن القــدس 
وتقديم الدعم لاجئين الفلسطينيين.

وتطرق اللقاء إلى جهود الحرب على اإلرهاب 
ومكافحة المتطرفين وفكرهم الظامي.

ملك األردن مستقبال رؤساء البرلمانات العربية

ملـــك األردن: التحديـــات تتطلـــب توحيـــد المواقـــف

دعــوة لتوثيــق التعـــاون العربـــي

المنامة - بنا

للتأميــن  العامــة  الهيئــة  أكــدت 
جميــع  مــن  االنتهــاء  االجتماعــي 
المســتحقات  لتحويــل  اإلجــراءات 
الدفعــة  حســابات  إلــى  التقاعديــة 
برنامــج  فــي  المقبوليــن  مــن  الثانيــة 
الفتــرة  خــال  االختيــاري،  التقاعــد 
4 – 7 مــارس الجــاري، وذلــك حرصــا 
منهــا علــى االلتــزام بالخطــة الزمنيــة 
جميــع  وصــرف  للتنفيــذ،  المعتمــدة 
برنامــج  فــي  المقبوليــن  مســتحقات 
تواريــخ  وفــق  االختيــاري  التقاعــد 

انتهاء خدماتهم.
وأوضحــت الهيئة أن المبالغ التي يتم 
صرفها للدفعة الثانية من المتقاعدين 
نهايــة  مكافــأة  تشــمل  اختياريــا، 
خدمتهــم  مــدد  عــن   )٪  ٣( الخدمــة 
بعــد إضافــة المــدة االعتباريــة ومــدة 
شــراء الخدمــة االفتراضيــة للراغبين 
فــي الشــراء حســب مزايــا البرنامــج، 

وســيكون التحويل علــى أربع دفعات 
مــارس   4 يــوم  مــن  اعتبــارا  متتاليــة 
2019 حتــى نهايــة األســبوع الموافق 
7 مــارس 2019، وفقا للخطة الزمنية 
المعتمــدة للتنفيذ. تجدر اإلشــارة إلى 
أن مكافأة نهاية الخدمة )٣ ٪( قد تم 
احتســابها على أســاس آخر راتب بعد 
إضافــة الترقيــات والحوافــز المقــررة 
برنامــج  فــي  المقبوليــن  للموظفيــن 

التقاعد االختياري.
وأكــدت الهيئــة حرصهــا علــى تمريــر 
المعاشــات التقاعديــة للدفعــة الثانية 
من المتقاعدين ضمن برنامج التقاعد 
المتقاعديــن  جميــع  مــع  االختيــاري 
مــارس  لشــهر  المحــدد  فــي موعدهــا 
٢٠١٩، مشيدة بتعاون جميع الجهات 
اإلجــراءات  الســتكمال  المعنيــة 
للخطــة  وفقــا  المطلوبــة  والبيانــات 

الزمنية للتنفيذ.

صرف مستحقات ثاني دفعات المتقاعدين بحـــث ملــف توظيـــف البحرينييـــن
العاطليـــن مـــن  العديـــد  يســـتقطب  الوطنـــي  البرنامـــج  حميـــدان: 

اســتقبل وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميدان عــددًا من أعضــاء مجلس 
النــواب، وهــم: هشــام العشــيري، وفاضــل الســواد، وعمــار عبــاس، وذلــك فــي مكتبــه، 
بحضــور عــدد مــن المســؤولين بالوزارة، حيــث تم بحث أوجــه التعاون والتنســيق بين 

الجانبين بشأن تعزيز جهود توظيف الشباب البحريني في سوق العمل.

وخال اللقاء، أشــاد الوزير بالتعاون القائم بين 
والســلطة  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة 
المتعلقــة  المســائل  كافــة  فــي  التشــريعية 
باختصــاص الوزارة، الســيما توظيــف الباحثين 
عــن العمــل، مشــيرا إلــى أن البرنامــج الوطنــي 
للتوظيــف الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بن ســلمان آل خليفة، وولــي العهد نائب 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة، اســتقطب العديد من الباحثين 
عن عمل غير المســجلين ضمن قوائم الباحثين 
تحقيــق  وبالتالــي  الــوزارة،  لــدى  عمــل  عــن 
اســتفادتهم من البرامج التدريبية التي توفرها 
الــوزارة بالتعــاون مــع صنــدوق العمــل )تمكين(، 
فضــا عــن الفــرص الوظيفيــة المتوافــرة لــدى 
بنــك الشــواغر فــي الــوزارة، إضافة إلى تيســير 
التعطــل،  ضــد  التأميــن  مزايــا  علــى  حصولهــم 
وذلــك تمهيدا إلدماجهم في مؤسســات القطاع 

الخاص بسوق العمل.

النــواب  مجلــس  أعضــاء  أشــاد  جهتهــم،  مــن 
العمــل  وزارة  تبذلهــا  التــي  الدءوبــة  بالجهــود 
المبــادرات  خــال  مــن  االجتماعيــة  والتنميــة 
والمشــاريع التوظيفية والتدريبية التي تقدمها 
الــوزارة لفئــة الباحثين عن العمــل، والعمل على 
تزويدهم بالمهارات األساسية والازمة؛ لتعزيز 

الخيــار  البحرينــي  المواطــن  قدراتهــم، وجعــل 
األفضــل عنــد التوظيــف، آمليــن تضافــر جميــع 
الجهود الرسمية واألهلية للمساهمة في إنجاح 
البرنامــج الوطني للتوظيف الذي يأتي مســاندا 
تنفذهــا  التــي  التوظيــف  ومشــاريع  لمبــادرات 

الوزارة.

وزير العمل يلتقي عدًدا من النواب

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية



اســتقبل وزيــر شــؤون الدفــاع الفريــق الركن 
عبــدهللا النعيمــي فــي مكتبه بالقيــادة العامة 
اإلمــارات  دولــة  ســفير  األول  أمــس  صبــاح 
مملكــة  لــدى  الشــقيقة  المتحــدة  العربيــة 

البحرين الشــيخ ســلطان بن حمــدان بن زايد 
آل نهيان. ورحب وزير شؤون الدفاع بسفير 
الشــقيقة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
لدى مملكة البحرين، مشيدا بمتانة العالقات 
البلديــن  تربــط  التــي  الوطيــدة  األخويــة 

الشقيقين.
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المنامة - بنا

برعايــة رئيــس المجلــس األعلــى للشــؤون 
اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 
راشــد آل خليفــة، أختتمــت النــدوة العلمية 
فــي  “الوســطية  بعنــوان  األولــى  الســنوية 
التوصيــات  واصــدرت  الدينــي”  الخطــاب 

التالية:
وحمايــة  الوســطية  لنشــر  مركــز  إنشــاء   -
لدراســة  البحريــن؛  بمملكــة  الفكــري  األمــن 
أحــدث الطرق واألســاليب التــي تعمل على 
غــرس وبنــاء وإثــارة التفكيــر الســليم فــي 
المفاهيــم  وبنــاء  الحيــاة،  مياديــن  شــتى 
الســليمة  العقليــة  والتصــورات  الصحيحــة 
التــي تدفع األفــراد للعمل والبنــاء، وحماية 
المجتمــع مــن األفــكار المنحرفــة التي تهدد 

الحريات وتمنع من تقدمه وازدهاره. 
- وضع استراتيجية موحدة لنشر الوسطية 
ومحاربة التطرف واإلرهاب، بحيث تشارك 
فيهــا جميــع المؤسســات العلميــة واألمنيــة 
جانــب  كل  ليســهم  البحريــن،  بمملكــة 
متخصــص في صناعة هذه االســتراتيجية 
المســتوعبة األبعــاد وحيثيــات وتداعيــات 
هــذه الظاهــرة الخطيــرة علــى المجتمع، مع 
أهميــة عقــد نــدوات حواريــة مــع أصحــاب 

الخطاب المنحرف.
- التركيــز علــى أســاليب الوقايــة للمجتمــع 
الغلــو، حيــث يمثــل  مــن خطــورة ظاهــرة 

بحفــظ  الوقائيــة  لإلجــراءات  االعتمــاد 
وســطية المجتمــع واعتداله، ودعــم اآلراء 
الفكريــة التــي مــن شــأنها أن تعــزز نطــاق 
تحقيــق  فــي  والوســطي  المعتــدل  الفكــر 
الجانــب الوقائــي للمجتمــع مــن الغلــو فــي 

التكفير.
- إعــادة النظــر في آليــات الخطــاب الديني 
خاصــة،  اإلعالمــي  والخطــاب  عامــة، 
والســعي لقيام هيئات عليــا تجمع بين أهل 
االختصــاص فــي كل فــن لتطويــر الخطاب 

الديني وفق األصول الشرعية. 
- ضرورة تطوير طرق التدريس والوســائل 

تنميــة  فــي  لتســهم  التعليميــة،  والتقنيــات 
الطالــب  ثقافــة  وتعزيــز  األفــراد  وتنشــئة 
القيميــة وإيقــاظ مفاهيــم التنــوع والتقبــل 
التعليميــة  المناهــج  وتضميــن  لآلخــر، 

والتربوية مقررات تعنى بالوسطية.
النظــام  فــي  المواطنــة   مفهــوم  تعزيــز    -
اإلســالمي؛ والتــي  تعنــي: صــورة من صور 
المجتمــع  أفــراد  بيــن  اإلنســاني  التفاعــل 
الحقــوق  أســاس  علــى  القائمــة  الواحــد، 
والواجبــات، واإلخــاء وحــب الخيــر للنــاس 
والحــرص علــى منفعتهم، والتعــاون معهم، 

وعلى التعايش فيما بينهم.

جانب من الجلسة الثالثة

توصيــات مجموعــة  تصــدر  الدينــي”  “الخطــاب  نــدوة 

مركز لنشر الوسطية وحماية األمن الفكري

اتفاقات عربية للتعاون األمني والقضائي
ــادا ــة تــســتــدعــي تــحــركــا ج ــي ــران ــة: األطـــمـــاع اإلي ــي ــل ــداخ ــر ال ــ وزي

اســتقبل رئيس جمهورية تونس الشــقيقة الباجي قايد السبســي، بالقصر الرئاسي 
في قرطاج، وزراء الداخلية والعدل العرب؛ بمناسبة االجتماع المشترك لمجلسي 
وزراء الداخليــة والعــدل العــرب، والــذي عقــد أمس فــي تونس، في إطــار الجهود 

المبذولة لتعزيز العمل األمني والقضائي العربي.

ركــن  أول  الفريــق  الداخليــة  وزيــر  وشــارك 
الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، ووزير 
واألوقــاف  اإلســالمية  والشــؤون  العــدل 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة في االجتماع 
المشــترك، والــذي افتتحــه رئيــس الحكومــة 
فــي الجمهوريــة التونســية الشــقيقة يوســف 
الشاهد، بكلمة أكد فيها أن التحديات العابرة 
للحــدود، تقتضي مزيدا من إحكام التنســيق 
ووضــع اآلليــات الضروريــة وتوحيــد الجهود 
أمــن  لخدمــة  والماديــة  البشــرية  والمــوارد 
وسالمة الشعوب، منوها إلى تفعيل الشراكة 
بيــن جهات إنفــاذ القانون وتطبيقه والجهات 
تماشــيا  األحــكام؛  تصــدر  التــي  القضائيــة 
الســلطات وتكريــس  بيــن  الفصــل  مــع مبــدأ 

استقالل السلطة القضائية.
عــن  التونســية  الحكومــة  رئيــس  وأعــرب 
تطلعــه إلــى مزيــد مــن توثيــق الصــالت بيــن 
األطــراف والمنظمــات العربيــة، العاملــة فــي 
المجاالت األمنية والقضائية من أجل تطوير 
منظومات العمل العربي واالرتقاء بالجودة.

واســتعرض وزراء الداخليــة والعــدل العرب، 
بتفعيــل  والمتعلقــة  األعمــال،  جــدول  بنــود 
العربيــة،  والقضائيــة  األمنيــة  االتفاقــات 
والقــرارات  واالتفاقــات  واإلســتراتيجيات 
ذات الصلــة بمكافحــة اإلرهــاب الصــادرة عن 

مؤسسات العمل العربي المشترك، ومن بينها 
القضائــي،  للتعــاون  العربيــة  الريــاض  اتفــاق 
االتفــاق العربــي لمكافحــة الجرائــم التقنيــة، 
االتفــاق العربــي لمكافحــة اإلرهــاب، االتفــاق 
العربي بشــأن عمل األحــداث، االتفاق العربي 
لمكافحــة الفســاد، االتفــاق العربــي لمكافحــة 
العربيــة  اإلســتراتيجية  المنظمــة،  الجريمــة 
لمكافحــة التطرف، االتفــاق العربي لمكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتقرر اتخاذ 
تدابيــر وإجــراءات عــدة بهذا الشــأن، ســتتم 
ومؤسســات  األعضــاء  الــدول  إلــى  إحالتهــا 

العمل العربي المشترك لتنفيذها.
في سياق متصل، وّقع وزير الداخلية الفريق 
أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
ووزير العدل والشــؤون اإلسالمية واألوقاف 
الشــيخ خالــد بن علي آل خليفــة، ونظراؤهما 
في مجلســي وزراء الداخليــة والعدل العرب 
علــى البروتوكــول العربــي لمكافحــة جرائــم 
االتجــار بالبشــر خصوصــا النســاء واألطفال، 
والملحــق والمكمل لالتفــاق العربي لمكافحة 
الوطنيــة،  الحــدود  عبــر  المنظمــة  الجريمــة 
البروتوكول العربــي لمنع ومكافحة القرصنة 
البحريــة والســطو المســلح الملحــق والمكمل 
لالتفــاق العربــي لمكافحــة الجريمــة المنظمة 
عبر الحدود الوطنية، االتفاق العربي لتنظيم 

نقــل وزراعــة األعضــاء واألنســجة البشــرية 
واالتفــاق  فيهــا،  االتجــار  ومكافحــة  ومنــع 

العربي لمنع ومكافحة االستنساخ البشري.
مــن جهتــه، أكــد وزيــر الداخليــة أن تفعيــل 
اتفاقــات التعاون األمنــي والقضائي العربية، 
التعــاون  تعزيــز  علــى  عمليــة  خطــوة  يعــد 
العربي وتجسيد وحدة الموقف في مواجهة 
التحديــات المتزايــدة، منوها إلــى أن المضي 
فــي مزيــد مــن التعــاون والتنســيق فــي إطار 
العمل العربي المشترك، مسألة بالغة األهمية، 
الجماعــي  بالعمــل  يتعلــق  فيمــا  خصوصــا 

لمكافحة اإلرهاب.
الجهــود  تعزيــز  أهميــة  علــى  الوزيــر  وشــدد 
المعلومــات  تبــادل  مجــال  فــي  المشــتركة 
منــع  بينهــا  ومــن  اإلرهــاب  منابــع  وتجفيــف 
التدخــالت اإليرانيــة فــي الشــؤون الداخليــة 
للدول العربية، مضيفا أن األطماع التوسعية 

والدعــم اإليراني الواضح للجرائم اإلرهابية، 
تســتدعي تحركا عربيا جادا من خالل اتخاذ 
موقــف عربــي وإجــراءات واضحــة فــي ظل 
والمصيــر  الموقــف  وحــدة  مــن  يجمعنــا  مــا 

المشترك.
العــدل  وزيــر  أكــد  متصــل،  ســياق  وفــي 
والشــؤون اإلســالمية واألوقاف الشيخ خالد 
بــن علــي آل خليفة أن مشــاركة البحرين في 
االجتماع المشــترك لمجلسي وزراء الداخلية 
والعــدل العرب تعكس اإليمــان بأهمية العمل 
العربي المشــترك خصوصا فــي هذه المرحلة 
والتــي  اإلقليميــة،  التحديــات  مــن  المهمــة 
تتطلــب التكاتف العربي وزيــادة القدرة على 
التعامــل مــع المعوقــات التــي تعتــرض العمل 
العربــي، منوهــا إلى أن هذا االجتماع يجســد 
التكامــل األمنــي والعدلــي، األمر الذي يســهم 

في توحيد المواقف وتسريع وتيرة األداء.

وزيرا الداخلية والعدل يشاركان في االجتماع
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راشد الغائب

تيار

Û .”كن كالشجرة واسمح لألوراق الجافة بالتساقط“
جالل الدين الرومي

Û  حظيت مبادرة “شكرا” لتكريم السواق الملتزمين إعجابا شعبيا. وساهمت
فــي تحســين الصــورة الذهنيــة عــن اإلدارة العامــة للمــرور، وبأنهــا جهــة ال 

يقتصر عملها على تحرير المخالفات وجباية الدنانير من الجيوب.
Û  يتعيــن أال يتوقــف ســيل المبــادرات االيجابيــة ألنهــا ستوســع مــن قاعــدة

الملتزمين باألنظمة والقواعد المرورية.
Û  ويحمل ربط تكريم السواق بمؤشرات أنظمة الكاميرات الذكية عبر غرفة

المراقبــة المروريــة رســالة من اإلدارة بيقظة هــذه الكاميرات ومن يجلس 
أمــام الشاشــات وأن عيــون االدارة تقــف بالمرصــاد ضد متهوري الســياقة 
الطائشــة ومتجــاوزي اإلشــارات الحمــراء وغيــر المحترمين لنظــام المربع 

األصفر وخط الطوارئ وغيرهم.
Û  2019 وكتبت مقاال نشرته صحيفة “البالد” يوم األحد الموافق 17 فبراير

albiladpress. / /:http :تحت عنوان “اقتراح للمرور وعتب”. )وصلة المقال
.)html.553941 /columns /3778 /2019 /news /com

Û  وأعتــب علــى اإلدارة تخلفهــا عــن االنضمــام للنظــام الوطنــي للمقترحــات
والشــكاوى )تواصل(، والذي يمكن تفعيله لتنفيذ اقتراح إرســال البالغات 

المصورة عن المخالفات المرورية. 
Û  وأعيــد طلبــي لمدير عــام اإلدارة العامة للمرور العميد الشــيخ عبدالرحمن

بن عبدالوهاب آل خليفة لإلجابة عن االستفسارات التي مضى عليها أكثر 
من 3 أسابيع دون رد:

Û لماذا تأخرت اإلدارة عن االنضمام لنظام )تواصل(؟  -
Û  البالغــات تقديــم  يتيــح  تطبيــق  إلطــالق  خطــة  لديكــم  توجــد  هــل   -

إلكترونًيا؟
Û هل تجيز اإلدارة تركيب “الداش كام” وتعتمد صورها؟  -

الرفاع - قوة الدفاع

وزير الدفاع يستقبل سفير اإلمارات اتفاقية بين “الجمارك” و “الحكومة اإللكترونية”
ــدة ــدي ــزات ج ــي ــم ــم ب ــق 2”  ــ “أفـ ــن  الـــمـــطـــورة مـ ــة  ــخ ــس ــن ال ــاق  ــ إطـ

بــن  أحمــد  الشــيخ  الجمــارك  رئيــس  وقــع 
التنفيــذي  والرئيــس  خليفــة،  آل  حمــد 
لهيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة 
الخدمــة  مســتوى  اتفاقيــة  القائــد  محمــد 
الرئيــس  نائــب  بحضــور  الجانبيــن،  بيــن 
بالهيئــة  والحوكمــة  للعمليــات  التنفيــذي 
الشــيخ ســلمان بن محمد آل خليفة، وعدد 
مــن المديريــن العامين والمديرين بشــؤون 
والحكومــة  المعلومــات  وهيئــة  الجمــارك 
القائــد  أكــد  المناســبة،  اإللكترونية.وبهــذه 
الراميــة  الحكوميــة  المبــادرات  دعــم  أهميــة 
للنهــوض بمنظومــة العمــل وتحســين مســتوى 
األداء وتعزيــز تجربــة المســتفيدين مــن خــالل 
تبني المؤسســات الحكومية، اســتخدام أحدث 
المتطــورة  والتقنيــات  التكنولوجيــا  وســائل 
لالرتقــاء بجــودة وفاعليــة الخدمــات المقدمــة، 

وهو ما يتوافق والتوجه اإلستراتيجي الوطني 
للتحــول المعرفي في القطــاع الحكومي وبقية 
القطاعــات، مشــيدا فــي هــذا الصــدد بالتطــور 
الخدمــات  تشــهده  الــذي  والالفــت  الســريع 
الجمركيــة، والنقلــة النوعية التي طالت القطاع 
لرئيــس  الحثيثــة  والمتابعــة  اإلشــراف  بفضــل 
الجمــارك، والــذي تمخــض عنــه تقديــم خدمات 
إلكترونيــة متطورة وشــاملة، ومنهــا التطورات 
األخيرة التي حصلت في نظام )أفق( للتخليص 
الجمركي، مؤكدا االستمرار في تفعيل الشراكة 
عبــر تقديــم كل أوجــه الدعــم التقنــي والفنــي 
إلطــالق النســخة المطــورة مــن “أفــق 2” المقرر 
تدشــينه قريبــا بمميــزات وإمكانــات إلكترونيــة 

مميزة؛ لتعزيز وتطوير الخدمة.
وتم االتفاق على االســتمرار في تعزيز الشراكة 
بيــن الهيئة وشــؤون الجمارك في مجال تطوير 

االرتقــاء  علــى  أثــره  ينعكــس  ممــا  األنظمــة، 
بمســتوى جــودة الخدمــات الجمركيــة وأتمتــة 
اإلجــراءات ذات الصلــة بالتخليــص الجمركــي 
وربــط مزيــد مــن أنظمــة التراخيــص بالجهــات 
الحكوميــة بنظام “أفق”، ومنها أنظمة تراخيص 
الترددات واالتصاالت الســلكية والالسلكية مما 
يسهم بتسريع آلية اإلفساح على السلع والمواد 
الخاضعــة لرقابــة إدارة التراخيــص مــن خــالل 
نظــام )افــق( بعــد اســتيفاء المتطلبــات الالزمــة 
وفق األنظمة واإلجراءات المتبعة بهذا الشــأن، 
وستســهم هذه الخطوة في إتاحة المجال أمام 
المؤسســات والشركات التجارية والمستوردين 
إلنجاز معامالتهم الجمركية بصورة إلكترونية، 
وتسهيل عملية دخول البضائع المستوردة دون 
الحاجــة إلــى إجراءات إضافيــة وتخليصها في 

وقت قياسي.

جانب من توقيع االتفاقية
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خطأ جامعة البحرين يؤخر تقاعد السكرتيرة حميدة
ــار ــف دين ــداد 13 أل ــرأة” س ــس الم ــزة و ”مجل ــس حم ــد الرئي ــة تناش المواطن

طالبــت موظفــة ســابقة بكليــة العلــوم الصحيــة عبــر “البــاد” رئاســة جامعــة البحريــن إصــدار 
التوجيهــات الازمــة لتصويــب خطــأ قيــادة الكليــة عدم شــمولها بالتأميــن االجتماعي بســنوات 
عملهــا الســابقة بالكليــة ممــا أدى لتراكــم مبلــغ 13 ألــف دينــار مديونيــة فــي ذمــة الجامعــة ولــم 
تسددها للهيئة العامة للتأمين االجتماعي ما أدى لعدم احتساب سنوات العمل السابقة لتستفيد 

المواطنة من ذلك بزيادة مبلغ المعاش التقاعدي.

للمجلــس  العــام  األميــن  المواطنــة  وناشــدت 
األعلــى للمــرأة هالــة األنصــاري مســاعدتها فــي 
حل هذه المشــكلة العســيرة ألنهــا طرقت أبوابا 

كثيرة دون إجابة من المعنيين.

ال يهتم

وفــي التفاصيــل، فإن المواطنــة حميدة س. هـ. 
م. عملــت بوظيفــة ســكرتيرة بقســم التمريــض 
بكليــة العلــوم الصحية منذ العــام 2006 ولغاية 
2016، بنظــام عمــل جزئــي )بارت تايــم(، ولمدة 

3 ساعات يوميا.
مختلــف  مــع  عاميــن  منــذ  تواصلــت  وقالــت: 
للتأميــن  العامــة  والهيئــة  بالكليــة  المســؤولين 
االجتماعــي لحــل موضوع خطأ عدم احتســاب 
للتأميــن  العامــة  الهيئــة  لــدى  عملــي  ســنوات 
وكل مســؤول أتواصــل معه ال يهتــم بمعالجة 

الموضوع.
معيشــية  ظروفــا  أعيــش  إننــي  وأضافــت: 
قاســية ألن زوجــي متقاعد وابنتــي مريضة 
وحصيلــة مــا تحصــل عليه األســرة من أجر 
العائلــة  يغطــي مصروفــات  بالــكاد  شــهريا 

واألطفال واحتياجاتهم.
المســتندات  جميــع  لديهــا  أن  وأكــدت 
الثبوتيــة التــي تثبــت ضررهــا ومــن بينها 
عقــد العمــل مــع الكليــة وشــهادة الخبــرة 
وكشف حساب بنكي يثبت إيداع الكلية 
عملــي  ســنوات  طــوال  الشــهري  راتبــي 

العشر بالكلية.

ظروف صعبة

راجعــت  أنهــا  المواطنــة  وبينــت 
للتأميــن  العامــة  بالهيئــة  المعنييــن 
االجتماعــي وأفادوهــا بإمكانيــة ضم 
ســنوات عملها بالكلية ضمن ســنوات 

احتســاب معاشها التقاعدي شريطة سدادها أو 
جامعة البحرين لمبلغ المديونية.

وقالــت: مبلــغ 13 ألــف دينــار كبيــر جــدا ومــن 
بالتقســيط،  أو  كامــا  أســدده  أن  المســتحيل 
ولمــاذا تريــد الجامعــة تحميلــي ضريبــة خطــأ 

موظفيها؟.
وتابعت: كان يتوجب على الجامعة سداد مبلغ 
التأميــن بــدال من وضعي بمصيــر تائه وبخاصة 
أنني أعيش ظروفا اقتصادية صعبة وال يعلمها 

إال هللا سبحانه وتعالى.
التأمينيــة  المســتحقات  إدارة  أن  الــى  ولفتــت 
بأنــه يتعيــن إلنجــاز معاملتهــا  أبلغتهــا  بالهيئــة 
شــراء أشــهر تأمينيــة فإنــه يتوجب ســداد مبلغ 
13 ألــف و206 دنانيــر عــن 124 شــهر تأمينــي 
مطلوب شراؤه، وذلك ألتمكن من 

التقاعد في 31 يوليو 2022 وأنا في سن 42.

شيكات بنكية

لرئيــس  طلبهــا  رفــع  مــن  الهــدف  أن  وأكــدت 
جامعــة البحريــن ريــاض حمزة مــن أجل ضمان 
خروجي للتقاعد بمعاش يســد قســطا كبيرا من 

مصروفات األسرة.
ولفتــت إلــى أنهــا ومــن بعــد إقفــال المســؤولين 
األبــواب في وجهها لحل الموضوع فإنها لجأت 
لعــدد مــن البنــوك لاقتــراض لســداد مديونيــة 
واشــترطت  التأميــن،  هيئــة 
البنــوك إمضائــي علــى شــيكات، 
البنــوك  ثقــة  تبيــن الحقــا  ولكــن 
فــي توقيعي على هذه الشــيكات 
بســبب عــدم وجــود مصــدر رزق 

ثابت مما يحول دون إقراضي.

شهادة الرئيس

تعمــل  كانــت  التــي  والمواطنــة 
خريجــة  بالكليــة  ســكرتيرة 
جامعــة  مــن  قانــون  بكالوريــوس 

المملكة منذ أغسطس 2016 وشهادتها مصدقة 
من مجلس التعليم العالي في سبتمبر 2016.

للنشــر  عرضتهــا  التــي  المســتندات  بيــن  ومــن 
بالصحيفــة إفــادة مــن كليــة الجامعــة مؤرخــة 
في يوليو 2017 بأن المواطنة عملت ســكرتيرة 
بالكليــة بالنظــام الجزئــي للفتــرة من 1 ديســمبر 
 30 فــي  العمــل  مــن  اســتقالتها  ولغايــة   2006

مارس 2017.
وكتــب رئيــس قســم التمريــض ميســر صبــري 
“أشــهد  اآلتيــة:  العبــارات  باإلفــادة  عــوض هللا 
بــأن الســيدة حميــدة ومن خــال عملهــا بالكلية 
كانــت تتمتــع بإمكانيــات وقــدرات فــي تنفيــذ 
جميــع األعمال المكتبية واإلدارية الموكلة إليها 
ونؤكــد علــى تميــز وكفــاءة أدائهــا المهنــي ونقر 
فيها االنضباط الوظيفي والجدية والقدرة على 
تعلم ما هو جديد فيما يخص عملها كما ولديها 
القــدرة علــى التواصــل مــع اآلخريــن والتعــاون 
ضمن فريق العمل الواحد”. وتساءلت: بعد هذه 
العبــارات االيجابيــة مــن رئاســة القســم فإننــي 
أتوقــع مــن الجامعــة أن تكافــئ مــن خدمهــا وال 

يدير الظهر عن رفع الضرر عني.

رياض حمزةهالة األنصاري

60 وزارة ومؤسسة بمعرض األهلية للمهن
ــة وزيــــــــر الـــعـــمـــل غـــدا ــ ــاي ــ ــرع ــ الـــفـــعـــالـــيـــات تـــنـــطـــلـــق ب

تحت رعاية وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، تقيم الجامعة 
األهليــة، غــدا )الخميــس( فعاليــات معــرض يــوم المهــن التاســع، بــدءا مــن 9 
صباحــا وحتــى 2 ظهرا في الرواق العلوي بالحرم الجامعي للجامعة األهلية، 

بمشاركة 60 وزارة ومؤسسة وشركة من القطاعين العام والخاص.

وبهــذه المناســبة، قال رئيــس الجامعة 
منصــور العالــي إن معــرض يــوم المهن 
تأكيــدا  يأتــي  التاســعة  نســخته  فــي 
طلبتهــا  بربــط  الجامعــة  الهتمــام 
وخريجيها بســوق العمــل واحتياجاته 
أن  إلــى  منوهــا  باســتمرار،  المتطــورة 
الوثيقــة  بصلتهــا  مســتعينة  الجامعــة 
والخــاص  العــام  القطــاع  بمؤسســات 
تقــوم بمراجعــات مســتمرة ومنتظمــة 
ومناهجهــا  الدراســية  لخططهــا 
التعليمية بما يواكب مستجدات سوق 

العمل.
وأضاف “إقامة يوم المهن تحت رعاية 

االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  وزيــر 
فيــه  تقــود  الــذي  الوقــت  فــي  تأتــي 
شــؤون  وزارة  مــع  بالتعــاون  الــوزارة 
الشــباب والرياضــة المشــروع الوطني 
للتوظيــف، وإننا نفخر بأن نكون جزءا 
مــن هــذا المجهــود الوطنــي مــن خال 
المصاحبــة  وفعالياتــه  المعــرض  هــذا 
الهادفــة إلى جعــل شــبابنا البحرينيين 
العمــل  ســوق  فــي  المفضــل  الخيــار 
وهــم أهل لذلك بالتأكيــد. لذلك نعتني 
ليشــكل  المهــن؛  يــوم  بتنظيــم  ســنويا 
عــن  والباحثيــن  للخريجيــن  فرصــة 
عمل والمؤسســات والشركات لالتقاء 

والتواصل تحت سقف واحد”.
المهنيــة  العاقــات  مديــر  وصــرح 
بعمــادة شــؤون الطلبــة حســين حبيب 
بــأن الدعــوة لحضــور المعرض ليســت 

مقتصــرة على طلبــة الجامعــة األهلية 
التدريــب  غمــار  بخــوض  المطالبيــن 
متطلبــات  إنهــاء  أجــل  مــن  العملــي 
متاحــة  وإنمــا  وحســب،  دراســتهم 
الشــباب  ولجميــع  الجامعــة  لخريجــي 
البحريني، وسائر المهتمين بالشهادات 
والخريجيــن  والمهنيــة  األكاديميــة 

وطلبة الجامعات األخرى.

يشار إلى أن عمادة شؤون  «
الطلبة ومن خالل إدارة العالقات 
المهنية التابعة لها تقيم بشكل 

دوري ورش ودورات تدريبية 
تختص بالجوانب المهنية 

لتزويد طلبة الجامعة وخريجيها 
بمختلف تخصصاتهم بالمهارات 

المطلوبة لخوض غمار سوق 
العمل.

عبدالله الحواج

الحايكــي  كلثــم  النائــب  اعتبــرت 
برنامــج مزايا الجديــد وعلى عكس 
تسميته بالمطور تراجعا إلى الوراء 
اإلســكانية  الخدمــات  نوعيــة  فــي 
المقدمــة للمواطنيــن، إذ يتم تقديم 
خالــه  مــن  يمكــن  ال  دعــم  مبلــغ 
اســتماك غرفــة فكيف ببنــاء منزل 

يليق بالمواطن؟
وأشــارت الحايكي إلى أن الدســتور 
“و”  فقــرة  التاســعة  مادتــه  فــي 
وزارة  فــي  ممثلــة  الحكومــة  يلــزم 
لــذوي  مســكن  بتوفيــر  اإلســكان 
البرنامــج  وأن  المحــدود،  الدخــل 
المطــور”  “مزايــا  المســمى  الجديــد 
يشــكل هروبــا مــن المســؤولية عبــر 
تخفيــض مبلــغ الدعــم فــي برنامــج 
مزايــا الســابق والمتمثــل بـــ81 ألــف 
دينار إلى مبالغ ال تتناســب وأســعار 
العقارات ومواد البناء في البحرين.
بــأن  قولهــا  الحايكــي  واختتمــت 

مشــاريع وزارة اإلســكان ينبغــي أن 
فــي حــل  تكــون واقعيــة وتســاهم 
وليــس  للمواطنيــن  اإلســكان  أزمــة 
البنــوك  علــى  المســؤولية  رمــي 
أكثــر  المواطــن  كاهــل  وإرهــاق 
لبرنامــج  رفضهــا  مؤكــدة  فأكثــر، 
مزايــا المطور وستســعى بــكل جهد 

إليقافه.

الحايكي: البرنامج الجديد محبط

يشار إلى أن كلية العلوم الصحية تأسست بالعام 1976 بالتعاون مع  «
الجامعة األميركية في بيروت تحت إشراف وزارة الصحة.

وفي العام 2011 صدر مرسوم ملكي بدمج الكلية مع جامعة البحرين. «

وقرر مجلس أمناء الجامعة باجتماع عقد في فبراير الماضي دمج  «
كليتي العلوم الصحية والتربية الرياضية في كلية واحدة.

بروفايل

06local@albiladpress.com
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أيمن المؤيد

يجب أن يعمل النادي 
في ظل السياسة 

العامة للوزارة

الوزارة تدرس طلب 
ترخيص الفعالية 

في 10 أيام عمل

يجب استالم رد 
كتابي من الوزارة 

قبل إقامة الفعالية

“العروبة” خاطب الوزارة 
قبل 3 أيام عمل من 

تنظيم الفعالية

دراسة إعادة تنظيم تبعية أندية لـ “الشباب”
ــال الـــزمـــيـــل الـــغـــائـــب ــ ــق ــ ــى م ــلـ ــرد عـ ــ ــ الـــــوزيـــــر الـــمـــؤيـــد ي

كشــف وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد عن دراســة إعــادة تنظيم تبعيــة بعض األندية 
والمراكز التابعة للوزارة لتتناسب مع نوع النشاط الخاص بتلك األندية والمراكز؛ تعليقا على تبعية 

نادي العروبة الثقافي للوزارة بدال عن هيئة الثقافة واآلثار.

وقــال - ردا علــى مقــال رئيــس الفريق السياســي 
الزميل راشد الغائب تحت عنوان “سؤال قانوني 
نــادي  أّي  علــي  يتوجــب  إنــه   - الشــباب”  لوزيــر 
خاضــع للــوزارة مخاطبتها بطلــب متضمنا نوعية 
الفعاليــة وأهدافهــا ومحاورهــا، والــوزارة تدرس 
الطلــب فــي مــدة ال تتجاوز عشــرة أيــام عمل من 
تاريــخ اســتام الطلــب، وعلــى النــادي الحصــول 
على الموافقة المكتوبة من الوزارة قبل الشــروع 
فــي إقامــة الفعالية وإال ســيعتبر مخالفة للقانون 

والائحة.
للــوزارة  أرســل خطابــا  العروبــة  نــادي  أن  وبيــن 
بتاريــخ 25 فبرايــر 2019 أي قبــل 3 أيــام عمــل 
فقــط مــن إقامة الفعالية، وأعلن عن الفعالية قبل 

الحصــول على موافقة الــوزارة. وفيما يأتي نص 
الرد الوارد من الوزارة:

نص الرد

فــي البدايــة نتقدم لكــم بخالص الشــكر والتقدير 
على ما تقومون به من جهود مخلصة في خدمة 
إعامنــا. وانطاقــا من رؤيــة الوزارة فــي متابعة 
مــا ينشــر فــي وســائل اإلعــام المختلفــة والــرد 
عليــه بشــمولية وشــفافية وتحقيقيا لمبــدأ البيئة 
التنافسية العادلة المفتوحة فإن الوزارة حرصت 
علــى متابعــة مــا نشــر فــي عمــود الكاتــب راشــد 
الغائــب والذي طرح تســاؤالت على وزير شــؤون 

الشباب والرياضة.

إن وزارة شــؤون الشباب والرياضة حريصة على 
االرتقاء باألندية الوطنية بصورة مستمرة ودعم 
تلك األندية في مســيرتها نحو احتضان الشــباب 
وتنظيمهــا للفعاليات المختلفة في ظل القانونين 

واللوائح التي تحكم عمل األندية.
للنظــام  النموذجيــة  الائحــة  علــى  وباالطــاع 
وزارة  إلشــراف  الخاضعــة  لألنديــة  األساســي 
شــؤون الشــباب والرياضــة الصــادرة بقــرار رقــم 
)1( لســنة 1990م وخاصــة المــادة رقــم 65 منهــا، 
والتــي نصــت على أنه يجــب أن يعمل النادي في 
ظــل السياســة العامة التــي تضعها وزارة شــؤون 

الشباب والرياضة ويخضع لرقابتها.
ووفقــا للتعميم الصــادر من قبل الوزارة والموجه 
لألنديــة الخاضعــة تحــت رقابــة وإشــراف وزارة 
شــؤون الشــباب والرياضــة يتوجــب علــى النادي 
يقــوم  أن  أي فعاليــة  بتنظيــم  فــي حــال رغبتــه 
بمخاطبــة الوزارة ويرفق الطلب بنوعية الفعالية 
الــوزارة  تقــوم  ثــم  ومــن  ومحاورهــا  وأهدافهــا 
بدراســة هــذا الطلب مــن كافة النواحــي في مدة 

ال تتجــاوز عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ اســتام 
الطلــب، وعلــى النــادي الحصــول علــى الموافقــة 
المكتوبــة مــن الــوزارة قبــل الشــروع فــي إقامــة 
للقانــون  مخالفــة  يعتبــر  ســوف  وإال  الفعاليــة 

والائحة.
للنــدوة  وتنظيمــه  العروبــة  نــادي  شــأن  وفــي 
المذكورة، إن النادي قام بإرســال الخطاب لوزارة 
شؤون الشباب والرياضة بتاريخ 25 فبراير 2019 
أي قبل 3 أيام عمل فقط من إقامة الفعالية وقام 
بالمخالفــة، وذلك عن طريق اإلعان للفعالية في 
الصحــف المحليــة ومواقــع التواصــل االجتماعي 
قبل الحصول على الموافقة الكتابية من الوزارة.
األنديــة  خضــوع  عــن  الســؤال  بخصــوص  أمــا 
للقانــون  ووفــق  بأنــه  إفادتكــم  نــود  الثقافيــة، 
فــإن نــادي العروبــة يتبــع وزارة شــؤون الشــباب 
إعــادة  دراســة  بصــدد  ونحــن  إداريــا  والرياضــة 
التابعــة  والمراكــز  األنديــة  بعــض  تبعيــة  تنظيــم 
للــوزارة لتتناســب مع نوع النشــاط الخاص بتلك 

األندية والمراكز.
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

انطلقت التصفيات النهائية لجائزة وزارة التربية والتعليم للقرآن الكريم 
والســنة النبويــة فــي دورتهــا 46، بالتعــاون مــع وزارة العــدل والشــؤون 
اإلسامية واألوقاف، وبمشاركة 63 مدرسة حكومية وخاصة، وذلك في 

4 مراكز تحكيم مختلفة.

وتهــدف الجائــزة، التي تقام ســنوًيا 
منــذ العام الدراســي 1974 - 1975، 
إلى حــث الطلبة والهيئــات اإلدارية 
القــرآن  حفــظ  علــى  والتعليميــة 
وتطبيــق  النبويــة،  والســنة  الكريــم 
والتدريــب  التجويــد،  أحــكام 
واآلداب  األحــكام  اســتنباط  علــى 
اإلســامية وتوظيفهــا فــي الحيــاة 
روح  تنميــة  جانــب  إلــى  العامــة، 
بيــن  الجماعــي  والعمــل  التنافــس 
مصــدًرا  تعتبــر  كمــا  المشــاركين، 
رئيًسا يمد مملكة البحرين باألجيال 
المتفوقــة فــي حفظ القــرآن الكريم 

وتاوتــه وتفســير آياتــه واكتشــاف 
األصوات الحسنة. 

ويتنافــس الطلبة وأعضــاء الهيئات 
إلــى  إضافــًة  والتعليميــة،  اإلداريــة 
والتعليــم،  التربيــة  وزارة  منتســبي 
كل حســب فئتــه فــي خمســة فروع 
للطلبــة،  القرآنيــة  األجــزاء  هــي 
النبويــة  والســنة  الكريــم  والقــرآن 
القرآنيــة  الســور  وحفــظ  للطلبــة، 
والتعليميــة،  اإلداريــة  للهيئتيــن 
لمنتســبي  القرآنيــة  الســور  وحفــظ 
وزارة التربيــة والتعليم، والقراءات 

القرآنية السبع.

إطالق التصفيات النهائية 
لجائزة القرآن والسنة

كلثم الحايكي
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عدم التأمين يخفض 
معاشها التقاعدي

عملت 10 سنوات بكلية العلوم 
الصحية دون تأمين

رئيس التمريض: حميدة منضبطة 
ومتميزة وكفاءة مهنية

إفادة رئاسة قسم التمريض

راشد الغائب

رفضــه  الســلوم  أحمــد  النائــب  أكــد 
برنامــج “مزايــا المطــور” بمــا اشــتمل 
االمتيــازات  تمــس  بنــود  مــن  عليــه 
فــي  وتعتبــر  للمواطنيــن  الممنوحــة 
مضمونها أقل في مستوى الخدمات 
اإلسكانية مقارنة بالبرنامج السابق.

الحكومــة  “إن  الســلوم  وقــال 
برنامــج  عرضــت  حيــن  تعهــدت 
عملهــا وموزانتهــا أنهــا “لــن تمــس أي 
مكتســبات للمواطنيــن”، وبنــاء علــى 
هــذا التعهــد وافق نحــو 38 نائبا على 
برنامج الحكومــة، محاولة الحكومة 
عــدم االلتــزام أو المراوغــة حــول مــا 
وعــدت بــه ســيكون لــه آثــارا ســلبية 
النــواب  بيــن  “الثقــة”  علــى  كبيــرة 
والحكومة، خصوصا أن الميزانية لم 

تقر حتى اآلن!”.
الجميــع  يلتــزم  أن  “نتمنــى  وتابــع 
يتعلــق  عندمــا  خصوصــا  بتعهداتــه 
مــن  البســطاء  بمكتســبات  األمــر 

التــي  المتوســطة  والطبقــة  النــاس 
يجب دعمها بعد سلســلة اإلجراءات 
الفتــرة  فــي  اتخــذت  التــي  الكبيــرة 
األخيــرة مــن رفــع الدعــم والضرائب 

والرسوم”.
كنــواب علــى  “لقــد تعهدنــا  وأضــاف 
حفــظ مكتســبات المواطنين ويجب 
أن نســعى إلى ذلك ما اســتطعنا إليه 

سبيا”.

السلوم: “مزايا المطور” مرفوض

أحمد السلوم
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المنامة - الجامعة األهلية



حصدت مستشــار التخطيط والتطوير اإلســتراتيجي في المجلس األعلى للمرأة األســتاذ المســاعد في قســم العلوم االجتماعية بجامعة البحرين رئيسة جمعية اقتصاد 
اإللهــام بالبحريــن دينــا أحمــد جائــزة المــرأة المتميــزة في مجال العلوم االنســانية واالجتماعيــة، كأول بحرينية وخليجية تنــال مثل هذا التكريم، وذلــك خالل االحتفال 

.”Venus.International Foundation“ السنوي الذي نظمته منظمة “مؤسسة فينوس العالمية في جمهورية الهند

 ويأتــي هــذا االحتفــال ألذي أقيــم في مدينة 
 200 مــن  أكثــر  بحضــور  بالهنــد،  “جنــاي” 
شخصية نسائية قيادية من الخليج والوطن 
المــرأة  يــوم  مــع  متزامنــا  والعالــم،  العربــي 
مــارس   10 ســنويا  يصــادف  الــذي  العالمــي 
الجــاري، وهــو االحتفال الســنوي الذي تلتقي 

فيه األكاديميات المتميزات حول العالم.
وثمنت دينا في تصريحات لـ “البالد” الرعاية 
الكريمة التي تحظى بها المرأة البحرينية من 
لــدن قرينــة العاهــل رئيســة المجلــس األعلى 
للمرأة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة 
بنــت إبراهيــم آل خليفــة، والــذي قــاد المــرأة 

البحرينية إلى تاريخ حافل باإلنجازات.

دينــا أحمــد تحصـــد جائـــزة “المـــرأة المتميــزة”

المحرق - محافظة المحرق

رفــع محافــظ المحــرق ســلمان بــن هندي باســمه 
وباســم جميــع أهالــي المحافظــة خالــص الشــكر 
واالمتنــان إلــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة على 
مــا يوليه ســموه من اهتمام بالــغ بكل ما يطرحه 
األهالي وما يصدره سموه من أوامر وتوجيهات 
تصــب فــي صالــح الوطــن والمواطنيــن، معربــا 
لتوجيهــات ســموه  المحــرق  أهالــي  تقديــر  عــن 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  لوزيــر  الكريمــة 
والتخطيــط العمرانــي والتي أفضــت إلى إصدار 

لتحديــد  لجنــة  بتشــكيل  قــرارا  األشــغال  وزارة 
قــدم  كمــا  البحريــة.  الرمــال  اســتخراج  مواقــع 
رئيــس  نائــب  إلــى  والتقديــر  الشــكر  المحافــظ 
بــن عبــدهللا آل  الشــيخ خالــد  الــوزراء  مجلــس 
خليفــة علــى متابعته لألطروحات كافة، مشــيدا 
فــي الوقت ذاته بتكليف وكيــل الزراعة والثروة 
البحريــة فــي وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيط العمراني الشــيخ محمد بن أحمد آل 
خليفة رئيســا للجنة؛ كونه من الكفاءات الشــابة 
والطموحــة ويمتلــك الخبــرة فــي هــذا المجــال. 

ونقــل محافظ المحرق أفراح األهالي وشــكرهم 
لسمو رئيس الوزراء على أوامره ببدء الخطوات 
التنفيذيــة بمنطقــة المحرق الطبيــة التي تتكون 
مــن مركز لرعاية المســنين ومستشــفى للتصلب 
اللويحــي ومستشــفى للوالدة واإلعداد للشــروع 
في المرحلة الثانية لمشروع سعادة. واختتم بن 
هنــدي تصريحــه مؤكدا أن ســمو رئيــس الوزراء 
دائمــا ما يتابع أمور المواطنين أوال بأول، ويقف 
وذوي  المســؤولين  ويوجــه  احتياجاتهــم  علــى 

االختصاص إلى تذليل الصعوبات.

أهالي المحرق يشكرون سمو رئيس الوزراء

local
@albiladpress.com 07 مبنى المحافظة يحتضن “قمة المحرق”

ــادات ــي ق  3 ــحــضــور  ب ــدي  ــل ــب ال للمجلس  اســتــثــنــائــي  ــاع  ــم ــت اج
احتضن مبنى محافظة المحرق أمس االجتماع االعتيادي للمجلس البلدي بصفة 
اســتثنائية، فــي ســياق مبــادرات إعــادة ميــاه العالقــة المتوتــرة بين المؤسســتين 
إلــى مجاريهــا، وفتــح صفحــة جديــدة مــن عالقــات التعاون بمــا يعــود بالنفع على 

المحافظة ككل.

وقبــل انعقــاد اجتمــاع المجلــس الذي 
حضــره محافــظ المحــرق ســلمان بــن 
هنــدي ورئيس مجلس بلــدي المحرق 
غــازي المرباطــي ومديــر عــام بلديــة 
بــن  قــال  الجــودر،  إبراهيــم  المحــرق 
هنــدي إن هــذا االجتماع من شــأنه أن 
يســاهم فــي إطــالع المواطنيــن علــى 

سير العمل في المجلس البلدي.
وأكــد أن المحافظــة ســتكون داعمــة 
لمشاريع المجلس بالعمل وليس فقط 

بالتمنيات والدعوات.
انعقــاد  أن  إلــى  المرباطــي  وأشــار 
هــذا االجتمــاع االســتثنائي بمجلــس 
المحافظــة وما يضمه من شــخصيات 

االجتماعيــة  مكانتهــا  لهــا  ورجــاالت 
ســيضيف الكثيــر إلــى العمــل البلــدي، 
وذلــك مــن خــالل االســتماع إلــى آراء 
ووجهــات نظر الشــخصيات واألهالي 

الحاضرين بهذا المجلس.
وأضــاف: “ال نريــد أن يترســخ ســلوك 
انــزواء األعضاء البلدييــن بعد انتهاء 
االنتخابات بين أروقة المجلس، وإنما 

نسعى لنؤكد حضورهم بين الناس”.
إلى ذلك، اســتعرض اجتماع المجلس 
ردود وزير األشغال وشؤون البلديات 
خلــف  عصــام  العمرانــي  والتخطيــط 
علــى مقترحات وتوصيــات المجلس، 
رفــض  علــى  ردًا  تضمنــت  والتــي 

بالنظــام  الزوايــا  بيــع  آليــة  المجلــس 
بيــع  لجنــة  عــن  كبديــل  االلكترونــي 

الجيوب والزوايا.
وبــرر المرباطي إصــرار المجلس على 
إلكترونيــا  الطلبــات  تحويــل  رفــض 

كونــه يهــدف إلــى تعزيــز علــى خبــرة 
المهندســين، وعليه قرر المجلس رفع 
بإعــادة  فيــه  للوزيــر يطالــب  خطــاب 
النظــر في هذا القرار الذي انتهت إليه 

اللجنة الوزارية.

فاتحة خير 

سوق للمزارعين بكورنيش عراد
ــرق ــح ــم ــة وســــادســــة ال ــ ــع ــ ــرق راب ــ ــع طـ ــاريـ ــشـ اســـتـــعـــراض مـ
مــرر مجلــس بلــدي المحــرق مقترحــا مقــدم مــن محافظــة المحــرق بإنشــاء ســوق للمزارعيــن فــي كورنيــش عــراد. ويهدف المشــروع إلــى تشــجيع المزارعيــن المحليين إلــى جانب األســر المنتجة 
ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، وتوفير أماكن ترفيهية في المحافظة، إلى جانب تشجيع السياحة وزيادة فرص االستثمار في الكورنيش، وإحياء ممشى الكورنيش وزيادة عدد مرتاديه.

وتعود ملكية العقار المزمع إقامة المشروع 
عليــه إلى وزارة شــؤون البلديات والزراعة 
الستخدامات التطوير واالستثمار، على أن 

تستغل لألغراض السياحية والترفيهية.
إلى ذلك، استعرض المجلس خطة مشاريع 
يتعلــق  فيمــا  والسادســة  الرابعــة  الدائــرة 
علــى  إلدراجهــا  تمهيــدا  الطــرق  بمشــاريع 

خطة مشاريع البلدية للعام الجاري.
وتضمنت مشاريع الدائرة الرابعة تطوير ما 
تبقى من طرق مجمع 207، وتطوير البنية 
التحتيــة فــي مجمــع 213، وتنفيــذ الجســر 
الرابــط بين شــارع خليفــة الكبيــر ومنطقة 
عــراد، إلــى جانــب إنشــاء جســر يربــط بين 
شــارع الغــوص إلــى جســر الشــيخ عيســى، 
واســتمالك عدد مــن العقــارات الواقعة في 

مجمع 214 و216.
وشــملت مشــاريع الدائرة السادســة تطوير 
خدمــات  وإنشــاء   ،232 مجمــع  شــوارع 

مجمع 234، إلى جانب استمالك 3 عقارات 
لتوفيــر خدمــات للمأتــم والمســجد، إضافة 

إلــى اســتمالك عقــار تعــود ملكيتــه إلحــدى 
المواطنات للخدمات العامة.

لقطة من جلسة مجلس المحرق البلدي

أحد الحاضرين من أهالي محافظة المحرق أثناء مداخلته بعد انتهاء عقد اجتماع المجلس 
البلدي االعتيادي
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ال غياب أو اعتذار
لــم يســجل اجتماع مجلس بلــدي المحرق 
الفصــل  مــن  األول  الــدور  مــن  الخامــس 
التشــريعي الخامــس غيــاب أو اعتــذار أي 

من أعضائه.

تغطية الجلسة: سيد علي المحافظة

تصوير: خليل إبراهيم

بدور المالكي

القضيبية - مجلس النواب

بالتجــاوب  المالكــي  باســم  النائــب  أشــاد 
صاحــب  الــوزراء  رئيــس  قبــل  مــن  الســريع 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة بشــأن إيجــاد حــل للمســاجد المبنيــة 
مــن خشــب وصفيح في مدينــة حمد والعمل 
على تصحيح وضعها وبنائها في أسرع وقت 

ممكن.
وقــال المالكــي إن ســمو رئيس الــوزراء أبدى 
تفاعله مع ملف المساجد في مدينة حمد من 
خالل تسريع تراخيص البناء بوزارة األشغال 

العمرانــي،  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
ووزارة اإلسكان، وتحريك ملف المساجد في 
إدارة األوقاف الســنية مــن خالل وضع خطة 

عمل؛ للبدء في بنائها.
وأضــاف “مدينــة حمد مــن المــدن النموذجية 
التــي تفتخــر بأنهــا تحمل اســم جاللــة الملك، 
كمــا أنها ذات كثافة ســكانية عاليــة، وتحتاج 
إلــى مســاجد ودور عبــادة تلبــي احتياجــات 
المواطــن لتأديــة واجباتهــم وفرائضهــم فــي 

أجواء من الراحة والسكينة”.

وتابع المالكي “ليس بغريب عن المملكة وعن 
ســمو رئيــس الــوزراء االهتمــام بــدور العبادة 
والمســاجد، فلطالمــا كانــت البحريــن نموذجا 
فــي االهتمــام بالمســاجد والتــي تؤكــد روح 

التواصل والتالحم بين أفراد المجتمع”.
وأشــاد النائــب بالتعــاون الكبيــر الــذي أبــداه 
راشــد  الســنية  األوقــاف  مجلــس  رئيــس 
الهاجري، ووكيل الشــؤون اإلســالمية بوزارة 
العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف فريد 

المفتاح.

المالكي يشيد بتصحيح وضع المساجد الخشبية



طبيب: قاتل اآلسيويين يثبت مسؤوليته الجنائية
مارس  31 والحكم  وعدوانيته...  انعزاله  أكــدت  والدته 

أخيــرا وبعــد انتظــار ألكثــر مــن 7 جلســات، ورد للمحكمــة الكبرى الجنائية األولــى تقرير الطبيب النفســي المختص بإعداد التقرير حول الحالة النفســية 
للمتهــم بقتــل عامليــن آســيويين بواســطة مطرقــة، والــذي أكد في تقريره أن المتهم مســؤول عــن تصرفاته، كما أنــه أدخل في وقت ســابق في برنامج 

نهاري؛ نظرا لرفضه االلتزام بالحضور في مقاعد الدارسة بالمدرسة التي يدرس بها، فضال عن أن والدته أفادت بتميزه بسلوك عدواني وانعزالي.

إلــى ذلك قــررت المحكمة حجــز النظر في قضية 
الشــاب البالــغ مــن العمر 24 عامــا، والمتهم بالقتل 
العمــد بعدمــا تجــرد مــن إنســانيته ألجــل بضعــة 
دنانيــر يتحصــل عليهــا مــن خــال قتــل العمــال 
اآلســيويين غــدرا، ممــن يتصــادف وجودهــم في 
المنطقــة التــي يتجــول فيهــا بحثــا عــن ضحيته، 
وراح ضحيتــه علــى األقــل اثنيــن لقيــا حتفهمــا 
بواســطة 8 ضربــات بمطرقــة حديديــة، هشــمت 
رأســيهما؛ وذلــك للنطــق بالحكــم عليه في جلســة 

يوم 31 مارس الجاري.
وكان اعتــرف المتهــم بمــا نســب إليــه مــن جرائم 
قتــل، مدعيــا بأنــه لــن يســأل عــن اآلســيويين أي 
المحكمــة  قــررت  فيمــا  تعبيــره،  حــد  علــى  أحــد 
إرجــاء النظر بالقضية لحين ورود التقرير الطبي 

النفســي لبيــان حالته النفســية ومدى مســؤوليته 
عــن تصرفاته مــن عدمه، حتى جلســة 12 فبراير 
الجاري، مع األمر باســتمرار حبســه لحين الجلسة 

القادمة.
وكانــت أحالــت النيابــة العامــة الشــاب للمحاكمــة 
على اعتبار أنه في غضون شــهري مارس وأبريل 
2018 ليــا، أوال: ارتكــب جنايــة القتــل عمــدا مــع 
سبق اإلصرار؛ تسهيا الرتكاب جريمة أخرى بأن 
قتل عمدا المجني عليهما األول والثاني مع سبق 
اإلصــرار بــأن بيــت النية علــى قتلهما وأعــد لذلك 
وقــام  إليهمــا،  وتوجــه  “مطرقــة”،  الجريمــة  أداة 
بضــرب كل منهمــا مــن 7 إلــى 8 ضربات بواســطة 
المطرقــة تجــاه رأس كل منهمــا قاصــدا مــن ذلــك 
إزهــاق روحيهمــا، وبلــغ مقصــده بــأن أحــدث بــه 

اإلصابــات الموصوفــة بالتقريــر الطــب الشــرعي، 
ارتكبــت  وقــد  منهمــا،  كل  بحيــاة  أودت  والتــي 
الجنايتــان تســهيا الرتــكاب جريمــة ســرقة كل 
مــن المجنــي عليهمــا وذلك بأنــه فــي ذات المكان 
بــاألوراق  المبينــة  المنقــوالت  ســرق  والزمــان 

والمملوكة للمجني عليهما.
بــاألوراق  المبينــة  المنقــوالت  ســرق  ثانيــا: 
والمملوكــة للمجنــي عليــه الثالــث بطريــق اإلكراه 
الواقــع عليــه بــأن اصطــدم بــه بســيارته، فاندفــع 
المجنــي عليه محاصرا بين تلك الســيارة وأخرى 
مشــلول الحركــة والمقاومــة مما مكــن المتهم من 

سرقة المنقوالت والفرار بها.
ثالثــا: حــاز وأحــرز البلطة “فأســا معدنيــا” المبينة 

باألوراق.
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تعويض نائب سابق 2000 دينار لتعرضه للشتم28 جمادى اآلخرة 1440
التواصل برامج  عبر  االجتماعي  ومركزه  شرفه  على  اعتدى  عليه  المدعى 

قــال المحامــي محمــد العثمــان إن المحكمــة الكبــرى المدنيــة قضت بتعويض نائب ســابق 
فــي البرلمــان بمبلــغ 2000 دينــار ألزمت بها أحــد المواطنين، والذي تعرض لموكله بالســب 
والشــتم علنــا عبــر برامــج التواصــل االجتماعي، ولم يقــم بحذف تلك اإلهانات والشــتائم 

بعد الواقعة.

وأوضــح أن وقائــع الدعــوى تتمثــل فــي أنــه 
بغضــون العــام 2017 اعتــدى المدعــى عليــه 
علــى المدعــي بالســب والقــذف العلنــي بــأن 
وجــه لــه ألفاظا تخــدش من شــرفه واعتباره 
ونســب للمدعي أمورا مشينة تمس بكرامته، 
وتجعله موضع ازدراء في المجتمع، خصوصا 
أن المدعــي لــه اعتبــاره ومكانتــه المرموقــة 
والمحترمــة بيــن أفراد المجتمــع، كما أنه كان 
عضــوا بمجلس النواب وله موقعه السياســي 

واالجتماعي على حد تعبيره.
وأشــار إلى أن المدعي تقدم بشــكوى جنائية 
لــدى اإلدارة العامــة لمكافحة الفســاد واألمن 
بإســاءة  وذلــك  واإللكترونــي،  االقتصــادي 
أو  الســلكية  المواصــات  أجهــزة  اســتعمال 
جانــب  مــن  لإلســاءة  وتعرضــه  الاســلكية، 
مســيئة  تدوينــات  بنشــره  عليــه  المدعــى 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ومواقــع 
إلكترونية أخرى، وقد صدر حكما نهائيا وباتا 
ضد المدعي عقابا على الجرم المؤثم قانونا.

تــم تحريــك دعــوى مدنيــة  أنــه  إلــى  ولفــت 
للمطالبــة بالحــق المدنــي المتعلــق بالتعويض 
عن األضرار األدبية التي أصابت المدعي من 
جراء خطأ المدعى عليه، وذلك تأسيسا على 
نــص المادة )158( من القانــون المدني والتي 
تنــص علــى أنــه “كل خطــأ ســبب ضــرر للغيــر 

يلزم من أحدثه بتعويضه”.
وثبــت خطــأ المدعــى عليه من خــال صدور 
حكــم جنائــي ضده اكتســب الحجية وأصبح 
منــه  اســتمدت  بحيــث  للحقيقــة،  عنوانــا 
مــن  الخطــأ  توافــر  مــدى  المدنيــة  المحكمــة 
جانــب المدعــى عليه؛ وذلــك ما يؤكــد انعقاد 
المسؤولية عن األضرار التي لحقت بالمدعي 
وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية، وبالتالي 

إلزامه بتعويض جابر للضرر.
التواصــل  وســائل  اســتخدام  أن  وتابــع، 
االجتماعــي أو المواقــع اإللكترونيــة بصــورة 
وعــدم  والتبصــر  اليقظــة  يتطلــب  ســليمة 
اإلســاءة لآلخرين، حيــث إن الحق في حرية 
التعبيــر أمرا مســلما به متى لــم يتم االعتداء 

به على الغير، إذ تنتهي حرية الفرد حين تبدأ 
حريــة اآلخريــن، وهــو مبــدأ عام فــي اإلعام 

بما فيها مواقع التواصل االجتماعي.
ونظرا إلصابة المدعي بأضرار أدبية ومعنوية 
نتيجــة فعل المدعى عليــه، ولما كانت المادة 
)162( مــن القانــون المدنــي تنــص علــى أنــه 
“يتنــاول التعويــض عن العمل غير المشــروع 
الضــرر ولــو كان أدبيا. ويشــمل الضرر األدبي 
علــى األخــص مــا يلحــق الشــخص مــن أذى 
جســماني أو نفســي نتيجة المســاس بحياته 
أو بجســمه أو بحريتــه أو بعرضــه أو بشــرفه 
أو بســمعته أو بمركــزه االجتماعــي أو األدبي 
أو باعتبــاره المالي. كما يشــمل الضرر األدبي 
الحــزن  مــن  الشــخص  مــا يستشــعره  كذلــك 

واألسى”.
مــن  تحويــه  ومــا  الدعــوى  أوراق  أن  كمــا 
مســتندات توضــح بــأن المدعــي قــد لحقــت 
بــه أضــرار أدبيــة ومعنويــة التــي تتمثــل فــي 
بكرامتــه  والمســاس  وشــرفه  ســمعته  جــرح 
مواقــع  فــي  المتابعيــن  جمهــور  مــرأى  علــى 
التواصــل االجتماعــي والمواقــع اإللكترونيــة 
األخرى، واســتغرق المدعى عليه في تسطير 
التــي  وتلــك  النابيــة  والكلمــات  العبــارات 
تشــكك فــي وطنيــة المدعــي وتجعلــه محط 
ازدراء وتحقيــر فــي مجتمعــه، وقــد تطــاول 
بالســب والشتائم ومنابزة المدعي في شرفه 
واعتباره وذلك بنعته وإصراره على اإلساءة 

والتجريح بلغة رخيصة واتهامات مرسلة.
التمييــز  محكمــة  قضــاء  أن  إلــى  وأشــار 
يــؤذي  ضــرر  “كل  أن  فيــه  جــاء  البحرينيــة 
أو يصيــب  اعتبــاره  أو  فــي شــرفه  اإلنســان 
يصلــح  ومشــاعره  وإحساســه  عاطفتــه 
وذهبــت  بــل  للتعويــض”،  محــا  يكــون  ألن 
“المحكمــة” إلى أبعد من ذلك حين قررت في 
حكم تمييزي ســابق “وأن الضرر األدبي الذي 
يشــمل بما يصيب اإلنســان في نفســه من ألم 
وأسى هو مما يجب التعويض عنه متى كان 
محققــا يســتوي فــي ذلــك أن يكــون قــد وقع 

بالفعل أو سيقع حتما في المستقبل”.

كمــا قــرر العثمــان أن مرافعتــه اشــتملت على 
أنــه لمــا اســتقر فــي يقيــن المدعــي مــن أذى 
نفســيا وعلــى الصعيد االجتماعــي ولما بلغت 
به اإلساءة حدا ال يطاق؛ والستمرار المدعى 
عليه في اإلبقاء على ما نشره واضحا للعيان 
حذفــه،  أو  بمســحه  يقــم  ولــم  اليــوم  لغايــة 
فــإن العاقة الســببية تكــون واضحة وضوح 
الشــمس؛ وهــي تلــك الرابطة التــي تربط بين 
الخطــأ والضــرر الــذي لحــق بالمجنــي عليهــن 
والتــي تمثلت في عاقة الســببية بين الخطأ 
بالمســبب فلــوال  الســبب  والضــرر - وعاقــة 

الخطأ ما كان الضرر.
وقائــع  مــن  عرضــه  ســبق  مــا  خــال  ومــن 
والنتيجة التي حدثت للمدعي، فقد وضحت 
الــذي  والضــرر  الخطــأ  بيــن  الســببية  رابطــة 
الــذي تتوافــر معــه عناصــر  المدعــي  أصــاب 
المدعــى  حــق  فــي  التقصيريــة  المســؤولية 

عليه.

وأكد أن الحكم القضائي سواء الجنائي أو  «
المدني يحقق غايات المشرع البحريني 

من العقوبات الجنائية المتعلقة 
بالمساس بكرامة اإلنسان والحط من 

اعتباره في مجتمعه ووطنه، وجبر 
الضرر األدبي، وإن مثل هذه األحكام 

القضائية تؤسس لمجتمع صحي 
يتداول اآلراء واألفكار ويحمي كرامة 

اإلنسان واعتباره.

محمد العثمان
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 عباس إبراهيم

خاف من زوجته ولم يكترث للقانون
“حشيشا” كيلوغرامات   10 يحوز  طيران  بشركة  موظف  حبس 

أمــرت المحكمــة الكبــرى الجنائية بتجديــد الحبس االحتياطي لموظف في شــركة طيران “51 
عامــا” متهــم بحيــازة كميــة من مادة الحشــيش المخدرة تقــدر بـ 10 كيلوجرامــات وكمية 102 
جرام من المؤثر العقلي “الشــبو” جميعها ضبطت من منزله، والذي قاوم الشــرطة عند القبض 
عليه، لكنه اعترف باشتراك اثنين آخرين معه أحدهما هارب خارج البالد؛ وذلك لمدة 15 يوما 

تبدأ من نهاية حبسه السابق على أن يراعى له التجديد في الميعاد القانوني.

وتشــير التفاصيــل إلــى ورود معلومــات إلدارة 
مكافحــة المــواد المخــدرة، مفادهــا أن شــبكة 
مــن 3 أشــخاص يعملــون علــى ترويــج المــواد 
منهــم  اثنيــن  وأن  المدمنيــن،  علــى  المخــدرة 
ويروجهــا  المخــدرة،  المــواد  تلــك  يحــوزان 

موظف بشركة طيران.
وبالتحــري حــول هــؤالء المتهميــن، اتضــح أن 
المتهــم األول خــارج البــاد، فــي حيــن تمكــن 
الطيــران  مــن رصــد موظــف شــركة  الشــرطة 

عليــه  القبــض  عنــد  والــذي  جــرداب،  بمنطقــة 
أبــدى مقاومــة شــديدة وفشــل في الهــرب بعد 

السيطرة عليه.
وعنــد تفتيــش ســيارته تــم العثــور فيهــا علــى 
قطعــة من الحشــيش، وفي مســكنه تــم العثور 
علــى عــدد 18 قطعــة أخــرى مــن المــادة ذاتها، 
بلــغ وزنهــم اإلجمالــي 10 كيلوغرامــات، فضــا 
عن علبة باســتيكية ثبت احتواؤها على 102 

جرام من المؤثر العقلي “الشبو”.

لكنــه وعنــد التحقيــق معــه أنكــر تهمــة اإلتجار 
واعتــرف بالتعاطــي فقــط، وبــرر حيازتــه تلــك 
الكميــة الكبيــرة بأنــه يشــتري تلــك المــواد مــن 
المتهــم الهــارب، وقبــل القبض عليــه طلب منه 
األخيــر االحتفاظ بـ 2 كيلوغرام من الحشــيش 
فــي منزلــه، وبعــد مــرور أســبوعين قــدم لــه 2 
كيلوغــرام أخــرى، كمــا أنــه تواصــل معــه بعــد 
مرور نحو شهر وقدم له 4 كيلوغرامات أخرى 
ليحتفظ بها جميعا، إال أنه ورغبة منه في عدم 
حصــول أيــة مشــكله مــع زوجتــه أبلــغ صديقه 
المتهــم الهارب بضرورة أن يتــرك جميع المواد 

المخدرة التي طلب منه االحتفاظ بها.
ويواجــه المتهــم حاليــا تهمــة حيــازة وإحــراز 
المواد المخــدرة والمؤثرة عقليا بقصد اإلتجار 
بهــا  المصــرح  األحــوال  غيــر  فــي  والتعاطــي 

قانونا.

Û  اســتلمت باكــًرا يــوم أمــس رســالة صوتيــة مــن شــخصية أكاديميــة
ا علــى مــا تناولتــه بعمــودي األخيــر عــن ظاهــرة اندمــاج  مرموقــة، ردًّ
)المثلييــن والبويــات( فــي المجتمــع، وصمــت الجهــات الرســمية علــى 

ذلك.
Û  ويقــول هــذا الرجــل الفاضل بصوت كله أســى وحزن “وصلنا لألســف

يا أخي الكريم لوقت صعب، تخشــى فيه انتقاد المتشــبهين بالنســاء، 
والعكــس، وهــم يتمخطــرون أمام ناظريــك وناظري أبنائــك، لتجرجر 
بعدها )أنت( وليس )هم( لدهاليز النيابة ومراكز الشــرطة تحت حجة 
حقــوق اإلنســان، وحريــة الفــرد، والتســامح، والوســطية، وقــس على 

ذلك”.
Û  ويضيــف “أمــر غريب جًدا، ما نشــاهده اليوم من إجهــار علني متزايد

للشــواذ في أوســاط المجتمع البحريني، سواء باللبس أو المكياج، أو 
الســلوكيات الفرديــة، خافــا للســابق، حيــث لــم يكــن يتجــرأ أي منهم 
لفعــل ذلــك؛ ألن المجتمــع )نفســه( صغــارا وكبــارا كانوا لهــم بالمرصاد، 
يسخرون منهم، ويرفضون حضورهم، أو قبولهم، أو االندماج معهم”.

Û  ويزيد “نبذ المجتمع كان أفضل عاج ودواء. أما اآلن، فالوضع أصبح
مقلوًبا رأًســا على عقب، مع اســتماتة بعض الجهات ووســائل اإلعام 
لتظهرهــم بصــورة المظلوميــن والمرضــى، وبــأن تاريخــا موجعــا مــن 
الضغوطات والظروف هو الذي أوصلهم لهذا، وبقية هذا الهراء، الذي 

يحاولون تحميل المجتمع مسؤولية تحمل تبعاته”.
Û  ،ويتابــع “الشــذوذ الجنســي هو مــن الكبائر التي تغضــب هللا عز وجل

وتنــزع البركــة، وتحــل باالبتاءات فــي األرض، وما قصــة قوم النبي 
لــوط فــي القــرآن الكريــم، إال خير شــاهد على ذلك، حيث خســف هللا 
عــز وجــل بأمــه كاملــة، بعقــاب إلهي شــديد، جــزاء على ممارســة هذا 
العمل الشــنيع المتصادم مع القيم اإلســامية والســماوية كلها، فمتى 

نعتبر لذلك؟”.

تعقيب 
على مقال 
“المثليين 
والبويات”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الجنائيــة  الصغــرى  المحكمــة  حجــزت 
األولــى النظــر فــي اتهــام وزيــر أســبق- 
يعلــم موعــد  البــاد وال  موجــود خــارج 
رصيــد  بــدون  شــيك  بتقديــم  عودتــه- 
لرجــل أعمال كان اســتدان منــه مبلغ 50 

ألــف دينار، وقدم له الشــيك كضمان في 
مايــو مــن العــام الماضــي، إال أن المتهــم 
أنكــر إصــداره الشــيك بعــد ذلــك واتهمــه 
بتزويره؛ وذلــك للنطق بالحكم عليه في 

جلسة 13 مارس الجاري.

وزير سابق “يتسلف” 50 ألفا 
ويدعي تزوير الشيك

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

قضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائية 
الخامســة فــي معارضــة اســتئنافية لشــاب 
مــن أصــل ثاثة متهميــن مدانيــن بالتجمهر 
ورميهــم العبــوات الحارقــة “المولوتوف” ما 
3 ســيارات مدنيــة، إحداهــا  أدى الشــتعال 
مركونيــن  ســيارات  تأجيــر  لشــركة  تابعــة 
والمحكــوم  الواقعــة،  مــكان  مــن  بالقــرب 
عليهم بسجن المتهم الثاني خمس سنوات، 
وبحبــس األول )المعــارض( والثالــث لمدة 3 
ســنوات لصغــر ســنهما، عما أســند إليهم من 
اتهــام؛ باعتبــار معارضتــه كأن لم تكن؛ نظرا 
لعــدم حضوره.وذكرت محكمــة أول درجة في 
وإن  والثالــث،  األول  المتهميــن  أن  الحيثيــات 
كانــا قــد جــاوزا الخامســة عشــرة مــن عمرهمــا، 
إال أنهمــا لــم ُيِتمــا الثامنــة عشــرة وقــت ارتــكاب 
الواقعــة، فإنــه بذلــك يكون قد توافــر في حقهما 
عــذرا مخففــا ممــا يتعين معــه عقابهما في ضوء 

المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.
وتشــير التفاصيــل وفــق محاضــر النيابــة العامة 

لــورود بــاغ، مفــاده وجــود تجمهــر مــن جانــب 
مجموعة من الخارجين على القانون خلف مركز 
شــرطة النعيــم وإغاقهــم الطريــق عنــد الســاعة 
9:25 مســاء 4 أبريــل 2013، فتوجهــت دوريــات 
حفــظ النظام إلى موقــع الباغ، لتفريقهم، لكنهم 
اســتهدافوا الدوريــات بعبــوات “المولوتوف”، ما 
تســبب في اشــتعال حريــق بســيارتين مدنيتين 
لــم يصــب  كانتــا متوقفتيــن فــي المــكان، فيمــا 
أحــد من قــوات حفظ النظام، والذين تمكنوا من 

تفريق المتجمهرين.
ودلــت التحريــات التــي أجراهــا رجــال الشــرطة 
على اشتراك المتهمين في الواقعة، إذ تم القبض 
علــى المتهم األول، والذي اعترف باشــتراكه في 
الواقعــة، وقــرر أمــام النيابــة أنه التقى أشــخاصا 
 65 بنحــو  عددهــم  يقــدر  المقبــرة  مــن  بالقــرب 
شــخصا مــن بينهــم المتهمــان الثانــي والثالث، إذ 
حملــوا مجموعــة إطــارات وعبــوات “مولوتوف” 
وأضرمــوا النــار فيهــا، ثــم انتظــروا قــدوم قوات 

األمن وألقوا “المولوتوف” عليهم.   

رفض معارضة متهم بالحرق الجنائي
محرر الشؤون المحلية

أعلن مدير عام اإلدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل 
خليفة، انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية نحو 50 % خالل 
الخمس سنوات األخيرة، إذ بلغ 3.66 فردًا لكل 100 ألف نسمة، بعد أن كان المعدل 

يبلغ 7.36 فردًا وفقًا إلحصاءات منظمة الصحة العالمية.

األقــل  البحريــن  معــدالت  وتعتبــر   
الشــرق  مســتوى  وعلــى  خليجيــًا 
اســتمرار  يعكــس  ممــا  األوســط 
انخفاض حوادث المرور البليغة في 
شــوارع المملكــة في ظــل الخطوات 
المخالفــات  رصــد  فــي  المســتمرة 
والسلوكيات المرورية الخاطئة عبر 
األنظمة الذكيــة والدوريات، وكذلك 
رفع الوعي المروري باإلســتراتيجية 
التوعوية لمختلف شرائح المجتمع.

ويأتــي اإلنجــاز بفضــل توجيهــات وزيــر 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الداخليــة، 
للمــرور الفريــق أول ركــن الشــيخ راشــد 
بــن عبدهللا آل خليفــة، للعمل على وضع 
ســلوكيات  مــن  للحــد  الازمــة  الخطــط 

المــرور الخاطئــة التي تــؤدي إلى وقوع 
مخالفات وحوادث.

وأشــار العميــد الشــيخ عبدالرحمــن بــن 
عبدالوهاب آل خليفة إلى أنه على الرغم 
مــن زيادة نســبة المركبات المســجلة 36 
% في الســنوات الخمس األخيرة إال أن 
حوادث المرور، انخفضت بنسبة 21.55 
% ، كما أن حوادث الوفاة انخفضت 30 
% أمــا عــدد الوفيــات فانخفــض 38 % 
بينما شــهدت إصابات الســواق انخفاضًا 

أكبر بنسبة 41 % وبين الركاب 51 %.
فــي  كبيــرًا  دورًا  للمجتمــع  أن  وأوضــح 
مســؤولية  ألنهــا  الحــوادث؛  انخفــاض 
مشــتركة وتعكــس مــدى الوعــي وثقافة 
فــي  الســواق  بهــا  يمتــاز  التــي  المــرور 

البحريــن، مؤكــدًا أن اإلدارة عملــت على 
3 نقاط رئيســة في إســتراتيجيتها أولها 
عبــر  المروريــة  الســامة  معــدالت  رفــع 
الدراســات والتقاريــر وهــي نتائج مهمة 
لدقة األجهزة المســتخدمة في مباشــرة 
الحــوادث وضبــط المخالفــات، والنقطــة 
المــرور وضمــان  الثانيــة تنظيــم حركــة 
الحديثــة  بالتقنيــات  الطــرق  انســيابية 
للكاميــرات واألجهــزة اللوحيــة لشــرطة 
المــرور، وأخيــرًا تطويــر خدمــات المرور 

اإللكترونية بمختلف القنوات.

انخفاض وفيات حوادث المرور 50 %
المنامة - وزارة الداخلية

مدير عام المرور
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فن إدارة التغییر والتطوير
التغييــر  إلــى  الحاجــة  بأمــس  اليــوم  العربيــة  مجتمعاتنــا 
والتطويــر، ليــس فقــط على مســتوى األفراد بل على مســتوى 
المنظمــات والمؤسســات بــكل أنواعهــا، يقول بيتــر دراكار في 
كتابــه الشــهير “تحديات اإلدارة في القرن الواحد والعشــرين” 
)القــادة الناجحون في الســنوات القليلــة القادمة هم القادرون 
على إدارة وقيادة التغيير(، فعلى المؤسســات وصانعي القرار 
بــث روح التغييــر واالبتكار ووضع سياســات واســتراتيجيات 
والدوليــة،  المحليــة  والمســتجدات  المتغيــرات  مــع  تتماشــى 
فقــد أصبحــت مــن األمــور الحتميــة مبــادئ وأســس فــن إدارة 
التغییر وتطوير الذات، وكذلك اإللمام بأثر الســلوك الشخصي 
اإليجابــي فــي إدارة التغییر. إن موضوع فهــم وتطوير الذات 
والتأثيــر الفعــال فــي اآلخريــن بــات مــن الموضوعــات المهمــة 
فــي علــم اإلدارة، لمــا لــه مــن أثــر كبيــر في رفــع كـــفاءة األداء 

المؤسسي.
هذا التغيير لن يتحقق إال عن طريق ثالث مستويات أساسية، 
أوال على مستوى الفرد، من خالل فهم أنفسنا وتقييم قدراتنا 

لمحاولة تنميتها بشــكل مســتمر وتطبيق مبدأ أن كل يوم من 
أيام حياتنا يحمل في طياته تحديات جديدة يجب استغاللها 
وإال غابــت شــمس هــذا اليوم دون فائدة حقيقيــة تعود علينا. 
ثانيــا على مســتوى الجماعة، من خــالل محاولة فهم اآلخرين 
واســتيعاب قدراتهــم ومهاراتهــم والوصــول بهــم إلــى أعلــى 
مســتويات األداء واحترافيــة العمــل الجماعي باســتخدام كل 
المبــادرة واالبتــكار.  التحفيــز اإليجابــي ودعــم روح  وســائل 
ثالثــا على مســتوى المؤسســات، وذلك من خــالل تقديم أفكار 
وحلــول مبتكــرة للمشــكالت اإلداريــة مــع إشــراك وتمكيــن كل 
األطراف المعنية في اتخاذ القرارات واتباع المنهج التشاركي 

في وضع وتنفيذ القرار. 

من هنا علينا تقبل فكرة الخروج من منطقة الراحة واالعتياد في  «
إدارة حياتنا ومهامنا للذهاب إلى منطقة التحدي وتحمل المخاطر 

وروح المبادرة، فلكي ننجح يجب أن تفوق رغبتنا في النجاح 
والتغيير مخاوفنا من الفشل.
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اشمئزاز “الخاص” من 
دعم الفنانین واألدباء

هــذه المســألة شــغلت وال تــزال تشــغل حيــزا كبيــرا مــن االهتمــام، ألن لهــا 
صلــة بوجــود األديــب والفنــان البحريني وأنشــطته المتعــددة، فلغاية اليوم 
يتعامل القطاع الخاص من شــركات ومؤسســات كبرى بشــيء من اإلهمال 
واالســتهتار باألنشــطة الثقافيــة والفنيــة، حيــث ال تحتــرم هــذه الشــركات 
العمــل الفنــي وال تقــوم أيضــا برعايــة الفنــان واألديــب الــذي يعتبــر مقياس 
التقــدم فــي كل المجتمعــات، فالثقافــة والفنون عند القطاع الخاص أشــياء 
ثانويــة وهامشــية وذيلية بالنســبة إلى الميادين األخــرى وال حاجة لذكرها، 
فكأن الثقافة عند القطاع الخاص كالبنوك الكبرى والشــركات والمؤسســات 
العمالقــة آخــر الصفحات إن لم يكن األغلفــة األخيرة، وهو يعني أن الثقافة 
زائــدة ونافلــة وملء فراغ وهذا يوضح عدم معرفة دور الثقافة في الحياة 

وحركة المجتمع. 
إن رعاية األديب والفنان والمثقف مسؤولية أساسية من مسؤوليات الدولة 
وأيضــا مــن مســؤوليات القطــاع الخــاص، وال يجوز التخلي عنهــا مطلقا، بل 
يجــب مضاعفتهــا الســيما أن المبــدع البحريني خرج من الحيــز الضيق إلى 
المجال العالمي الرحب واستطاع أن يؤثر ويتأثر ويتفاعل ويحقق االرتقاء 

والنضوج، لكن مع كل أسف لم يجد المبدع البحريني من القطاع الخاص أي 
تعاون أو دعم ومساعدة، وال توجد أية أنظمة وتشريعات تنص على رعاية 
األديــب والفنــان، وإذا كان هنــاك دعــم أو نــوع مــن المســاعدة “بالغلط” فإنه 

ضيق كالثقب، بينما يكون الدعم لألنشطة األخرى كبيرا ضخما كالقارة.

يمكن للمسؤولين عن الشؤون الثقافية والفنية في البالد أن يولوا  «
هذا الموضوع اهتماما كبيرا، حيث من الالزم توجيه القطاع الخاص 

لتخصيص اعتمادات مالية معينة لدعم المبدعين البحرينيين، 
اعتمادات من شأنها أن تحل أزمتهم ومعاناتهم كما تفعل دول الجوار، 

فمعظم الشركات والمؤسسات في دول الجوار تخصص مبالغ لتشجيع 
المبدعين والمشاريع الفنية والثقافية، وال حاجة بنا إلى القول إن ما 

ينفقه القطاع الخاص على األديب والمثقف والفنان من مال سيجني 
خيره من األعمال المتميزة المشرفة وهي لعمري مظهر مهم من 

مظاهر التقدم والحضارة... إن ثروة األمم الراقية ال تقدر بما لديها من 
مال فحسب، إنما بخبراتها وأدبائها ومثقفيها.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

شعار المظلومیة يرفع من تحت قبة البرلمان!
ليــس من المواطنة الصالحة أن يتطاول النائب 
على دولته وينعتها بأنها دولة غير عادلة، ومنها 
مداخــالت بعــض النــواب فيما يخــص موضوع 
المتراكمــة  المبالــغ  دفــع  مــن  المتوفيــن  إعفــاء 
مــن فواتيــر الكهربــاء، حيــث ادعــى أحدهــم أن 
األرامــل واليتامــى يجــرون إلى المحاكــم، فبأي 
دليــل استشــهد، وهل لديــه إثبات علــى ادعائه، 
“هواميــر  هنــاك  أن  علــى  إثبــات  لديــه  وهــل 
ومتنفذيــن” حســب وصفه مرفوع عنهــم القلم، 
أال يمثــل األمــر تطــاوال على مؤسســات الدولة؟ 
وهــل هــذه طريقــة يحاســب بهــا المســؤولون؟ 
وهــل هكذا تطرح االقتراحــات المنتقاة لتهييج 
المشــاعر واســتمالة النــاس؟ وهــل هــذه نظــرة 
نائب لسياســة واقتصاد ومســتقبل الدولة؟ هل 
هــذا التقســيم وهــذه التســميات الخارجــة عــن 
أخــالق البحرينييــن مقبولــة مــن باقــي النــواب 
الذيــن يصمتــون أو يؤيــد بعضهــم هــذا الــكالم 

الجارح.
للعلــم فقــط، إن الدولــة هــي التــي تقــوم بإعالــة 
وإعانــة األرامــل واأليتــام، بــل إن كل من عرض 
شــكواه علــى وســائل التواصــل االجتماعــي تــم 
حلهــا، فمــن يحــل مشــاكل المواطنيــن ويخفف 
عنهم الدولة وليس حضرة النائب الذي يســتلم 
ويتطــاول  الدولــة،  يــذم  ثــم  والمزايــا  الراتــب 

عليهــا وهــي التــي أنعمــت عليــه بكرمهــا، وهــذا 
األســلوب غيــر المقبول منــا كمواطنيــن نرفضه 
بكل قوة ونرفض اإلساءة إلى منجزات قيادتنا 

وحكومتنا الرشيدة.
إن الدولــة صاحبــة الفضــل، وكرامــة الدولة من 
كرامتنــا، ومنجزاتهــا مقــدرة مــن أهــل التقديــر 
الذيــن  الجاحديــن  ال  النعــم،  يقــدرون  الذيــن 
ينكــرون النعــم، وال أولئــك الذيــن يحاولــون أن 
ينفــذوا مخططــات بأســلوب مختلــف ومتقــن، 
لكنــه مكشــوف لمــن يقرأ األفــكار ويعــرف أبعاد 

هذا الطرح المسيء للدولة والحكومة.

نقول إنها أيد خفية لكنها ظاهرة لمن يعرفها،  «
تتحرك حتى تكسب الرأي العام، وتسجل 

المنظمات والدول األجنبية ردود فعل 
الشعب المتعاطف الذي يسجل بكل عفوية 

تعليقاته  في وسائل التواصل االجتماعي 
تأييدا لهذه القضايا حتى تجر الساحة إلى 

مواجهة بين الشعب ودولته، وبذلك يستغل 
االنقالبيون الذين يعملون في الخارج األمر 

للنيل من سيادة البحرين حين يبلع البعض 
الطعم المعد من الخارج والمنفذ بالداخل 

عالنية برفع شعار المظلومية من تحت قبة 
البرلمان.

نجاة المضحكي

مرر مجلس النواب في جلسته األخيرة أول لجنة تحقيق برلمانية 
في عمره القصير، وستختص ببحث تواجد القوى الوطنية العاملة 
)البحرنــة( فــي القطاعين العام والخاص، لتكون أول تحرك برلماني 
ذي وزن منــذ انطــالق الحــوار االجتماعــي المشــتعل حاليــا بشــأن 

تنامي مشكلة البطالة بين صفوف البحرينيين.
علــى  المعلــن  الحكومــي  التحفــظ  رغــم  التحقيــق  لجنــة  وأقــرت 
تشــكيلها، والذي عبر عنه وزير شــؤون المجلســين غانــم البوعينين 
بطلــب واضــح ومباشــر خالل الجلســة، تارة بحجــة ضبابية محاور 
التحقيــق، وتــارة أخــرى تحــت “دعــوة” النتظــار مــا سيســفر عنــه 

البرنامج الوطني للتوظيف من نتائج.
غيــر أن الرغبــة الحكوميــة بعــدم تشــكيل لجنــة التحقيــق ليســت 
التحــدي األول الــذي يواجــه أعضاءها، بــل أرى أن الصعوبة األولى 
تتمثل في إثبات الجدية وكســب الثقة واالحترام والدعم الشــعبي 
الــذي يضمــن التعــاون الرســمي وصــوال لبلــوغ نتائج ملموســة على 

أرض الواقع.
وتحــت قضيــة الثقــة الجوهرية، ألفــت نظر أعضاء اللجنــة الحالية 
التشــريعي  الفصــل  الملــف خــالل  مــع ذات  إلــى تعاطــي زمالئهــم 
الســابق، وذلــك عندما هدد بعضهم وتوعد بتشــكيل لجنة للتحقيق 
في البحرنة داخل جهات حكومية محددة، ومن ثم “تراجعوا” بعد 
أن شرعت هذه المؤسسات باالستجابة لمطالب النواب “المهددين” 

وجرى توظيف مجموعة من “المحسوبين عليهم”.

أمر آخر يشكل التحدي األصعب أمام نجاح اللجنة، أال وهو  «
محاورها وأسئلتها األساسية، وعلى رأسها المحور المرتبط 
بالتحقق من مدى التزام مؤسسات القطاع العام والخاص 

بالبحرنة، كيف للجنة الفاضلة أن تحقق في مدى التزام البنوك 
والشركات والمصانع بالتوطين، فيما “البحرنة” لم تعد لزاما 

عليها، وأصبحوا ببساطة قادرين على توظيف أجانب وبنسبة 100 
% مع دفع رسوم إضافية؟ ولنا بحث في هذه الجزئية في مقال 

آخر.

“تحقیق البحرنة”... إلى أين؟!

رجاء مرهون

Raja.marhoon
@gmail.com

فــي مــارس مــن كل عــام تحتفل دول العالــم باليــوم العالمي للدفــاع المدني، 
تقديــًرا للجهــود التــي يبذلهــا رجــال الدفــاع المدنــي فــي الحفــاظ علــى أمــن 
وســالمة النــاس والمجتمــع مــن الكــوارث والحــوادث والتقليــل مــن آثارهــا 

المأساوية. 
ومن أهداف االحتفال بهذا اليوم اإلشادة بالدور الكبير الذي يقوم به ُمنتسبو 
الدفــاع المدنــي فــي مكافحة الكــوارث والحوادث وتحقيــق الحماية المدنية 
للنــاس، ونشــر توجيهــات وتعليمــات الســالمة العامــة والحمايــة مــن خــالل 
وســائل اإلعــالم المختلفــة وتوزيع النشــرات والملصقات التوعويــة، وتوعية 
المواطنيــن بأهميــة التعــاون مــع كل أجهــزة الدفــاع المدنــي أثنــاء مكافحــة 

الكوارث والحوادث.
ويطلــق علــى الدفــاع المدنــي “الخطــط واألنشــطة والتدابيــر الطارئــة” التــي 
تنظمهــا وزارة الداخليــة من أجل حمايــة الناس والممتلكات العامة والخاصة 
مــن الســرقات أو الحرائــق أو الكــوارث الطبيعيــة أو الحــروب، ومــن المهــام 
الموكلــة توفيــر الســالمة على الطــرق وتنظيم المرافق العامــة والحفاظ على 

أرواح الناس في جميع األوقات.
وتتمتــع إدارة الدفــاع المدنــي فــي مملكــة البحريــن بقــدرات عاليــة، وقدمت 
الكثيــر مــن األعمال وخدمات اإلنقاذ واإلســعاف في أعمال الحرائق وغيرها، 
وهــي ُمجهــزة بأحدث وأفضل األجهــزة والتقنيات والمعــدات الالزمة لعملها، 
كما أنها تمتلك االستعداد الدائم والتأهب الُمستمر لمواجهة المخاطر واتخاذ 

الوسائل الوقائية وتدابير الحماية.
البطــوالت  مــن  حافــل  ســجٌل  وبواســله  البحريــن  فــي  المدنــي  وللدفــاع 
والتضحيــات واإلنجــازات المجيــدة فــي حمايــة المواطنيــن مــن الُمهــددات 
البشرية والطبيعية وتحقيق الطمأنينة والسكينة لهم، كما توفر إدارة الدفاع 
المدني دورات تدريبية على وسائل الدفاع المدني لكل الجمعيات والوزارات 
ومن بينها المؤسسات التعليمية في حالة وقوع الكوارث كمكافحة الحرائق 

وإخالء المصابين وتقديم اإلسعافات األولية إلنقاذ المتضررين.

وتعتز إدارة الدفاع المدني التي تحتفل بيومها العالمي تحت شعار  «
)سالمة أطفالنا غايتنا( بدعم ومساندة القيادة السياسية، وتوجيه 

ومتابعة معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة 
وزير الداخلية.

الیوم العالمي للدفاع المدني

عبدعلي الغسرة
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جائزتان للمقاولين لالهتمام بالعمالة والحرص على سالمتها

الرسوم أبرز مشكالت قطاع العقارات

عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مجلسها السابع أمس األول لقطاع المقاوالت واإلنشاءات في المملكة، ومن أبرز المعوقات التي تحدث عنها أصحاب الشأن تأخر إصدار 
الرخص من جانب البلديات ممارسة مهنة العقار من دون ترخيص، رسوم الخدمات والبنية التحتية.

وقــال رئيس لجنــة العقارات واإلنشــاءات 
بالغرفــة منــاف حمــزة إن اللجنة ســتطرح 
جائزتيــن تحفيزيتيــن للمقاولين لالهتمام 
بالعمالة والحرص على ســالمتها، مبيًنا أن 
الجائزتيــن تأتيــان ضمــن 7 مــن أولويــات 
اللجنــة في خطة عملهــا للعامين المقبلين.  
 وســتمنح الجائزة األولى ألفضل مؤسســة 
فــي رعايــة العمــال في قطــاع المقــاوالت، 
والثانية ستكون مخصصة لسالمة العمال 

في مواقع العمل . 
أنهــا  اللجنــة  أولويــات  مــن  أن  وأوضــح 
 ســتعمل علــى تســهيل إصــدار التراخيــص 
أداء  وتحســين  العقــاري،  والتســجيل 
تصنيــف البحريــن لدى البنــك الدولي فيما 
يتعلق بالقطاع العقاري، والذي يشمل 190 
دولة، كما تســعى إلــى تنظيم مؤتمر حول 

فرص االستثمار في القطاع العقاري . 
كما أنه من أهم أولويات اللجنة، التنســيق 
مهنــة  لتنظيــم  المعنيــة  الجهــات  مــع 
وتقليــل  الســلبيات  لتالفــي  المقــاوالت؛ 
حجــم المشــكالت التــي نجمت عــن غياب 

التنظيم في هذا القطاع . 
وكشــف حمــزة أن اللجنــة ســتقوم بعمــل 
والمطوريــن  للمقاوليــن  نموذجيــة  عقــود 
العقاريين؛ لتفادي اإلشكاالت التي تحدث 
بين الطرفين، والتي يصل الكثير منها إلى 
المحاكم، مشــيرا إلى ســعي اللجنة إلنشاء 
لجنــة تحكيــم لحــل النزاعات التــي تتعلق 

بالقطاع. 

تقليص وقت التسجيل العرقاري

التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
لمؤسســة التنظيــم العقاري الشــيخ محمد 
بن خليفة آل خليفة إن المؤسســة تســعى 
إلــى تقليــص الوقــت المســتغرق لتســجيل 
العقارات في المؤسســة إلى ساعة واحدة 

فقط مقارنة بـ 24 ساعة حاليا.     
وأوضــح أنه مــع دخول التقنيات الجديدة 
قانــون  واعتمــاد  اإللكترونــي  والتســجيل 
التوقيــع اإللكترونــي ســيكون مــن الممكن 

إلــى  المعامــالت  تخليــص  فتــرة  تقليــص 
الوقــت المســتهدف، مبينــا أنــه فــي العــام 
لتخليــص  الســنوي  المعــدل  كان   2000
المعامالت يبلغ 6 آالف معاملة ســنويا. أما 

اآلن، فإن المعدل بلغ 25 ألف معاملة.
وأكــد أن المؤسســة أنجــزت مــا يقارب 88 
% مــن اللوائــح التنفيذية لتنظيم الســوق 
األول  الهــدف  أن  موضحــا  العقاريــة، 
للمؤسسة هو حماية جميع المتعاملين في 
القطــاع العقــاري مــن مطوريــن ومقاوليــن 

ومشترين قبل وبعد استكمال المشاريع.
العامليــن غيــر  وردا علــى مداخلــة حــول 
المرخصين في القطاع، قال إن المؤسســة 
تعمــل علــى محاربة هذه الظاهــرة، إال أنها 
الســوق،  فــي  العامليــن  مســاعدة  تحتــاج 
حيــث أنــه ال يوجد ســوى 12 مفتشــا، وأن 
المؤسســة لــن تســتطيع الســيطرة بشــكل 
يجــب  بــل  لوحدهــا،  الســوق  علــى  كامــل 
مــن دون  يعمــل  أي مخالــف  عــن  التبليــغ 
الخاصــة  اإلثباتــات  وتقديــم  الترخيــص 
بذلــك؛ لكي تتمكــن المؤسســة التعامل مع 

تلك الحاالت.
وفيمــا شــهد المجلــس مداخــالت عديــدة، 
فــإن معظمهــا تركــز حــول الرســوم التــي 
فرضــت خــالل الســنوات القليلــة الماضية 
رســوم  ومنهــا  العقــاري،  القطــاع  علــى 
الســجالت  ورســوم  البنــاء  تراخيــص 
األراضــي  تقســيم  ورســوم  التجاريــة 

والمخططــات وزيادة رســوم تعرفــة الماء 
والكهرباء وزيادة تأشيرات العمال.

وقــال رجــل األعمال ناصــر األهلي إن تلك 
الرسوم تمثل أكبر المشكالت التي يعانيها 
القطــاع العقاري، والتي يجب إعادة النظر 

فيها؛ من أجل تنشيط القطاع . 
وأضــاف أن مشــكالت القطــاع لــم تتوقف 
على الرســوم فقط، بل إن موضوع تأخير 
وزيــادة  األراضــي،  وتقســيم  المخططــات 
االســتقطاع للمنفعة العامة من 40 % إلى 
50 % من المســاحة الكلية للمنفعة العامة 
يعد أيضا من أبرز معاناة العاملين في هذا 

القطاع . 
ودعــا إلــى ضرورة وقف التغييــر المفاجئ 
لتصنيــف العقــارات، إذ إن ذلــك يؤدي إلى 
الكثيــر مــن الخســائر الماديــة للمواطنيــن 
والمســتثمرين والمطوريــن، مبينــا ضرورة 

مناقشة تلك األمور مع الجهات المعنية . 

تأخر صدور تراخيص البناء

وأشــار األهلــي أيضــا إلــى موضــوع تأخــر 
صــدور تراخيــص البنــاء علــى الرغــم مــن 
جهــود الحكومــة الراميــة إلــى تذليــل تلك 
الصعوبــات، فالتأخيــر يســبب أيضا تأخير 
بنــاء العديد من المشــاريع العقارية المهمة 
والتســبب فــي خســائر ماديــة لهــا، إضافة 
بيــن  القــرارات  فــي  تضــارب  وجــود  إلــى 
البلديــات في محافظات المملكة، موضحا 

أن هنــاك بعــض اإلجــراءات يتــم تمريرهــا 
فــي بلديــة مــا إال أنهــا ترفــض فــي بلديــة 

أخرى . 
يونــس  والمقــاول  األعمــال  رجــل  وشــكا 
لجمعيــة  اللجنــة  تجاهــل  الموســوي 
فــي  عضــو  أي  ضــم  وعــدم  المقاوليــن، 
أن  مبينــا  الجمعيــة،  عــن  ممثــال  اللجنــة 
الجمعية تضم في عضويتها عدد كبير من 

مؤسسات المقاوالت . 
باســم  الغرفــة  إدارة  مجلــس  عضــو  ورد 
بــأن  الموســوي  مداخلــة  علــى  الســاعي 
تشكيل اللجنة لم يكن سرا، بل تم اإلعالن 
عنــه للجميــع عنــد التقديــم للدخــول فــي 
عضويــة اللجــان المختلفة، مشــيرا إلى أن 

ذلك يعد من مسؤولية الجمعية . 
وركز المشاركين في المجلس على ارتفاع 
دون  العقاريــة  للمهــن  الممارســين  أعــداد 
ترخيص، والذين يقومون بمهن الوســاطة 
أداء  علــى  ســلبيا  ويؤثــرون  والداللــة، 
المكاتــب والشــركات الرســمية والمرخص 

لها . 
 و قــدم عضو الغرفة رئيس لجنة األســواق 
أحمد البنخليل مقترحا بنقل مهمة إصدار 
التنظيــم  إلــى مؤسســة  البنــاء  تراخيــص 
العقــاري بدال مــن البلديات، مؤكدا أن ذلك 
سيساهم في توحيد القرارات، إضافة إلى 
ســرعة إنجــاز المعامــالت بما يتماشــى من 

التوجهات الحكومية . 

الشيخ محمد بن خليفة متحدثا في مجلس “الغرفة”

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

أعلــن مصرف البحريــن المركزي بأنه تمت 
تغطيــة اإلصــدار رقــم 1746 مــن أذونــات 
وتبلــغ  األســبوعية.  الحكوميــة  الخزانــة 
قيمــة هذا اإلصدار 70 مليــون دينار لفترة 
مــارس   6 فـــي  تبــدأ  يومــا   91 اســتحقاق 
2019 وتنتهي في 5 يونيو 2019، كما بلغ 
معدل سعر الفائدة  4.05 % مقارنة بسعر 
الفائــدة 4.15 % لإلصــدار الســابق بتاريخ 

27 فبراير 2019.
وبلغ معدل ســعر الخصــم 98.987 % وتم 
قبول أقل ســعر للمشــاركة بواقــع 98.980 
% علمــا بأنــه تمت تغطية اإلصدار بنســبة 

.% 244
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة -  المصرف المركزي

5 مارس 2019 الثالثاء
28 جمادى اآلخرة 1440

المنامة - أيوفي

تعقد هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلسالمية “أيوفي”، المؤتمر السنوي 
الســابع عشــر للهيئــات الشــرعية، بمشــاركة نخبــة من رؤســاء وأعضــاء الهيئات الشــرعية 
وقيــادات المؤسســات المالية اإلســالمية والعامليــن بها حول العالم، إضافة إلى أســاتذة 
الجامعــات والباحثيــن، وصنــاع القــرار، وذلــك يومي األحــد واإلثنين 3-2 شــعبان 1440هـ 

يوافقه 8-7 أبريل 2019 بفندق الخليج في البحرين.

 ويناقــش المؤتمــر فــي نســخته الحالية من 
جملــة  والنقــاش،  الحــوار  جلســات  خــالل 
مــن القضايــا المهمــة والملحــة فــي الصناعة 
المالية اإلســالمية، منها: أهمية إلزام البنوك 
اإلســالمية  الماليــة  للمؤسســات  المركزيــة 
إلــى:  إضافــة  الشــرعية،  المعاييــر  بتطبيــق 
إلــزام الجهــات الرقابيــة للبنــوك اإلســالمية 
المبكــر،  الســداد  عنــد  الديــن  مــن  بالحــط 
فــي  وأثــره  الفاســدة  العقــود  وتصحيــح 
اســتقرار التعامــالت وتطبيقاتــه المعاصــرة، 
باإلضافــة إلى أهمية التنســيق بيــن الهيئات 
الشــرعية، ومناقشــة قضايــا متعلقــة بإدراج 
العالميــة،  الماليــة  األســواق  فــي  الصكــوك 
وطــرق توقــي مخاطر الملكية فــي التمويل 

باإلجارة المنتهية بالتمليك.
 يذكر  أن المؤتمر السنوي للهيئات الشرعية، 
يمثــل الفعاليــة األهــم ســنويًا أليوفــي فــي 
الصناعة المالية اإلسالمية، ويكتسب أهمية 
مناقشــته  منهــا:  اعتبــارات،  لعــدة  متقدمــة 
لموضوعــات واقعيــة، مهمــة وملحة؛ تســهم 
نمــو  التحديــات، وتعمــل علــى  فــي تجــاوز 
العالــم،  اإلســالمية حــول  الماليــة  الصناعــة 
فــي ضــوء اجتهــاد جماعي معاصــر من أهل 
محكمــة،  عالميــة  ومعاييــر  االختصــاص، 
دوليــة  منظمــة  عــن  نابــع  ذلــك  ومجمــوع 
لــدى الجهــات ذات  تحظــى بقبــول متقــدم 
والبنــوك  اإلشــرافية  الجهــات  مــن  العالقــة، 

المركزية، والمؤسسات العلمية والمهنية.

انطالق “أيوفي” السنوي 7 أبريل

القــوة القاهــرة “فــورس ماجــور” مصطلــح قانونــي ضمــن بنــود العقــد. واألهميــة، أن 
هــذه “القــوة” تعفي األطراف مــن التزاماتهما عند حدوث ظــروف قاهرة خارجة عن 
إرادتهما، كالحروب، إضراب العمال، الكوارث الطبيعية. هذه األحداث تمنع طرفا من 
تنفيــذ التزاماتــه. والقانــون البحريني يتضمن “القوة القاهــرة”، ويجب على المتعاقد 

اإللمام ثم الموافقة على الحدث باعتباره “قوة قاهرة” في العقد، أو ال يوافق؟.
نذكر أهمية الموافقة، فالحدث قد ال يكون “قوة قاهرة” ولكنك وافقت وتم ذكره في 
العقــد ضمنهــا، وقد يســبب لك ضررا. وكمثال، اليابــان تتعرض للزالزل باعتبارها في 
“حزام الزالزل “ الذي يحدث في أي وقت واعتاده الجميع. واســتحدث المهندســون 
المتخصصــون فــي المعمــار والبنــاء طرقــا فــي “أرضيــات البنــاء وحديــد التســليح” 
وعبرهــا تقــاوم المبانــي الــزالزل. وبهذه الهندســة تطــورت مقاومة المبانــي للكوارث 
الطبيعيــة، وبالتالــي ينتفــى معاملــة الزالزل ضمن “القــوة القاهرة”. وعليــه، إذا وافق 
الياباني أن تكون “الزالزل” قوة قاهرة ال يسأل بموجبها شركة البناء إذا انهار المبنى 
أو تعطل لحدوث زلزال، فانه هضم حقه ولم يراعيه عند مناقشة وابرام العقد. ألنه، 
وببســاطة، وافــق علــى وضــع الــزالزل ضمن “القــوة القاهــرة” وهي ليســت كذلك ألن 
العبقريــة اليابانية الهندســية قهــرت الكوارث ووضعتها تحت ســيطرة ارادتها. أيضا 
عندمــا يكــون اقتصاد البلد في انهيار وتتهاوى األســعار وتتدخل الحكومات، فكيف 
توافــق علــى هــذه الحاالت كقوة قاهرة وأنت تعرفها جيــدا. ذكرنا هذا، للتدليل على 
أهميــة مناقشــة وتغييــر األحكام “المعلبــة” في العقود “الجاهزة” خاصــة فقرة “القوة 
القاهرة”. ننصحك باالطالع على الفقرة واالصرار على عدم وضع أي حدث ال تعتبره 
“قوة قاهرة” تمنح الطرف اآلخر “كرت مرور” وعدم تحمل المســؤولية بحجة أن ما 
حــدث مــن القــوة القاهــرة، وهو ليس كذلــك. وبالطبع، األمر يتوقف علــى نوع العقد. 

ويرجع أوال لمتابعتك وفطنتك.

“القوة القاهرة” 
د. عبد القادر ورسمه في العقود

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

زينب العكري من السنابس - تصوير: خليل إبراهيم

المنامة - مجلس التنمية

أطلــق مجلــس التنميــة االقتصاديــة وشــركة “بيهايــف”، منصــة “بيهايــف” للتمويــل الجماعــي القائــم على اإلقــراض، والتي ســتفتح أمام 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البحرين سبل تمويل جديدة، وتساعد في تعزيز االبتكار بالمملكة والمنطقة.

وتعــّد “بيهايــف” التــي أطلقت فــي دبي عام 
2014، أول منصــة إقــراض جماعــي مباشــر 
أفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق  فــي 
وواحــدة مــن المنصــات الرائــدة فــي قطــاع 
التكنولوجيا المالية في المنطقة. وتستخدم 
المنصــة تقنيــة التمويــل الجماعــي المبتكرة 
التمويــل  وصعوبــات  تكاليــف  مــن  للحــّد 
التقليــدي، عبــر الربط المباشــر للشــركات مع 
المســتثمرين، لتكون النتيجــة عملية تمويل 
الشــركات  تمنــح  وانســيابية  كفــاءة  أكثــر 
وصوالً أسرع إلى قروض منخفضة التكلفة، 
وعوائــد أفضــل للمســتثمرين علــى أموالهم، 

وذلك وفق مستويات مخاطر مختلفة.

وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في 
مصرف البحرين المركزي، خالد حمد “نرحب 
بقــرار “بيهايــف” اختيــار البحريــن لتأســيس 
أول منصــة تمويــل جماعــي، ممــا ســيكون 
لــه دور فعــال فــي تنميــة قطــاع المشــاريع 
توفيــر  خــالل  مــن  والمتوســطة  الصغيــرة 
المســتثمرين  تســتقطب  إلكترونيــة  منصــة 
لغــرض توفير التمويل المطلــوب. كما يعتبر 
هــذا الترخيص األول مــن نوعه في المملكة 
إنجاًزا لجهود المصرف المستمرة في توفير 
مزيــج صحيــح مــن السياســات والمنتجــات 
لتطويــر وتحســين الجــودة وزيــادة القــدرة 

التنافسية للخدمات في القطاع المالي”.

وقالــت دالل بوحجــي مــن مجلــس التنميــة 
االقتصاديــة “لقــد أدركــت “بيهايــف” أهميــة 
للتنــوع  فعــال  كمحــرك  األعمــال  ريــادة 
االقتصــادي والنمــو، حيــث يعتبــر الحصــول 
ا ألي منظومة  علــى التمويل عنصــًرا أساســيًّ
عمــل اقتصاديــة فاعلــة، كما يلعــب التمويل 
إضافــي  كمصــدر  ــا  مهمًّ دوًرا  الجماعــي 
لتمويــل الشــركات التــي كانــت تعتمــد فــي 
الســابق علــى التمويــل المصرفي. وســتقوم 
“بيهايــف” بابتكار مســار جديد للمســتثمرين 
المشــاريع  نمــو  علــى  االطــالع  لهــم  يتيــح 
الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بالتكامل 
مــع المنصــات القائمــة مثــل ســوق البحريــن 

خصيًصــا  تصميمــه  تــم  الــذي  لالســتثمار، 
للشركات سريعة النمو”.

مــن جانبــه، قال الرئيــس التنفيذي للشــركة، 
كريج مور “نحن سعداء بتعاوننا مع مجلس 

التنمية االقتصادية إلطالق منصة “بيهايف” 
المنصــة  ســتمكننا  حيــث  البحريــن،  فــي 
مــن إتاحــة تمويــل بديــل وســريع وبأســعار 
معقولــة أمــام الشــركات الرائــدة. وفــي هــذا 

اإلطــار، تنســجم رســالتنا مــع رؤيــة المملكــة 
المشــاريع  مســاعدة  فــي  واســتراتيجيتها 
الصغيــرة والمتوســطة علــى النمــو، ودعمهــا 
مــن خــالل تســهيل وصولهــا إلــى التمويــل، 

وهو أمر حاسم في تطورها ونجاحها”.
ويشار إلى أن إطالق “بيهايف” في البحرين 
يأتــي وفق قواعد تنظيمية جديدة أصدرها 
المصــرف المركــزي فــي عــام 2017 العتمــاد 
اإلقــراض  علــى  القائــم  الجماعــي  التمويــل 
والمتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية 
للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة. وبموجب 
التمويــل  منصــات  فــإن  المصــرف،  نظــام 
الجماعــي القائمــة على أســاس الشــراكة في 
البحريــن مؤهلــة لتمويل الشــركات الناشــئة 
فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  والمشــاريع 
المملكة، وعلى المستوى اإلقليمي والدولي.

خالد حمد 

ــن ــري ــم ــث ــت ــس ــم ــع الـــنـــاشـــئـــة وال ــاريـ ــشـ ــمـ ــدة مـــتـــاحـــة أمــــــام الـ ــ ــدي ــ ــرص ج ــ فـ

إطالق منصـــة “بيهايــــف” للتمويـــل الجماعـي

كريج مور 

أربـــاح 4 شركــات تأميــن
ــة ــي ــاس إحــــــدى مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع مــنــيــت بـــخـــســـائـــر ق

حققت 4 شــركات تأمين مدرجة في بورصة البحرين نتائج إيجابية خالل العام 2018 
في حين منيت إحدى الشركات بخسائر قاسية خالل العام الماضي.

 وبلغــت مجمــوع أربــاح الشــركات األربــع 
وهــي  التأميــن  قطــاع  ضمــن  المدرجــة 
للتأميــن،  الكويتيــة  البحرينيــة  الشــركة 
البحريــن  شــركة  البحريــن،  ســوليدرتي 
الوطنيــة القابضة، شــركة التكافــل الدولية 
نحــو 9.39 مليــون دينار فــي 2018 مقارنة 
مــع 4.8 مليــون دينــار فــي عــام 2017 أي 

بنمو قدره 95 %.
لكن الشــركة العربية للتأميــن أريج حققت 
خســائر تقــدر بنحــو 55 مليــون دوالر فــي 
2018 مقارنــة مع أربــاح قدرها 7.2 مليون 

دوالر، وباحتساب نتائج “اريج” فإن قطاع 
التأميــن بشــركاته الخمس يكون قد خســر 
11.4 مليون دينار مقارنة مع أرباح للقطاع 
أي   ،2017 فــي  دينــار  مليــون   7.5 قدرهــا 

بهبوط قدره 251 %.
الكويتيــة  البحرينيــة  الشــركة  ونجحــت   
للتأميــن فــي رفــع أرباحهــا بنســبة كبيــرة 
بلغــت 22 % فــي العــام 2018 لتبلــغ 3.15 
مليــون دينار مقارنة مع 2.59 مليون دينار 

في 2017.
أما شــركة سوليدرتي البحرين، فقد قفزت 

أرباحهــا بنســبة 57 % وذلــك مــن 96 ألــف 
دينــار فــي 2017 إلــى 2.3 مليون دينار في 

.2018
البحريــن  شــركة  حققــت  جانبهــا،  مــن 
الوطنيــة القابضــة نحــو 3.27 مليــون فــي 

2018 مقارنــة مــع 2.09 مليــون دينــار فــي 
2017 أي بزيادة قدرها 57 %.

أما شركة التكافل الدولية فقد رحبت نحو 
650 ألــف دينار في 2018 مقارنة مع 23.1 

ألف دينار في 2017.

علي الفردان

9.4
ماليين دينار
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 ذكــرت وكالــة التصنيــف االئتمانــي “فيتــش” أن البحريــن تطمــح لجمــع نحــو 150 
مليــون دينــار عوائــد مــن القيمــة المضافــة فــي الوقــت الــذي يتوقــع أن تتزايــد فيه 
العوائــد بحلــول 2020 لتصــل إلــى 300 مليون دينار. وأوضحــت الوكالة أن المملكة 
نجحت في تقليص كبير بعجز الموازنة العامة، ويتوقع أن يستمر هذا الخفض في 

السنوات المقبلة، ليصل إلى 6.1 % و 5.3 في 2019 و2020 على التوالي.

 وأشــارت الوكالة إلى أن برنامج التوازن 
المالي يســتهدف الحصول على وفورات 
دينــار  مليــون   800 بنحــو  تقــدر  ماليــة 
علــى األقــل )5.4 % مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي( إلــى جانــب اإلجــراءات التــي 
تشــمل إصــاح الدعــم وخفــض اإلنفــاق 

التشغيلي وفرض القيمة المضافة.
 وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها، 
أن البحريــن نجحــت في العام 2018 في 
خفــض كبيــر بنســبة العجــز فــي الموازنة 
الناتــج  7.6 % مــن  إلــى  العامــة، لتصــل 
المحلــي اإلجمالــي مقارنــة مــع 12.3 % 

متوســط  بارتفــاع  مدعوًمــا   ،2017 فــي 
أســعار النفــط بنســبة 33 % على أســاس 
أربــاع  ثاثــة  قرابــة  يمثــل  وهــو  ســنوي 
مقدار الخفض في العجز، في حين تأتي 
النسبة المتبقية من التخفيضات األخرى 
في دعــم األجور والتحويات واإلعانات 

وغيرها.
 وبينــت أن الحكومــة تســتهدف القضــاء 
مــع   2022 العــام  بحلــول  العجــز  علــى 
تخفيض الديون الحكومية وذلك بفضل 
خطــة التــوازن الماليــة التــي أعلــن عنهــا 
فــي أكتوبــر بدعــم مــن المملكــة العربيــة 

الســعودية واإلمارات والكويت عبر دعم 
مالي قدره 10 مليارات دوالر.

الخليجــي  الدعــم  أن  الوكالــة  وتابعــت   
سيســاعد البحرين على احتــواء تكاليف 
الفائــدة، فــي الوقت الذي يتوقــع فيه أن 
تنجح المملكة في العودة مجدًدا لســوق 

التمويل الدولية.
 وقــّدرت “فيتــش” أن يكــون هنــاك ديون 
خارجية مســتحقة تبلــغ قيمتها ما بين 3 
و5 مليارات دوالر في الفترة الممتدة من 

2019 إلــى 2022، مشــيرة فــي تقريرهــا 
إلــى أن 8.7 ألف موظف تقدموا لبرنامج 
التقاعــد االختيــاري مــن أصــل نحــو 48 
ألــف موظــف يعملــون فــي الحكومة، مما 
ســيوفر مبلغ قدره 166 مليون دينار في 
العــام 2019 )11 % مــن فاتــورة األجــور 

للعام 2018(.

الديــن  يســتقر  أن  “فيتــش”  وترقعــت   
الحكومــي إلــى الناتج المحلــي اإلجمالي 
عنــد 95 % فقط فــي 2019 - 2020 وأن 

ا إلى 2022.  يتراجع تدريجيًّ
النفطــي  االكتشــاف  أن  إلــى  ونّوهــت 
الكبيــر في عــام 2018 يمكن أن يزيد من 
األريحيــة الماليــة للمملكــة عنــد تطويــره 

في غضون خمس سنوات تقريًبا.
 2019 للفتــرة  خــال  الوكالــة  وتوقعــت 
الناتــج  إجمالــي  نمــو  متوســط   ،2020 -

المحلي الحقيقي بنسبة 2.6 %.
وكانــت “فيتــش” أكدت قبل أيــام تثبيت 
تصنيــف البحريــن عند BB- مــع توقعات 

بنظرة مستقبلية “مستقرة”.

عائــــدات القيمة  المضافـــة هــذا العـــام
ــار ــ ــن ــ دي ــون  ــ ــي ــ ــل ــ م  166 يــــوفــــر  ــف  ــ ــائـ ــ ــوظـ ــ الـ ــض  ــ ــف ــ خ ــش”:  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ “فـ

ــا كأفضل أماكن العمل للمرأة المغتربــة 2018، ما يعّزز صدارتها في المؤشــرات االقتصادية  جــاءت البحريــن فــي الترتيــب الثاني عالميًّ
واإلنسانية على المستوى الدولي.

 ولــم تســبق المملكــة فــي االســتطاع الذي 
أجرته شــركة InterNations ســوى تشيكيا 
التــي احتلــت المركــز األول، فيمــا لــم تضــم 
ســوى  عربيــة  دوال  األول  العشــر  قائمــة 
النرويــج،  تايــوان،  تلتهــا  التــي  البحريــن، 
الدنمــارك، لوكســمبورغ، نيوزلنــدا، هولنــدا، 

مالطا، أستراليا.

وقالت الشركة معدة االستطاع الذي شمل 
57 دولــة حــول العالــم، والذي ينشــر بشــكل 
ســنوي ويبحــث أفضل وأســوأ أماكن العمل 
للمــرأة المغتربة، أنها اســتطلعت آراء 8855 

امرأة في 57 بلًدا.
 وغّطى االستطاع العديد من النقاط، على 
رأســها آفــاق التطــور الوظيفــي، والتــوازن 

بيــن العمــل والحياة )تقدمــت فيها البحرين 
بشــكل ملفــت(، واألمــن الوظيفــي، وتوافــر 
والرفاهيــة،  والتمتــع  لاســتجمام  مســاحة 
وســاعات العمل، ومستوى الدخل، وغيرها، 
والتي تفوقت فيها البحرين بنسب مرتفعة.
وكانت البحرين ســجلت الترتيب األول في 
االســتطاع الســابق. ورغم خســارة موقعها 

األول لصالــح تشــيكيا إال أن النقــاط بــدت 
متقاربة.

ومنهــا  العربيــة  الــدول  بعــض  وجــاءت 
كان  فيمــا  متأخــرة،  مواقــع  فــي  خليجيــة 
الســبب الرئيس في ذلك هو غياب أو نقص 

النشــاطات الترفيهيــة، حيــث قالــت بعــض 
الــدول  بهــذه  االســتطاع  فــي  المشــاركات 
الحيــاة  وأن  الوقــت،  يعملــن طــوال  “أنهــن 

ليست جميلة”.
األخيــرة  المرتبــة  فــي  اليونــان  وجــاءت 

للنســاء  العمــل  أماكــن  57( ألســوأ  )الموقــع 
المغتربــات، فيمــا أظهر االســتطاع إن أثينا 
كانــت الخاســر األكبــر فــي اســتطاع هــذا 
العــام، ســبقتها إيطاليــا فــي المرتبــة ما قبل 

األخيرة في المركز 56.

البحرين ثاني أفضل أماكن العمل لألجنبية عالميا
مازن النسور

بمقدورهن الموازنة 
مع حياتهن خالل 

مساحة لالستجمام

علي الفردان

150
دينار مليــون 

البحرين مستمرة 
في خفض العجز 
إلى 6.1 % في 

2019

ضاحية السيف - هيئة االتصاالت

دشنت هيئة تنظيم االتصاالت بالبحرين وبالتعاون مع مزودي خدمات االتصاالت المتنقلة رقما مجانيا موحدا )88444(  لوضع حد للرسائل المزعجة 
حيث يمكن لجميع المستهلكين التحكم في الرسائل النصية الواردة إليهم من خالل خطوات بسيطة إما بحجبها عن طريق إرسال “Block” متبوعة 

بمسافة ثم “اسم أو رقم المرسل”، أو إلغاء الحظر بإرسال “Unblock” متبوعة بمسافة ثم “اسم أو رقم المرسل” إلى الرقم المجاني 88444.

الهيئــة،  عــام  مديــر  بأعمــال  القائــم  وقــال 
الشــيخ ناصــر بــن محمــد آل خليفــة “تــدرك 
الهيئــة أهميــة الموضــوع مــع تزايــد وتطــور 
المختلفــة  واإلعــان  التواصــل  تقنيــات 
الخدمــة  وتشــكل  اإللكترونــي،  للتســويق 
خطــوة إضافية فــي توحيد الجهــود لحفظ 
خصوصيــة األفــراد مــن الرســائل المزعجــة 
والتحكــم واالختيــار فيمــا يصــل إليهــم من 

رسائل ومعلومات”. 
التــي  المؤسســات  جميــع  الهيئــة  ودعــت 
تســتخدم خدمة الرســائل المرســلة بالجملة 
التأكــد مــن المشــغل الــذي تــم التعاقــد معــه 
فــي إتباعه لمــواد الائحة التنظيمية بشــأن 
الرســائل المرســلة بالجملــة الصــادرة بالقرار 
رقــم )3( لســنة 2015، والتــي تتضمــن عــددا 
مــن االلتزامــات مــن ضمنهــا وقــت إرســال 

الرســائل للمســتهلكين الذين عبــروا صراحًة 
الرســائل  اســتام  علــى  موافقتهــم  عــن 
المرســلة بالجملــة مــا بيــن الســاعة التاســعة 
بتوقيــت  الثامنــة مســاًء  والســاعة  صباحــًا 

المملكة.
 كمــا نوهــت الهيئــة بوجــود خاصيــة تقنيــة 
إعــدادات  فــي  المزعجــة  الرســائل  لحجــب 
تمكنهــم  والتــي  الذكيــة،  الهواتــف  بعــض 
مــن إيقــاف إشــعارات الرســائل من المرســل 
فــوري،  بشــكل  وأرشــفتها  هواتفهــم  فــي 
الخاصــة  الهاتــف  شــركة  مراجعــة  ويمكــن 
بهــم أو الرجــوع إلى دليل المســاعدة لضبط 

إعدادات هاتفهم بهذا الشأن. 
علــى  المســتهلكين  جميــع  الهيئــة  وحثــت 
الحــذر مــن تزويد أرقامهم المباشــرة لغرض 
واألحــكام  الشــروط  وقــراءة  التســويق 
الــواردة لهــذا الغــرض مــن جميــع المحــات 
تطلــب  التــي  األخــرى  واألماكــن  التجاريــة 
منهم تزويدهم بأرقامهم المباشــرة وتجنب 
نشر أرقامهم ألغراض أخرى غير مرغوبة. 

الشيخ ناصر بن محمد

دشــنته “االتصــاالت” بالتعــاون مــع مــزودي “المتنقلة”

رقم مجاني للتحكم بالرسائل المزعجة

المنامة - بورصة البحرين

أعلنت بورصة البحرين عن مشــاركة البنك األهلي المتحد كراٍع فضي لبرنامج المســتثمر الذكي في نســخته الثانية، وهو البرنامج الذي تنظمه 
بورصة البحرين بالتعاون مع مؤسسة “إنجاز البحرين” بهدف نشر الثقافة االستثمارية والمالية بين طلبة المرحلة االبتدائية في المملكة. 

أعلن عن ذلك رسميا لدى استقبال الرئيس 
البحريــن،  ببورصــة  للعمليــات  التنفيــذي 
نرجــس جمــال، لنائــب الرئيــس التنفيــذي 
للمجموعــة للخزينة واالســتثمارات بالبنك 
األهلي المتحد، ديفيد أولون، بحضور عدد 
من كبار التنفيذيين من كا المؤسستين. 

تشــرفنا  “لقــد  جمــال  نرجــس  وقالــت 
كأحــد  المتحــد  األهلــي  البنــك  بانضمــام 
المســتثمر  لبرنامــج  الرســميين  الرعــاة 
نثمــن  كمــا  الثانيــة،  نســخته  فــي  الذكــي 
دعــم هــذه المؤسســة المصرفيــة الوطنيــة 
الكبــرى للعديد من المبادرات التي تضطلع 
المســؤولية  مجــال  فــي  البورصــة  بهــا 
االجتماعيــة، ومــن ضمنهــا هــذه البرنامــج 
الــذي يهــدف لبنــاء أســس المعرفــة المالية 
ونشرها بين النشء في مملكة البحرين”. 

من جانبه، قال ديفيد أولون “ يســرنا دعم 
مثــل هذه المبــادرات المهمة التي تقوم بها 
بورصــة البحرين وجهودها المشــكورة في 
تنظيــم مثــل هــذه البرامج التــي تنمي في 
أبنائنا الطاب والطالبات مهارات وقدرات 

أساســية علــى طريــق أن يصبحــوا يومــا 
والكفــاءات  والكــوادر  المســتقبل  مــدراء 
شــتى  فــي  البحريــن  عليهــا  تعتمــد  التــي 
القطاعــات ومــن ضمنهــا الصناعــة الماليــة 

والمصرفية”.

أثناء اإلعالن عن اتفاق الرعاية

“البورصــة” مــن  بتنظيــم  للبرنامــج  الثانيــة  النســخة 

“األهلي المتحد” راعيا لـ “المستثمر الذكي”

أظهرت أحدث بيانات نشــرت على موقع مجلس المناقصات والمزايدات فتح مناقصتين تابعتين لجهتين حكوميتين في 
جلسة أمس بإجمالي 6 عطاءات، وبلغ مجموع أقل العطاءات المقدمة 289.5 ألف دينار تقريًبا.

للمجلــس  مناقصــة  المجلــس  وفتــح 
األعلــى للصحــة لتعييــن وســيط تأمين 
الصحــي  الضمــان  مشــروع  لتطبيــق 
للمقيميــن، تقدم إليهــا 3 عطاءات أقلها 
بنحــو 289.5 ألف دينار، وأكبرها بقيمة 

514.5 ألف دينار.
ويأتــي طــرح المناقصــة تنفيــذا لقانون 
الضمــان الصحــي “صحتــي”، إذ يجــري 
الصحــي  الضمــان  برنامــج  تطبيــق 
عليــه  الجــاري.  العــام  فــي  للمقيميــن 
ســيقوم المجلــس األعلــى للصحــة مــن 
خــال هــذه المناقصــة باختيــار شــركة 
وســيط تأمين لتطبيق مشروع الضمان 

الصحــي للمقيميــن، ولتوفيــر الخدمات 
المطلوبة إلدارة المؤمن عليهم. 

الــوزراء قــد وافــق فــي  وكان مجلــس 
جلسته األسبوعية المنعقدة بتاريخ 18 
فبراير الماضــي على األدوات القانونية 
الازمــة لتطبيق المرحلــة األولى لنظام 
الضمــان الصحــي وذلــك بإقــرار ســبعة 

مشاريع مراسيم وقرارات. 
المناقصــات  مجلــس  فتــح  كمــا 
لــوزارة  مناقصــة  أمــس  والمزايــدات 
األشغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
لتقديــم  البلديــات(؛  )شــؤون  العمرانــي 
خدمــات استشــارية لمشــروع الواجهــة 

 3 إليهــا  تقــدم  للعاصمــة،  البحريــة 
عطــاءات لم يتم اإلفصاح عن قيمة أي 

منها.
وتشــمل أعمــال الخدمات االستشــارية 
البحريــة  الواجهــة  تطويــر  لمشــروع 
إعــداد  التنفيــذ(:  قبــل  )مــا  للعاصمــة 
الهندســية  والتصاميــم  الخرائــط 
مســح  وأعمــال  للمشــروع  التفصيليــة 
التكلفــة  احتســاب  منهــا:  الكميــات 
المناقصــة  وثائــق  وإعــداد  التقديريــة 
والمواصفــات  الكميــات  وجــداول 
للمشــروع وإعــداد الشــروط المرجعيــة 

للمناقصة.

خدمات استشارية لمشــروع الواجهة البحرية للعاصمة
289 ألفا لتأمين “الضمان الصحي”

المنامة  - كريدي مكس

وطيــران  مكــس  كريــدي  أعلنــت 
الخليــج عــن تجديــد شــراكتهما؛ لمنــح 
َمكــس”  “كريــدي  بطاقــات  حاملــي 
تذاكــر  شــرائهم  عنــد  خصومــات  علــى 
الســفر إلــى مــا يزيــد عــن 20 وجهة في 
جميــع أنحــاء العالــم عبــر موقــع الناقلة 
الوطنيــة. وتمــت مراســم التوقيــع بمقر 
كريدي مكــس الرئيس بحضور الرئيس 
ميــرزا  يوســف  للشــركة،  التنفيــذي 
الخليــج  بطيــران  اإلقليمــي  والمديــر 
المبيعــات  ومســؤول  الحمــادي  عصــام 
التنفيــذي بطيــران الخليج، ياســر علي، 
الخليــج،  بطيــران  المبيعــات  ومديــر 
شمس الدوســري، ومسؤول االتصاالت 
ماندانــا  مكــس،  بكريــدي  التســويقية 

بناهي.
“كريــدي  “يســر  ميــرزا  يوســف  وقــال 

طيــران  مــع  مجــددا  التعــاون  َمكــس” 
للمملكــة،  الوطنــي  الناقــل  الخليــج، 
الراميــة  المشــتركة  أهدافنــا  لتحقيــق 
لتقديــم مجموعــة واســعة مــن المزايــا 
لعمائنــا الكــرام. ونمتلــك شــغفا كبيــرا 
حيال عمائنا ومنتجاتنا، ونسعى دوما 
إلــى تقديــم خدمــات متفوقــة، وهــو ما 

ومــن  تفردهــا”.  ويثبــت  الشــركة  يميــز 
خــال هــذه الحملــة ســيحصل حاملــو 
بطاقــات كريــدي مكس علــى خصم 12 
تذاكــر طيــران  مــن  أي  % عنــد شــراء 
الخليــج على الدرجتيــن الصقر الذهبي 
والسياحية باســتخدام بطاقات كريدي 

مكس. 

مراسم توقيع الشراكة

خصومــات لحاملــي البطاقــات عنــد شــرائهم تذاكــر ســفر
“كريدي مكس” و“طيران الخليج”  تجددان الشراكة

أمل الحامد
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة والنت سوليوشنز ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )00( لسنة2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة كاي للعقارات ش.ش.و لمالكها عدنان حسن محمود محمد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 
الس���يد / ن���زار عب���دهللا حبيب عب���دهللا يحي���ى باعتب���اره المصفي القانوني لش���ركة 
والنت سوليوش���نز، المسجلة كشركة الشخص الواحد، المسجلة بموجب القيد رقم 
98196، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من 
الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 
السيد / إبراهيم حسن هالل احمد باعتباره المصفي القانوني لشركة كاي للعقارات 
ش.ش.و لمالكها عدنان حس���ن محمود محمد المس���جلة كش���ركة الشخص الواحد، 
المس���جلة بموجب القيد رقم 113416، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة 
تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019 -29064( اعالن رقم

معاملة مشتركة

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: نزار عبدهللا حبيب عبدهللا يحيى

االسم التجاري الحالي: عشاق السفر للحجوزات
االسم التجاري: نخيل أوال للتمور الفاخرة

قيد رقم: 3-90198

القيد: 75155 - التاريخ: 3/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )00( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة امبشن للمشاريع الصناعية 

ش.ش.و لمالكها عيسى علي حسن

القيد: 104216 - التاريخ: 4/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )27065( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة حلول اي دي ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���ادة أصحاب شركة امبشن للمشاريع الصناعية ش.ش.و لمالكها عيسى علي 
حس���ن المس���جلة بموجب القي���د رق���م 75155 طالبين تغيير األس���م التجاري من 
شركة امبشن للمشاريع الصناعية ش.ش.و لمالكها عيسى علي حسن إلى شركة 

قمرين للتجارة ش.ش.و
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
السادة أصحاب شركة حلول اي دي ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 104216 

طالبين تغيير األسم التجاري للشركة
من حلول اي دي ذ.م.م 

AD Solutions W.l.L
الى انترزون ذ.م.م

INTERZON W.L.L
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية 

شركة لؤلؤة دمياط للديكور ذ.م.م
سجل تجاري رقم 100322

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية 

شركة بلو ستون ماركيتنغ ذ.م.م
سجل تجاري رقم 105251

بناء على قرار ش���ركة لؤلؤة دمياط للديكور ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد رقم 
100322، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/ حمد عبدالرحمن ناصر احمد 

الدوسري مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص الم���ادة 325 من 
قان���ون الش���ركات التجاري���ة البحرين���ي الصادر بالمرس���وم بقانون رق���م )21( لعام 
2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني 
الش���ركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: حمد عبدالرحمن ناصر احمد الدوسري

)+973(39697635
hamdaldosseri@gmail..com

بناء على قرار الش���ركاء في شركة بلو س���تون ماركيتنغ ذ.م.م المسجلة بموجب 
 SIMON الس���يد/  وتعيي���ن  اختياري���ا  الش���ركة  بتصفي���ة   ،105251 رق���م  القي���د 

SEEGOBIN ROOPCHAND مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص الم���ادة 325 من 
قان���ون الش���ركات التجاري���ة البحرين���ي الصادر بالمرس���وم بقانون رق���م )21( لعام 
2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني 
الش���ركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

)+973(33222279
quickpoint-bh@hotmail.com

27/2/2019
)CR2019-27629( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدن���اه: عفاف علي حس���ن علي حي���در بطلب تحوي���ل المحل 
التجاري التالي: الى السيد/ حنان علي حسين محمد حاضر 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
96147-1

االسم التجاري
مركز إبداع المستقبل للطباعة والقرطاسية

القيد: 91909 التاريخ :2019/2/27
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

اعالن رقم )111( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

القيد: 1-91715 التاريخ :2019/3/3
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

اعالن رقم )30202( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها الس���يد/ هاني عبدعلي احمد علي كراجة المالك لؤسس���ة البحرين 
فرنت الن للمواد الغذائية والمس���جلة بموجب القيد رقم 91909 بطلب 
تحويل الفرع الثاني  والثالث للمؤسس���ة المذكورة الى شركة الشخص 

الواحد، برأسمال وقدره ---- دينار بحريني لنفس المالك

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها مالك شركة أالينس مريتايم كومباني ش ش و ايه إم سي لمالكها 
محمد عبدالقادر األنصاري والمس���جلة بموجب القيد رقم 91715 طالبا 
تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلى ش���ركة ذات مس���ئولية 

محدودة  50٫000.00 دب )خمسون الف دينار بحريني(، بين كل من:
1. سيد تنوير احمد محمد طه افندي

SANTOSH MANOHAR JAGASIA .2
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مقتل 4 أميركيين بتحطم 
مروحيتهم في كينيا

قالت الشرطة الكينية، أمس االثنين، 
إن 4 أميركيين وطيارهم الكيني قتلوا 

عندما تحطمت الطائرة الهليكوبتر التي 
كانوا يستقلونها في جزيرة نائية في 

بحيرة توركانا شمال غرب البالد.
وأضافت الشرطة أن الطائرة سقطت في 

المتنزه الوطني بجزيرة سنترال آيالند 
حوالي الساعة 8 مساء األحد بالتوقيت 

المحلي مما أسفر عن مقتل كل من كانوا 
على متنها. ولم يعرف بعد سبب تحطم 
الطائرة. ولم تفصح الشرطة عن هوية 

القتلى وقالت إن عليها إبالغ أقاربهم 
أوال. وجاءت الواقعة بعد أقل من شهر 

من مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أميركيين 
في تحطم طائرة في غرب البالد.

الخارجية التدخالت  بوقف  تونس  قمة  يطالب  “الجامعة”  مجلس 

موقف عربي موحد تجاه انتهاكات إيران وتركيا

أكــدت جامعــة الــدول العربيــة، أمــس، ضرورة االلتزام بموقف موحد تجاه تدخل إيران في الشــؤون الداخليــة للدول العربية، وانتهاكات تركيــا لألراضي العراقية. 
وقالــت مصــادر بالجامعــة، إن مشــروع جدول أعمال القمة العربية المرتقبة في تونس ســيتضمن المطالبة باتخاذ موقــف عربي موحد إزاء التدخالت اإليرانية في 

الشؤون الداخلية للدول العربية، وانتهاك القوات التركية للسيادة العراقية.

أعمــال  االثنيــن  أمــس  صبــاح  وانطلقــت 
الدورة 151 لمجلس الجامعة على مســتوى 
للنظــر فــي عــدد مــن  المندوبيــن الدائميــن 
المشــترك  العربــي  االهتمــام  ذات  القضايــا 
وســترفع  تونــس،  قمــة  ستناقشــها  والتــي 
قبلهــا إلى اجتمــاع وزراء الخارجية العرب، 
المقرر عقده يوم غد األربعاء، في القاهرة.

بنــدا  األعمــال  جــدول  مشــروع  ويتضمــن 
والصــراع  الفلســطينية،  القضيــة  بشــأن 
العربــي – اإلســرائيلي، والتضامــن مع لبنان، 
وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، 
الســودان  فــي  والتنميــة  الســالم  ودعــم 
الســلمي  والحــل  القمــر،  والصومــال وجــزر 

للنزاع الحدودي الجيبوتي – اإلرتيري.
كمــا يشــمل مشــروع جــدول األعمــال علــى 
تفعيل مبادرة الســالم العربية، واالنتهاكات 
اإلســرائيلية، وســرقة إســرائيل للميــاه فــي 
الســوري  والجــوالن  المحتلــة،  األراضــي 

المحتل.

الجبير: الحديث مبكر عن إعادة 

سوريا للجامعة العربية

للشــؤون  الســعودي  الدولــة  وزيــر  قــال 
االثنيــن،  أمــس  الجبيــر،  عــادل  الخارجيــة، 
إن إعــادة ســوريا للجامعــة العربيــة مرتبــط 
العمليــة  فــي  إحــرازه  يتــم  الــذي  بالتقــدم 
مؤتمــر  فــي  الجبيــر  وأوضــح  السياســية. 
صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، 
الرياض:”إعــادة  فــي  الفــروف،  ســيرغي 
بالتقــدم  العربيــة مرتبــط  للجامعــة  ســوريا 
الــذي يتــم إحــرازه فــي العمليــة السياســية، 
وبــرأي فإنه ال يــزال الحديث عن الموضوع 
مبكــرا، وأعتقد أن هذه وجهة نظر الجامعة 
العربيــة بشــكل عام”.وأضــاف: “فيما يتعلق 
بإعــادة بنــاء ســوريا، فلــن يتــم ذلــك إال بعد 
انتهــاء الحرب، ونكــون قادرين على ضمان 
االســتقرار واألمــن فــي البالد”.وعــن إعــادة 
فتح ســفارة الرياض بدمشــق، بيــن الجبير: 
“هــذا األمــر )معــاودة فتــح الســفارة( يتعلــق 

بالتقدم الذي تحرزه العملية السياســية في 
ســوريا”. مــن جانبــه، قــال الفــروف: “نعمــل 
علــى تعزيــز التعــاون مــع الجانب الســعودي 
فــي كافــة المجــاالت وهنــاك محادثــات مــع 
الســعودية لبنــاء محطــات نوويــة”، مضيفــا: 
تعزيــز  الســعودي  الجانــب  مــع  “ناقشــنا 
التعاون في مكافحة اإلرهاب”.وتابع: “نقوم 
بدعــم األطــراف الســورية مــن أجل تشــكيل 
اللجنــة الدســتورية”.وفيما يتعلــق بالقضيــة 
الروســي:  المســؤول  أوضــح  الفلســطينية، 
الدوليــة  القــرارات  تجاهــل  عــدم  “يجــب 
الفلســطينية”.وأكمل:  بالقضيــة  المتعلقــة 

حــل  إفشــال  تحــاول  المتحــدة  “الواليــات 
الدولتين من خالل طرحها صفقة القرن”.

قرقاش: إيران “تحرج نفسها” 
بقضية الجزر المحتلة

للشــؤون  اإلماراتــي  الدولــة  وزيــر  أكــد 
الخارجية، أنور قرقاش، االثنين، أن التعنت 
اإلماراتيــة  الجــزر  قضيــة  فــي  اإليرانــي 
المحتلة “يرســل رسالة أشمل حول توجهها 

في منطقة الخليج العربي”.
تغريــدات،  سلســلة  فــي  قرقــاش،  وقــال 
حــول  المفرطــة  اإليرانيــة  “الحساســية  إن 

الكبــرى  طنــب  اإلمــارات،  لجــزر  احتاللهــا 
وطنب الصغرى وأبوموسى غير مفهومة..”.

كل  فــي  نفســها  تحــرج  “طهــران  وأضــاف 
غيــر  يبقــى  احتاللهــا  ألن  دولــي  منتــدى 
قانونــي وغيــر شــرعي وغيــر معتــرف بــه، 
واإلمــارات ومنــذ اليــوم األول تدعــو لحــل 

القضية سلميا وعبر الحوار والتحكيم”.
اإلمــارات  جــزر  “قضيــة  أن  إلــى  وأشــار 
المحتلــة مثــال واضــح أن منطــق االحتالل 
شــرعية  يصنــع  ال  الواقــع  واألمــر  والقــوة 
دوليــة وال يقنــن االحتالل، ورفــض دعوات 
اإلمــارات الســلمية لحــّل هــذه القضية يضع 
إيــران فــي خانــة حرجــة، تعامــل إيــران مع 
القضيــة يرســل رســالة أشــمل حــول  هــذه 

توجهها في منطقة الخليج العربي”.

وختم قرقاش قائال “هناك العديد من  «
الخالفات الدولية حول جزر متنازع 

عليها، وتتعامل معها الدول ضمن إطار 
التوجه اإلماراتي السلمي والقانوني 

والعقالني، بالمقابل الموقف اإليراني، 
ولألسف، غير منطقي ألن أساسه 

احتالل بالقوة يسعى لفرض األمر الواقع 
وال يدعمه سند قانوني أو تاريخي”.

عواصم ـ وكاالت

نيروبي ـ رويترز

الجامعة العربية تعد جدول أعمال قمة تونس

أنور قرقاشعادل الجبير

بغداد ـ أ ف بطهران ـ رويترزالجزائر ـ وكاالت

رفضــت أحــزاب معارضة جزائرية ترشــح الرئيــس عبد العزيز بوتفليقة لوالية خامســة، 
داعية إلى تفعيل مادة بالدستور تنص على شغور منصب الرئاسة وتأجيل االنتخابات.

تشــاوري  لقــاء  عــن  صــادر  بيــان  وأكــد 
المعارضــة  أحــزاب  قــادة  مــن  لمجموعــة 
والنشــطاء  الوطنيــة  والشــخصيات 
المنســوبة  “الرســالة  رفــض  السياســيين 
لبوتفليقــة شــكال ومضمونــا لكونهــا مجــرد 
مناورة إلجهاض الحراك الشعبي وااللتفاف 
علــى أهدافــه وتضحياتــه ومحاولــة تمديد 
عمــر هــذا النظــام”. وعبــرت المعارضــة عــن 
رفضهــا ترشــح بوتفليقــة لواليــة خامســة، 
محــذرة ممــا يمكن أن يتســبب بــه ذلك من 

مخاطر على البالد. وطالبت المعارضة 
بتفعيــل المــادة 102 مــن الدســتور 
التــي تنــص علــى شــغور منصــب 

وتأجيــل  الجمهوريــة،  رئيــس 
االنتخابات الرئاسية المقررة 
يــوم 18 أبريــل القــادم. كمــا 
دعت مختلف فئات الشــعب 

إلــى المحافظة على وحدتها وعلى ســلمية 
وفــي  واســتمراره.  االحتجاجــي  حراكهــا 
الجزائــري   الرئيــس  إلــى  منســوبة  رســالة 
عبــد  االنتخابيــة  حملتــه  مديــر  تالهــا 
الغنــي زعــالن، تعهــد بوتفليقــة بعــد فــوزه 
باالنتخابــات بـ”إعــداد دســتور جديد يزكيه 
الشــعب الجزائــري عــن طريــق االســتفتاء، 
وتنظيــم انتخابات رئاســية مبكرة بعد عام 

ال يشارك فيها”.

وشهدت الجزائر العاصمة وعدة  «
واليات أخرى مسيرات واحتجاجات، 

وذلك عقب إيداع مدير حملة 
الرئيس الجزائري لملف ترشح 

بوتفليقة لدى المجلس الدستوري 
رافعين شعارات رافضة 

لترشحه ومطالبة برحيله مع 
كل رموز النظام الحالي.

فــي تصريحــات “مكــررة”، شــن الزعيــم اإليرانــي األعلــى علــي خامنئــي هجومــًا عنيفــًا على 
الحليــف األوحــد المدافــع عــن االتفــاق النــووي اإليرانــي، أال وهــو “األوروبيــون”، ووصفهم 

بالسيئين والخبثاء.

أمــس  لخامنئــي،  الرســمي  الموقــع  وأعــاد 
االثنين، نشر تصريحات سابقة له، قال فيها: 
الحــال  بطبيعــة  ســيقولون  األوروبييــن  “إن 
إنهــم يحمــون المصالــح اإليرانيــة بحزمتهم، 
لكــن يتعيــن أال تعطــي الحكومــة اإليرانيــة 
أولويــة لذلــك”. كمــا أضــاف أن األوروبييــن 
الكثيــر  لــدي  ســيئون،  حقــا  إنهــم  “ســيئون، 
بســبب  ليــس  األوروبييــن،  بشــأن  ألقولــه 
طبيعتهــم  بســبب  بــل  الراهنــة،  السياســات 
الخبيثــة فــي القــرون القليلة الماضيــة”. إلى 

فــي  الحكومــة  نصــح خامنئــي  ذلــك، 
علــى  تعــول  بــأال  الماضــي  يوليــو 
حزمــة أوروبية لحماية طهران من 
العقوبــات األميركية بعد انســحاب 

الرئيــس األميركي دونالد ترمب 
مــن االتفاق النووي واســتئناف 

العقوبــات علــى إيران. ويظهر نشــر الخطاب 
بعد تســعة أشــهر من اجتمــاع الزعيم األعلى 
بمجلــس الــوزراء أن خامنئــي لم يكــن مؤمنًا 
إلنقــاذ  روحانــي  حســن  الرئيــس  بمســاعي 
االتفــاق النــووي مــع القــوى األوروبيــة، التي 
ظلت ملتزمة باالتفاق رغم خروج واشــنطن 

في مايو 2018.

ولعل المفارقة األبرز أن تلك التصريحات  «
نشرت، أو أعيد نشرها، بعد أسبوع من 
رفض روحاني استقالة وزير الخارجية 
محمد جواد ظريف، قائد الجهود 
األقوى إلبرام االتفاق النووي. 

يذكر أن فرنسا وألمانيا 
وبريطانيا فتحت في يناير قناة 

جديدة للتجارة مع إيران 
تتجنب التعامل بالدوالر.

أكــد الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس أمــس االثنيــن تضامــن الفلســطينيين مع 
العــراق فــي تصديــه لإلرهــاب وعمليــة إعــادة اإلعمــار، وذلــك خــالل لقائــه نظيــره 

العراقي برهم صالح في إطار زيارة استمرت يومين إلى العاصمة بغداد.

وكان عبــاس وصــل إلــى العاصمــة العراقيــة 
ليــل األحــد في زيارة رســمية علــى رأس وفد 

فلسطيني للمرة األولى منذ عشرة أعوام.
الســلطة  رئيــس  التقــى  األحــد  ومســاء 
الفلسطينية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 
فــي المقــر الحكومــي، حيــث أكــد فــي مؤتمر 
“تطــورات  ناقشــا  أنهمــا  مشــترك  صحافــي 
األوضــاع فــي فلســطين، واالنتهــاكات التــي 

تتعرض لها القدس”.
وأكد عباس أيضا استعداد بالده “للمشاركة 

فــي عملية إعادة إعمار العراق، بالتعاون 
مع الشــركات الفلســطينية المنتشرة في 

العالم”.
واالثنيــن، عقــد عبــاس اجتماعــًا موســعًا 

مع صالح في قصر الســالم بوسط 
بغــداد، جــرى خالله اإلشــارة إلى 

العالقات بين البلدين و”أهمية حماية القدس 
الشــريف والمقدسات من أي انتهاكات”، وفق 

بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
العــراق  الفلســطيني  الرئيــس  هنــأ  بــدوره، 
داعــش وتحريــر  علــى عصابــات  “باالنتصــار 
المدن )...( مجددًا تضامن الشعب الفلسطيني 
مــع شــقيقه العراقــي فــي تصديــه لإلرهــاب”، 

وفق البيان نفسه.
وكان عبــاس زار العــراق رســميا للمــرة األولى 
نظــام  ســقوط  بعــد   ،  2009 فــي 

صدام حسين في العام 2003.

وتحتضن بغداد  «
خصوصا آالف الالجئين 

الفلسطينيين الذين كانوا 
يعيشون في مجمعات 

سكنية في وسط العاصمة.
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واشنطن ـ أ ف ب

رام اهلل ـ أ ف ب

أعلنــت وزارة الخارجيــة األميركيــة في 
بيــان أن قرار الواليــات المتحدة خفض 
تمثيلها الدبلوماســي لدى الفلسطينيين 
دخــل حيــز التنفيــذ أمــس اإلثنيــن عبــر 
دمــج قنصليتهــا فــي القــدس المحتلــة 
بســفارتها لــدى إســرائيل. وقــال البيــان 
2019، ســيتم  مــارس  الرابــع مــن  “فــي 
دمج قنصلية الواليــات المتحدة العامة 
فــي القدس بســفارة الواليــات المتحدة 
فــي القــدس لتشــكال بعثــة دبلوماســية 

القنصليــة األميركيــة  واحــدة”. وكانــت 
فــي القــدس مثلــت بحكــم األمــر الواقع 
ســفارة لــدى الفلســطينيين منــذ توقيــع 
القــرن  تســعينات  فــي  أوســلو  اتفــاق 

الماضي.
وأكــد وزيــر الخارجيــة األميركــي مايك 
أعلــن  التــي  الخطــوة  هــذه  أن  بومبيــو 
تغييــرًا  تشــكل  لــن  أكتوبــر  فــي  عنهــا 
تحســين  إلــى  وتهــدف  السياســة  فــي 

“الفاعلية”.

أطلقــت القــوات اإلســرائيلية النــار علــى 
شــبان فلســطينيين فــي رام هللا بزعــم 
تنفيــذ عمليــة دهس، إال أن شــهود عيان 
الشــبان  إن  قالــوا  فلســطينية  ومصــادر 
جنــودا  دهــس  يتقصــدوا  لــم  الثالثــة، 
جــرى  مــا  وأن  بســيارتهم،  إســرائيليين 
هــو حــادث ســير وليس عمليــة متعمدة. 
وكان شابان فلسطينيان قد قضيا، فيما 
أصيــب ثالــث بجروح بعد أن فتح جنود 

مــن جيــش االحتــالل اإلســرائيلي النــار 
عليهــم قــرب قريــة كفــر نعمة غــرب رام 
هللا. وقــال جيــش االحتــالل إن جنــوده 
تعرضــوا لعمليــة دهــس “تخريبيــة”، مما 
أدى إلــى إصابــة ضابط بجــروح خطيرة 
وأوضــح  طفيفــة.   بجــروح  وجنــدي 
الجنــود  أن  الجيــش  باســم  المتحــدث 
المهاجميــن وقتلــوا  علــى  النــار  أطلقــوا 

اثنين منهم وأصابوا الثالث بجروح.

أميركا تخّفض تمثيلها الدبلوماسي في فلسطين

إسرائيل تقتل فلسطينيين بزعم عملية دهس

عواصم ـ وكاالت الخرطوم ـ وكاالت

قضــت محكمــة خاضعــة لســيطرة ميليشــيات الحوثــي، بالحجز التحفظي علــى أموال الرئيس اليمني الشــرعي المعتــرف به دوليًا 
عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته معين عبدالملك، ووزير الخارجية خالد اليماني. وبحسب وكالة األنباء اليمنية الخاضعة 
لســيطرة الحوثيين فإن “المحكمة الجزائية المتخصصة )أمن الدولة( بأمانة العاصمة قضت بالحجز التحفظي على أموال هادي 

ومعين واليماني العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجها”.

وأصــدرت ذات المحكمــة منــذ تعييــن 
الحوثيــة،  القيــادات  مــن  لهــا  رئيــس 
اإلعــدام،  أحــكام  مــن  كبيــرًا  عــددًا 
خــالل الفتــرة الماضيــة، علــى قيادات 
الشرعية اليمنية ومعارضي مشروعها 

االنقالبي.
وتستغل الميليشيات القضاء الخاضع 
لسيطرتها لتصفية حسابات سياسية، 
معارضيهــا،  علــى  باإلعــدام  والحكــم 
محليــة  حقوقيــة  تقاريــر  بحســب 

ودولية.
المتحــدث  أعلــن  آخــر،  جانــب  مــن 
باســم تحالــف دعــم الشــرعية، تركــي 
المالكــي، في اليمن، أمــس االثنين، أن 

ميليشــيات الحوثــي تســتخدم مطــار 
صنعاء الدولي نقطة عسكرية.

المؤتمــر  خــالل  المالكــي  وأضــاف 
مــن  للتحالــف  األســبوعي  الصحافــي 
الريــاض، أن المنظومــات الصاروخيــة 
تعــّرض  الحوثيــون  ينصبهــا  التــي 
المالحــة الجويــة للخطــر، مشــيرا إلــى 
أن التحالــف يعــرض مجمل التصاريح 
الممنوحة للسفن والمنظمات اإلغاثية 

في اليمن.
أن  التحالــف  باســم  المتحــدث  وأكــد 
الحوثييــن يواصلــون عرقلــة وصــول 
وتوزيع المســاعدات اإلغاثية للشــعب 

اليمني.

دعا “تجمع المهنيين السودانيين” أمس االثنين، أنصاره إلى تنفيذ إضراب شامل عن العمل ليوم واحد اليوم الثالثاء، في محاولة 
جديدة للضغط على حكومة الرئيس عمر البشير.

وطالــب التجمع، وهو تحالف نقابات مســتقلة، 
عبــر حســاباته فــي مواقــع التواصــل، أنصــاره 
القيــام  وعــدم  عملهــم  أماكــن  إلــى  بالذهــاب 
بهمامهــم ورفــع شــعارات اإلضــراب فــي أماكن 
يشــمل  ال  اإلضــراب  أن  إلــى  مشــيرًا  العمــل، 
القطاعات التي تؤثر على حياة وصحة الناس 

مثل المستشفيات والصيدليات وغيرها.
الصحــف  فــي  الصحافييــن  التجمــع  ودعــا 
الورقية واإللكترونية إلى اإلضراب عن العمل، 
وعدم القيام بأي نشاط، واستثنى نشر األخبار 
الطارئــة المتعلقة باألمن والســالمة والكوارث. 
عضــو  الســودانيين  الصحافييــن  وشــبكة 

مؤسس للتجمع.
فــي  العامليــن  المعلميــن  اإلضــراب  واســتثنى 
امتحانات شهادة الثانوية العامة التي انطلقت 

أمس بجميع الواليات.

وهــذه ليســت المــرة األولــى التــي ينفــذ فيهــا 
حيــث  إضرابــًا،  الســودانيين  المهنييــن  تجمــع 
تنفــذ لجنــة أطبــاء الســودان المركزيــة، وهــي 
إضرابــًا  للتجمــع،  المؤسســة  النقابــات  إحــدى 
شامالً عن العمل يستثني الحاالت الطارئة منذ 

أكثر من شهرين.
ويقــود تجمــع المهنييــن منــذ أكثر من شــهرين 
موجــة مــن االحتجاجات التــي تطالب بتنحي 
الرئيس عمر البشير من السلطة وقيام حكومة 

انتقالية من كفاءات وطنية.
الرئيس اليمني

دعوات إلضراب شامل وتصعيد االحتجاجات في السودان

التحالف: الميليشيات تستخدم مطار صنعاء نقطة عسكرية ال يشــمل القطاعــات المؤثــرة علــى حياة وصحــة الناس
الحوثيون يحتجزون أمالك الرئيس هادي السودان.. دعوات إلى اإلضراب العام



موسكو ـ أ ف ب

قــال الكرمليــن، أمــس االثنين، إن الرئيــس فالديمير بوتين وقع مرســوما بتعليق 
مشــاركة روســيا فــي معاهــدة القــوى النوويــة المتوســطة المــدى الموقعــة مــع 

الواليات المتحدة خالل الحرب الباردة.

وكانــت روســيا قــد أعلنــت الشــهر الماضــي 
أنهــا ســتعلق مشــاركتها فــي معاهــدة القوى 
النوويــة المتوســطة بعدمــا قالــت الواليــات 
بســبب  منهــا  ستنســحب  إنهــا  المتحــدة 
انتهــاك  روســيا  وتنفــي  روســية.  انتهــاكات 
بمخالفتهــا،  واشــنطن  واتهمــت  المعاهــدة، 
وجــاء  المتحــدة.  الواليــات  نفتــه  مــا  وهــو 
فــي المرســوم أن بوتيــن أمــر بتعليــق العمل 
بالمعاهــدة إلى أن توقف واشــنطن انتهاكها 
وطلــب مــن وزارة الخارجية إخطار أطراف 
وتأتــي  الروســية.  بالخطــوة  المعاهــدة 
الخطــوة ردا علــى إعالن الواليــات المتحدة 

اعتزامهــا االنســحاب مــن المعاهــدة خــالل 
ســتة أشهر، إال إذا أوقفت موسكو ما تصفه 
وأبرمــت  للمعاهــدة.  بانتهــاكات  واشــنطن 
الســوفيتي  واالتحــاد  المتحــدة  الواليــات 
ســابقا، معاهــدة القــوى النوويــة المتوســطة 
المــدى، مــن أجــل القضــاء علــى الصواريــخ 

النووية المتوسطة والقصيرة المدى.

وقد وقع المعاهدة في واشنطن  «
العاصمة الرئيس الراحل رونالد ريغان، 

واألمين العام الراحل للجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوفيتي ميخائيل 

غورباتشوف، في 8 ديسمبر 1987.

برلين ـ رويترز

قالــت متحدثــة باســم القيــادة األميركية في أوروبا، أمــس االثنين، إن الجيش 
األميركي نشر نظام الدفاع الصاروخي المتطور “ثاد” في إسرائيل.

وأضافــت أن اإلجــراء يهــدف إلــى 
األميركــي  الجيــش  قــدرة  اختبــار 
هــذه  لمثــل  الســريع  النشــر  علــى 

األسلحة في أنحاء العالم.
وألســباب أمنية رفضــت المتحدثة 
اســتغرقها  التــي  الفتــرة  توضيــح 
تطــوره  ثاد”،التــي  “نظــام  نشــر 
لوكهيــد مارتــن ورايثيــون،  شــركة 
فــي إســرائيل، وفق مــا نقلت وكالة 

“رويترز”.
وتضــاف منظومــة ثاد إلــى قدرات 
اإلســرائيلية  الجويــة  الدفــاع 
الصواريــخ  ضــد  المخصصــة 

وتعــد  المــدى،  بعيــدة  البالســتية 
المنظومــات األكثــر تطــورا  إحــدى 

من نوعها في العالم.
اســتقبال  المنظومــة  وبمقــدور 
األقمــار  مــن  التوجيهيــة  البيانــات 
Ae�  االصطناعيــة الخاصــة بنظــام
gis للدفــاع الصاروخــي مــن البحر، 
كما باستطاعته العمل بالتوافق مع 

نظامي باتريوت وباك3�.

وال يحمل النظام الصاروخي أية  «
رأس حربية، ولكنه يعتمد على 

الطاقة الحركية عند التصادم 
لتحقيق إصابة مدمرة.

انجمينا ـ أ ف ب

أعلنــت تشــاد إغــالق الحــدود مــع ليبيا، بعد شــهر من دخــول رتل مــن المتمردين 
إلى أراضيها من الجنوب الليبي، بحســب ما أكد وزير األمن التشــادي محمد أبا 

علي صالح.

وأعلن الوزير خالل زيارته شمال تشاد 
وفــق التلفزيــون الوطنــي “لقــد اّتخذنــا 
قــرار إغــالق الحــدود بيــن تشــاد وليبيا 

اعتبارا من اآلن وحتى إشعار آخر”.
العــام  مطلــع  أعلنــت  نجامينــا  وكانــت 
2017 إغــالق كامــل الحــدود مــع ليبيــا 
بعــد  وتقــرر  لتعــود  كلــم   1400 بطــول 

بضعة أشهر إعادة فتحها جزئيا.
كــوري  زيارتــه  خــالل  الوزيــر  وقــال 
بوغــودي فــي شــمال غــرب تشــاد فــي 
األشــهر  فــي  شــهدت  التــي  تيبســتي 
األخيــرة مواجهــات بيــن عمــال مناجــم 

والجيــش إن “هــذه المنطقــة أصبحــت 
ملتقــى ألفــراد العصابــات واإلرهابييــن 

والمتمّردين”.
وكــوري بوغودي منطقــة غنية بالذهب 
فــي منطقــة جبليــة عنــد جانبــي  تقــع 
الحــدود بيــن تشــاد وليبيــا وتســتقطب 

عددا من التشاديين واألجانب.

ويوم األحد قال الوزير إن “كل من  «
سيتواجد في هذا الموقع من 

كوري سيعتبر إرهابيا”، معلنا “نزع 
السالح من الشعب ومنع التنقيب 

عن الذهب رسميا”.

بوتين يعلق معاهدة القوى 
النووية مع واشنطن

أميركا تنشر نظام 
“ثاد” في إسرائيل

تشاد تعلن إغالق 
حدودها مع ليبيا

ألمانيا.. إسقاط الجنسية عن “اإلرهابيين”

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

والحــزب  المســيحي  الديمقراطــي  االتحــاد  حــزب  أن  ألمانيــة  صحيفــة  ذكــرت 
الديمقراطــي االشــتراكي، شــريكه فــي االئتــالف الحاكــم، اتفقــا على خطة لســحب 

الجنسية من بعض األلمان الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش.
وتــرك أكثــر من ألف ألماني بلدهم إلى مناطق تشــهد صراعات في الشــرق األوســط 
منــذ عــام 2013، وتــدرس الحكومــة ســبل التعامــل معهم مــع اقتراب قوات ســوريا 
الديمقراطية المدعومة من الواليات المتحدة من السيطرة على آخر جيب للتنظيم 
في سوريا. وعاد نحو ثلثهم إلى ألمانيا، ويحتمل أن ثلثا آخر قد لقوا حتفهم بينما 
يعتقد أن الباقين ال يزالون في العراق وسوريا ومنهم بعض المحتجزين لدى القوات 
العراقية وقوات ســوريا الديمقراطية. وقالت صحيفة سودويتشــه تســايتونج نقال 
عن مصادر بالحكومة إنه ينبغي وجود ثالثة معايير حتى تتمكن الحكومة من نزع 
الجنســية عــن األلمــان الذيــن قاتلوا في صفــوف التنظيم. وينبغــي أن يكون لهؤالء 
األفــراد جنســيات أخــرى، وأن يكونــوا بالغين، وســيحرمون من الجنســية إذا قاتلوا 

في صفوف داعش بعد تطبيق القواعد الجديدة.

 انجميناواشنطنموسكو

يبــدأ الديمقراطيــون فــي الكونغــرس األميركــي أول خطــوة فــي إجــراءات التحقيــق باحتمال إســاءة اســتخدام الرئيس 
دونالد ترامب للسلطة وإعاقة العدالة، في عملية قد تزيد من احتمال عزل الرئيس، بحسب شبكة سي أن أن األميركية.

لهــا  مطــول  تقريــر  فــي  الشــبكة  وقالــت 
إن رئيــس اللجنــة القضائيــة فــي مجلــس 
الــذي  نادلــر،  جيــري  األميركــي  النــواب 
ســيقود أي إجــراءات تتعلــق باإلقالــة إذا 
مــن  قــد طلــب وثائــق  االتهامــات،  ثبتــت 
60 شــخصا وكيانــا قريبيــن مــن الرئيــس 
ترامــب، بمــا فــي ذلــك مــن وزارة العــدل 
والبيــت األبيــض ومنظمــة ترامــب. بشــأن 
انتهــاكات ارتكبهــا مســتفيدا مــن منصبــه. 
وقال نادلر لمحطة تلفزيون )إيه.بي.سي( 
وثائــق  علــى  الحصــول  تريــد  اللجنــة  إن 
وكبيــر  ترامــب  ونجــل  العــدل  وزارة  مــن 
المســؤولين الماليين في مؤسســة ترامب 
آليــن ويســيلبرغ ضمــن آخريــن. وأضــاف 
“سنفتح تحقيقات بشأن إساءة استخدام 

الســلطة والفســاد...وعرقلة ســير العدالــة. 
مهمتنا هي حماية القانون”. وأوضح قائال 
“مــن الواضــح أن الرئيــس عرقــل العدالــة. 
مهمتنــا حماية ســيادة القانون” لكنه أشــار 
إلــى أن مــن الســابق ألوانــه جــدا التفكيــر 
فــي ضــرورة مســاءلته. وفي شــأن عرقلة 
العدالة، استشــهد نادلر بقرار ترامب إقالة 
لمكتــب  الســابق  المديــر  كومــي  جيمــس 
التحقيقــات االتحــادي )إف.بــي.آي( الــذي 
كان يــرأس وقتهــا التحقيــق فــي مزاعــم 
تدخــل روســيا فــي االنتخابــات الرئاســية 
2016، واحتمــال وجــود  عــام  األميركيــة 

تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو.
إلــى  التحقيــق  علــى  اإلشــراف  وانتقــل 
المتوقــع  الخــاص روبــرت مولــر  المحقــق 

العــدل  وزيــر  إلــى  نتائجــه  يســلم  أن 
نادلــر  وأشــار  أســابيع.  خــالل  األميركــي 
أيضــا إلــى مــا وصفهــا بمحــاوالت ترامــب 
ترهيــب الشــهود فــي التحقيــق. ولــم يــرد 
البيــت األبيــض ووزارة العدلــة ومؤسســة 
ترامــب حتــى اآلن علــى طلبــات للتعليــق. 
لكــن ترامــب وصــف فــي تغريــدة لــه يــوم 
األحد، اإلجــراءات النيابية للديمقراطيين 
بـ”التحرش الرئاســي” على أعلى مســتوى، 
“الفاســدة”  اإلعــالم  وســائل  أيضــا  متهمــا 
بشــن حملة شــديدة ضــده. ويأتي تحقيق 
إلــى تحقيقــات موازيــة  نادلــر، باإلضافــة 
فــي رئاســة ترامب مــن قبل لجــان الرقابة 
والمخابــرات فــي مجلــس النــواب، عالمة 
فــي  السياســي  التحقيــق  بنيــة  أن  علــى 

ســلوك الرئيــس قــد اكتملــت، إلــى جانــب 
التحقيقــات القانونيــة التــي يقودهــا مولر 

والمدعين العامين في نيويورك.

كابوس سياسي

وبالنظر إلى مســؤولياته وصالحياته، يعد 
تحرك نادلر كابوســا سياسيا للرئيس فتح 
مرحلة جديدة أكثر خطورة في المواجهة 
بيــن الديمقراطييــن فــي مجلــس النــواب 

وترامب، بحسب سي أن أن.
ولــم يقــدم مولر حتــى اآلن أي دليل يدين 
ترامــب فــي قضيــة التدخــل الروســي في 
مــع  لكــن  العدالــة.  إعاقــة  أو  االنتخابــات 
ذلــك، فــإن بعــض الخيــوط المســتقاة مــن 
التحقيقات مع مساعدي ترامب السابقين 
قد تشــكل نقطة تحول في نتائج تحقيق 
مولر الذي ســيقدم إلى وزير العدل ويليام 

بار، بحسب متحدثة باسم الوزارة.
وزمــالءه  نادلــر  الجمهوريــون  واتهــم 
الرئيــس  ضــد  بالتحيــز  الديمقراطييــن 

ومحاولة توجيه التحقيقات.
وقــال زعيــم األقليــة فــي مجلــس النــواب 
األســبوع  هــذا  فــي  ماكارثــي  كيفيــن 
قــرر  نادلــر  الكونغــرس  أن عضــو  “أعتقــد 
مســاءلة الرئيــس في اليوم الــذي فاز فيه 

باالنتخابات”.
واعتبــر مكارثــي إن دفــع ترامــب أمــوال 
قبــل  بهمــا  عالقــة  علــى  كان  لســيدتين 
مســتوى  إلــى  يرقــى  ال  االنتخابــات 

المخالفات التي تؤدي إلى العزل.
وعــرض محامــي ترامــب الســابق مايــكل 
كوهيــن األســبوع الماضي شــيكًا بمبلغ 35 
ألــف دوالر  قائــال إنه دليل على أن ترامب 
كان يكافئــه عمــا قد يصل إلــى حد انتهاك 
قوانين تمويــل الحمالت االنتخابية حتى 

أثناء توليه منصبه.
لكــن ماكارثي جادل بــأن انتهاكات تمويل 
الغرامــة،  تســتحق  االنتخابيــة  الحمــالت 
قــد  التــي  النــوع  مــن  عقوبــات  وليســت 

يتخذها الكونغرس ضد الرئيس.

واشنطن ـ وكاالت

برلين ـ وكاالت

ترامب يواجه عاصفة ديمقراطية جديدة
التحقيـــق فـــي احتمـــال إســـاءة اســـتخدام الســـلطة وإعاقـــة العدالـــة

بيروت ـ أ ف ب

أمستردام - رويترز

أعلنت هولندا، أمس االثنين، أنها استدعت سفيرها لدى طهران بعدما طردت األخيرة دبلوماسيين 
هولنديين اثنين في إطار الخالف بشأن تورط إيران في اغتيال معارضين لنظام طهران. واتهمت 
الســلطات الهولنديــة إيــران فــي ينايــر بالتــورط فــي عمليتــي قتــل معارضيــن اثنين علــى األراضي 
الهولندية في 2015 و2017. وفرض االتحاد األوروبي عقوبات على طهران على خلفية العمليتين.

وقــال وزير الخارجية الهولندي ســتيف بلوك 
في رســالة إلى البرلمان، إن الحكومة “قررت 
استدعاء سفير هولندا لدى طهران للتشاور”.
مســؤولين  طــرد  إيــران  قــرار  أن  وأضــاف 
هولنديين )وهو أمر لم ُيعلن عنه في السابق( 
لتعزيــز  بالنســبة  وســلبيا  مقبــول  “غيــر  كان 
العالقات الثنائية”. وأفاد أن التحرك اإليراني 
كان للــرد علــى طــرد هولنــدا لموظفيــن فــي 
الســفارة اإليرانيــة فــي حزيران/يونيو 2018 
“جــراء المؤشــرات القوية من )االســتخبارات 
الهولنديــة( بــأن إيــران تورطــت فــي عمليتي 
الهولنديــة  األراضــي  علــى  تصفيــة جســدية 
اســتهدفتا شــخصين هولندييــن مــن أصــول 

إيرانية”.
 وأوضــح الوزيــر أن إيــران أبلغــت الســلطات 
الدبلوماســيين  طــرد  بقرارهــا  الهولنديــة 
بتاريخ 20 شــباط/فبراير، وتم ترحيلهما إلى 
هولندا يوم األحد. واستدعت هولندا السفير 

اإليرانــي كذلــك علــى خلفيــة القضيــة ذاتهــا، 
بحســب بلــوك. وذكــرت الشــرطة الهولنديــة 
في وقت سابق، أن القتيلين هما علي معتمد 
)56 عامــًا( الــذي قتــل في مدينــة ألميري عام 
الــذي  2015، وأحمــد مــال نيســي )52 عامــا( 

اغتيل في الهاي عام 2017.

هولندا تستدعي سفيرها بإيران

ذكــر المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان، أمــس االثنيــن، أن 150 مســلحا مــن تنظيــم 
“داعش” اإلرهابي استســلموا لقوات ســوريا الديمقراطية، خالل المعارك الدائرة في 
بلدة الباغوز شــرقي ســوريا. وقال مســؤول في قوات ســوريا الديمقراطية، إن 200 
شــخص آخريــن يتوقــع أن يخلوا قرية الباغوز فــي وقت الحق، وفق ما ذكرت وكالة 

“فرانس برس”.

ويأتــي هــذا التطــور الميدانــي، مــع إعــالن 
القــوات الكرديــة في وقت ســابق أمس، عن 
فتــح ممــرات آمنــة لخــروج مــن يرغــب من 

عناصر التنظيم اإلرهابي من الباغوز.
لقــوات  اإلعالمــي  المكتــب  وأوضــح مديــر 
أن  بالــي  مصطفــى  الديمقراطيــة  ســورية 
فيــه  ليــس  محــورا  خصصــت  قــد  القــوات 
اشــتباكات لخــروج مــن يرغــب مــن عناصــر 
داعــش بالخــروج، مشــيرا إلــى أن “المعــارك 
مستمرة، ولكن التقدم بطيء ويتم بحذر”.

وأعلنــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة فجــر 
أمس أنها أبطأت وتيرة المعركة التي تشنها 
علــى الباغــوز، المعقــل األخيــر لداعــش فــي 

محافظــة ديــر الــزور، شــرق ســوريا. وقــال 
اإلعالمــي  المركــز  مديــر  بالــي،  مصطفــى 
لقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى حســابه 
المعركــة  أبطــأت  القــوات  إن  تويتــر  علــى 
قليــالً، بســبب اتخــاذ عناصــر داعــش لبعض 
المدنييــن المحتجزيــن فــي الباغــوز كدروع 
بشــرية. وال يــزال مئــات مــن مقاتلي داعش 
غيــر  عــدد  مــع  الباغــوز،  فــي  يتحصنــون 
معروف من المدنيين، فيما وصف مستشــار 
بولتــون،  جــون  األميركــي،  القومــي  األمــن 
المنطقــة التــي يســيطر عليهــا داعــش بأنهــا 
أن  إلــى  منوهــا  الصغــر،  متناهيــة  منطقــة 
إعالن هزيمة التنظيم بنسبة 100 في المئة 

“سوف يحدث قريبا جدا جدا”. وأشار مدير 
رامــي  اإلنســان  لحقــوق  الســوري  المرصــد 
عبــد الرحمــن أن البــطء فــي إنجــاز المهمــة 
يكمــن فــي طبيعــة أرض المعركــة، موضحــا 
المــزارع  فــي  يمكــن  حاليــا  “التحــدي  أن 
والبســاتين المحيطة بالباغــوز، فهناك أنفاق 

كثيــرة مفخخــة وألغــام تتطلــب الحــذر في 
التعامــل معهــا”. وأضــاف عبــد الرحمــن أن 
التحالــف الدولــي “يريــد القبــض على بعض 
الشــخصيات في التنظيم أحيــاء، باإلضافة 
إلى الخوف على حياة األســرى، ومن بينهم 

غربيين”.

وزير الخارجية الهولنديتخوض قوات سوريا الديمقراطية معارك ضارية في الباغوز

ــر” ــي ــب األخ ــي ــج ــام عـــشـــرات “االرهـــابـــيـــيـــن” فـــي مــعــركــة “ال ــس ــت اس
الباغوز.. دروع “داعش” البشرية تؤخر الحسم

ازدياد احتمال عزل ترامب
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نرفع القّبعة لرئيس 
جهاز كرة السلة بنادي 

الرفاع محمد العجمي على موقفه 
الرجولي في “إطفاء النار” بين 

محترف فريقه والعب المنامة، 
عبر لّم الشمل في جلسة واحدة 

قبل مواجهتهما الثانية 
المنتظرة اليوم.

شّتان بين اتحاد السلة الذي 
أبرم اتفاقا مع مستشفى رويال 

البحرين لتوفير تجهيزات صحية 
للمسابقات كافة، وبين اتحاد 

اليد الذي يكتفي بالنظر لالعبي 
األندية المنضوية تحت مظلته 

يتساقطون أمام عينيه وفي 
صالته دون أن يحرك ساكًنا.

Û  شــخص ناجــح مثل رئيــس االتحاد
اآلســيوي لكــرة القدم الشــيخ ســلمان بن 
إبراهيــم آل خليفــة، ال داعــي ألن توفــي 

حّقه بعبارات المديح والثناء، فاألرقام تتحدث عن إنجازاته بوضوح.
Û  تســّلم الشــيخ ســلمان رئاسة االتحاد اآلســيوي في العام 2013، وكان كياًنا مشتًتا يعاني

ا كبيًرا، وخالل 6 أعوام أصبح االتحاد القاري يتمتع بفائض مالي يؤكد نجاح  عجًزا ماليًّ
السياسة المالية اإلصالحية التي انتهجها الرئيس البحريني.

Û  فــي عهــد الشــيخ ســلمان رفــع االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم الدعــم المالــي المقــدم إلى
االتحــادات الوطنيــة األعضــاء بنســبة 200 %، األمــر الذي ســاعد الكثير مــن الدول على 
تســيير نشــاطاتها الكروية بشــكل أفضل من الســابق وســاهم في صعود منتخبات دول 

فقيرة إلى دائرة التنافس.
Û  فــي عهــد الشــيخ ســلمان تطــّورت بطولــة كأس آســيا وهــي أكبــر البطــوالت الكروية في

القــارة الصفــراء، ورفعــت قيمة جوائزهــا إلى 15 مليون دوالر للمــرة األولى في تاريخها 
منذ انطالقتها في العام 1956.

Û  فــي عهــد الشــيخ ســلمان تضاعــف عدد المنتخبــات المشــاركة في بطولة كأس آســيا من
16 إلــى 24، وكانــت النســخة التــي اســتضافتها اإلمــارات العربيــة المتحــدة واحــدة مــن 
أنجــح النســخ، وســنحت الفرصة لمشــاركة منتخبات للمــرة األولى بعــد أن كانت عاجزة 

عن التأهل في السابق.
Û  في عهد الشــيخ ســلمان رفعت نســبة الجوائز المالية المقدمة لألندية في بطولتي دوري

أبطــال آســيا وكأس االتحــاد اآلســيوي إلــى 300 %، األمــر الــذي دفــع األندية اآلســيوية 
للعمل على تطوير مستوياتها بهدف المشاركة في هاتين المسابقتين.

Û  فــي عهــد الشــيخ ســلمان وّقع االتحاد اآلســيوي أكبــر اتفاق لتســويق الحقــوق التجارية
لمسابقاته محقًقا نقلة نوعية تعكس مدى التطور الكبير الذي تشهده الكرة اآلسيوية.

Û  لذلــك، يســتحق الشــيخ ســلمان االســتمرار فــي منصبه، وعلــى كل من يريد الخيــر للكرة
اآلسيوية دعمه وتشجيعه للبقاء.

في عهد الشيخ سلمان.. 
األرقام تتحدث!

أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

أشاد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشئون الشــباب، رئيس المجلس األعلى 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة،  للشــباب 
الفخــري  الرئيــس  البحرينيــة،  األولمبيــة 
وســباقات  للفروســية  الملكــي  لالتحــاد 
القــدرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
المميــزة  اإلعالميــة  بالتغطيــة  خليفــة 
والضخمة التي حظيت بها كأس صاحب 
الجاللــة الملك المفــدى حفظه هللا ورعاه 
لســباق القــدرة الدولــي برعايــة مجموعة 

.GFH جي إف إتش المالية
وأكــد ســموه أن اإلعالم شــريك أساســي 
في إنجاح مختلف الفعاليات والبطوالت 
الرياضيــة وتواجــد هــذا الكــم الهائــل من 
مختلــف وســائل اإلعــالم ســواء المحلية 
البطولــة  إنمــا أظهــر هــذه  الخارجيــة  أو 
ومــا  الرائعــة  بالصــورة  الغاليــة  الدوليــة 
تتميــز بــه مــن مكانــة عزيــزة علــى قلوب 
الجميــع ومــا حظيــت بــه مــن منافســات 

قوية حتى رمقها األخير. 
وأشــار ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفة أن الجهود التي قامت بها وسائل 
اإلعــالم إنمــا هــي محــط وفخــر واعتزاز 
ا مــن نجــاح أي  ونعتبرهــا جــزًءا أساســيًّ
التــي  الجبــارة  الجهــود  رياضــي،  حــدث 
بذلها كل منتســبي وسائل اإلعالم لها كل 

التقدير واالحترام. 
 وبّيــن ســموه أن اإلعــالم جــزء ال يتجــزأ 
والبطــوالت  المســابقات  نجــاح  مــن 
الرياضيــة، وال بد من مواكبة التطور في 
التغطيــة اإلعالميــة والنقــل التلفزيونــي 
التحليليــة  االســتوديوهات  وإقامــة 
لمختلــف الرياضــات وأبرزهــا للمســاهمة  
المنافســات  هــذه  لمثــل  الترويــج  فــي 
ومتابعتهــا عن قرب ونشــر ثقافة رياضة 
باتــت تســتقطب شــريحة  التــي  القــدرة 

كبيرة من الناس. 
الملــك  جاللــة  بطولــة  أن  ســموه  وأكــد 
المفدى حفظه هللا ورعاه للقدرة حظيت 
إعالميــة  بتغطيــة  النســخة  هــذه  فــي 
مميــزة، فمن خالل هــذه الجهود الجبارة 
حلــة  بأزهــى  البطولــة  صــورة  خرجــت 
وســعت جميــع وســائل اإلعــالم إليصــال 

النــاس،  مــن  شــريحة  ألكبــر  أخبارهــا 
وزارة  مــع  المبكــر  التنســيق  تــم  حيــث 

شــئون اإلعــالم وقناة دبي ريســنغ وقناة 
يــاس التــي بذلت جهوًدا كبيــرة من أجل 

تحقيق النجاح المنشــود في هذا الحدث 
الرياضي المتميز.

سموه في حديث تلفزيونيسمو الشيخ ناصر بن حمد

ســـموه يثنـــي علـــى دور القنـــوات والطاقـــم اإلعالمـــي مـــن مختلـــف المواقـــع

ناصر بن حمد: تغطية كأس الملك للقدرة مميزة
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وصفهــا  يمكــن  ال  المنامــة..  نــادي  مصلــى  ميــاه  دورة 
بالكلمــات، فهــي بــؤرة تتكــّدس فيها القــذارة ويكفي أن 
تطالع وضعها المزري لتشمئز، وتشعر برغبة في التقيؤ!

 إنهــا الحالة التي يعيشــها كل زائــر للمصلى الصغير الواقع 
النــادي، خلــف المحــالت التجاريــة ذات الواجهــة  داخــل 

البّراقة.
مــن المســؤول عن دورة الميــاه، النادي أم إدارة المنشــآت 
الميــاه  أم مســتخدمو دورة  والرياضــة،  الشــباب  بــوزارة 

نفسها؟
 إنه الســؤال الذي تطرحه “البالد” بعد أن وردتها شــكاوى 
مــن أشــخاص ارتادوا دورة الميــاه، وبعد أن ذهب موفدنا 
إلى هناك اكتشف الحالة وزّودنا بالصور للمكان المقصود.

ونحن إذ نعرض هذه الصور، نتمنى الحصول على ردٍّ من 
الجهة المعنية وتحّرٍك سريع إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، فكيف 
تجتمــع الطهــارة المتمثلة فــي المصلى والقــذارة المتمثلة 

في دورة المياه؟!

محرر الشؤون الرياضية من الجفير

كيف تجتمع الطهارة والقذارة؟!

نجاح قفز الحواجز ورعاة الخيل في كأس الملك
ــأس الــمــلــك ــ ــاح ك ــجـ ــي إنـ ــل فـــخـــورون بــالــمــســاهــمــة فـ ــي ــخ ــز ورعـــــاة ال ــف ــق ــان ال ــرسـ فـ

أكــد مديــر مســابقات قفز الحواجز محمــد دادهللا التي رافقت كأس جاللــة الملك المفدى حفظه 
هللا ورعــاه لســباق القــدرة الدولــي أن إقامة مســابقات لقفــز الحواجز تأتي دعًمــا لمهرجان كأس 
ا ضخًما، والجميع يســعى  ا دوليًّ جاللــة الملــك لســباق القدرة الدولــي والذي يعتبر مهرجاًنا رياضيًّ

لتحقيق أعلى معدالت النجاح في جميع الجوانب. 

 وقــال “شــهدت مســابقات قفــز الحواجــز التــي 
أقيمت بقرية البحرين الدولية مشــاركة مميزة 
مــن قبــل فرســان وفارســات القفز مــن مختلف 
التــي  المســابقتين  فــي  المحليــة  اإلســطبالت 
المشــاركة  للناشــئين والعمــوم، وهــذه  أقيمــت 
إنمــا  المتميزيــن  الفرســان  قبــل  مــن  الواســعة 
مــن  قلوبهــم  فــي  مــن  يحملونــه  مــا  تعكــس 
أجــل إنجــاح منافســات الــكأس الغاليــة للقدرة 
وإيمانهــم بأهميــة التواجــد فــي أغلــى بطوالت 
القــدرة كأس ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة 
الفــارس  ورعــاه  هللا  حفظــه  المفــدى  الملــك 
القفــز حريصــون  مســابقات  فــي  نحــن  األول، 

علــى تحقيــق أعلى درجــات النجــاح في جميع 
مسابقاتنا التي شهدت هذا الموسم تنافس من 
الطــراز األول وتفــوق واضــح وتطــور كبير في 
المســتويات الفنيــة، إن كل مــا يتحقــق لرياضة 
تلــك  بفضــل  وازدهــار  تطــور  مــن  الفروســية 
الرعايــة الملكية الســامية التي جعلــت مملكتنا 
الحبيبــة فــي مصــاف الــدول المتقدمــة، نحــن 
جميعنا نفتخر ونعتز بأن نكون جزًءا من نجاح 
المهرجــان الدولــي الكبيــر وأن نســاند الفريــق 
الملكي فيكتوريوس بقيادة ســمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة والــذي حقــق لقــب أغلــى 

الكؤوس”. 

وأقيمــت مســابقتان لقفــز الحواجــز للناشــئين 
والعمــوم بالخيمة الخاصة فــي القرية الدولية، 
حيث انطلقت مسابقة الناشئين على مرحلتين 
وارتفــاع حواجزهــا مــن 95 حتــى 105، بينمــا 
أقيمــت مســابقة الكبــار وهــي علــى مرحلتيــن 
وارتفــاع حواجزهــا 115 حتى 125 ســم، وأدار 
البطولــة الحكــم الدولــي محمــد دادهللا بينمــا 

مصمم المسالك الدولي سيد طالب العلوي. 

رعاة الخيل رهن اإلشارة 

أما مدير مســابقات رعاة الخيل حميد الجبل 
فقد أكد حرصهم على الحضور في مثل هذه 
البطوالت والمســاهمة في إنجاحها خصوًصا 
هذه البطولة الغالية والتي تحمل أغلى اســم 
ونعتــز  “نفتخــر  وقــال  الجميــع  قلــوب  علــى 
بــأن نكــون جــزًءا مســاهًما فــي إنجــاح كأس 
حضــرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه 

النــداء  هللا ورعــاه، نحــن حريصــون بتلبيــة 
ونحــن رهــن اإلشــارة، لدينــا مجموعــة كبيرة 
من الشــباب المحــب لهذه الرياضة المشــوقة 
والتي يمارسها كثيرون وهي إحدى رياضات 
الخيــل التي تمارس في المملكة، كما تحظى 

بمتابعة جماهيرية كبيرة”. 
فــي  المشــاركين  “جميــع  الجبــل  وأضــاف 
أجمــل  يرفعــون  الخيــل  رعــاة  مســابقات 

الشــيخ  ســمو  لمقــام  والتبريــكات  التهانــي 
فــوز  بمناســبة  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
فريــق فيكتوريــوس بالمركــز األول فــي أول 
ســباق مسافة 160 كيلومتًرا، إن هذا النجاح 
وهــذا التفــوق ينعكــس علــى رياضــة الخيــل 
عموًمــا في مملكتنــا الحبيبة ورياضة القدرة 
ــا  خصوًصــا ويعــّزز مــن موقــع المملكــة دوليًّ

ا”. وعالميًّ

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

كما أشاد سموه بالخطوة اإلعالمية الكبيرة في إعداد استديو للتحليل باللغة االنجليزية والذي  «
بث خالل قناة البحرين الدولية  )55( ويذكر أن قنوات ياس وأبوظبي ودبي ريسنغ وقناة البحرين 

الرياضية قد بثت الفعالية والمهرجان بشكل مباشر على الهواء.

إشادة باألستوديو اإلنجليزي 



واصــل فريــق ســماهيج تألقــه وسلســلة انتصاراته في الــدوري الفضي لكرة الســلة، إثر تفوقه على حســاب 
االتحــاد بنتيجــة )75/74(، فــي المبــاراة المثيرة التي جمعتهما مســاء أمس اإلثنين، ضمن الجولة السادســة 

من المسابقة.

واســتعاد سماهيج صدارة الدوري 
الفضــي لكرة الســلة بعد 24 ســاعة 
مــن فقدانهــا لحســاب النويــدرات، 
رافعا رصيده إلى 8 نقاط بالعالمة 
فيمــا  انتصــارات،   4 مــن  الكاملــة 
األولــى  الخســارة  االتحــاد  تلقــى 

وخرج بنقطة الخسارة.

وجاءت بداية االتحاد في المباراة 
جّيدة ليأخذ األسبقية بتقدمه في 

الربع األول 21/16.
وتحســن أداء ســماهيج فــي الربع 
 23/11 فيــه  فــاز  الــذي  الثانــي 
متقدمــا  األول  الشــوط  ليحســم 

بـ39/32.

واحتفــظ ســماهيج باألفضلية في 
الربع الثالث الذي وسع فيه الفارق 
إلــى 62/44 بفــوزه فــي هــذا الربــع 
23/12. وعــاد االتحــاد بقــوة فــي 
الربع األخير ليقلص الفارق ويأخذ 
التقــدم، قبل أن يقتنص ســماهيج 

الفوز في الثواني األخيرة.

تنطلــق اليــوم )الثالثــاء( منافســات الجولة 13 لــدوري الدرجة الثانيــة لكرة القدم 
للموسم الرياضي 2019-2018، وذلك بإقامة لقاءين عند 6.30 مساء.

يلعــب البحريــن مــع االتفــاق على ملعب 
النجمــة، وقاللــي مــع ســترة على اســتاد 

األهلي.
غــًدا  الجولــة  مباريــات  وتســتكمل 
)األربعــاء( بإقامة لقاءين أيًضا، إذ يلعب 
االتحــاد مــع األهلي على اســتاد الشــيخ 
ومدينــة  خليفــة،  آل  محمــد  بــن  علــي 
عيسى مع التضامن على استاد األهلي.

ا إلى اآلتي:  ويشــير ترتيب الدوري حاليًّ
األهلــي فــي الصــدارة برصيــد 31 نقطة 
مــن 11 مبــاراة، البســيتين 23 مــن 11، 
ســترة 22 من 10، مدينة عيســى 19 من 
11، االتحــاد 17 مــن 11، البحريــن 9 من 
10، التضامن 7 من 11، قاللي 6 من 10، 
وأخيــًرا االتفــاق بنقطــة وحيــدة من 11 

مباراة.

الجولة 13 للدرجة الثانيةسماهيج يستعيد صدارة “فضي السلة”

المحرق
األهلي

93
81

دوري زين 
الدرجة األولى 

لكرة السلة

حســم فريــق المحــرق تأهله إلــى المبــاراة النهائية لدوري زيــن الدرجة األولى لكرة الســلة، 
إثــر فــوزه علــى حســاب األهلــي بنتيجــة )93/   81(، فــي المباراة التــي جمعتهما مســاء أمس 
)اإلثنين(، على صالة مدينة خليفة الرياضية، ضمن الجولة الثانية من الدور نصف النهائي. 
وكــرر المحــرق بذلــك فــوزه على األهلي بعد أن تفوق عليه في اللقــاء األول، ليحجز المقعد 

األول في المباراة النهائية.

وجــاءت الخســارة بمثابــة الضربــة القاضيــة 
لألهلــي، ليــودع بذلــك المنافســات المحليــة 

خاٍل الوفاض.

الشوط األول

وجــاءت بدايــة المبــاراة متكافئــة المســتوى 
األهلــي عصــا  وأخــذ  الفريقيــن،  مــن  الفنــي 
الســبق بتقدمــه 7/   4، معــوال علــى التصويــب 
واألميركــي  زيــد  األردنــي  بتواجــد  الثنائــي 

مارسيل داخل المنطقة.
واســتغل المحرق أخطــاء التمرير الهجومية 

المتتالية لألهلي لمعادلة النتيجة 7/   7.
وعمــد المحرق على إيصــال الكرة لألميركي 
يتجــه  أن  قبــل  المنطقــة،  داخــل  مورفــي 
جاســم  بــدر  بواســطة  الثالثــي  للتصويــب 

ومورفــي الذي أخذ به التقدم منتصف الربع 
محمــد  ثالثيــة  تعــزز  أن  قبــل   ،7   /11 األول 
ناصــر تقــدم فريقــه 16/   7، ليتدخــل مــدرب 
األهلــي قاهري بالوقت الفني إلعادة التركيز 

لالعبيه.
وأضــاع بعدهــا الفريقــان العديد مــن الفرص 
الســانحة للتســجيل مــن مختلــف المواضــع 
نتيجــة غيــاب التركيــز والتســرع فــي إنهــاء 
فيــه  اســتغل  الــذي  الوقــت  فــي  الهجمــات، 
علــى  للمحافظــة  الحــرة  الرميــات  المحــرق 
تقدمه وتوســيع الفارق مع نهاية الربع األول 

.15   /25
األهالويــة  والفــرص  التصويبــات  ومنحــت 
الضائعــة، المحــرق فرصــة المحافظــة علــى 
الربــع  مــن  األولــى  الدقائــق  نفســه  الفــارق 

الثاني، وســط انخفاض معدل التسجيل من 
الجانبين.

وتواصل غياب التركيز عن مهاجمي األهلي، 
الدفاعيــة  األخطــاء  اســتمرار  علــى  عــالوة 
نفســها التــي أجبــرت قاهــري علــى التدخــل 
بالوقــت الفنــي الثاني، لينجــح من خالله في 
إعــادة فريقــه بواســطة المحترفين مارســيل 
وزيد، تبعه مدرب المحرق جيرميك بالوقت 
الفنــي الــذي لم يحقق منه الفريق االســتفادة 
فــي  هجوميــة،  األخطــاء  وســط  المطلوبــة 
الوقــت الــذي واصــل فيه األهلــي نجاحه في 
التســجيل بمجهود فــردي كبير من األميركي 
مارســيل، لتجبــر جيرميــك التدخــل بالوقــت 
الفنــي الثانــي ســريعا حافــظ بــه علــى تقــدم 

فريقه حتى نهاية الشوط األول 41/   35.

الشوط الثاني

فــي  التقــدم  بأفضليــة  المحــرق  واحتفــظ 
النتيجــة مطلــع الشــوط الثاني بفضــل األداء 
األداء  فــي  تكافــؤ  وســط  الجيــد،  الدفاعــي 
مــن الجانبيــن اللذين عوال علــى اللعب تحت 

الحلق مع استخدام سالح الرميات الثالثية.
وحافــظ المحــرق علــى فــارق تقدمه بالعشــر 
نقــاط منتصــف الربــع الثالث؛ بفضــل التنويع 
الثالثــي  التصويــب  باســتخدام  الهجومــي 
بواســطة محمــد ناصر وبدر جاســم، وإســناد 
قوي بوجود مورفي وسي جي تحت السلة.
فــي  األهالويــة  المحــاوالت  رغــم  وعلــى 
التقليــص والعــودة بالنتيجــة، إال أن التغطية 
الســيئة لدفاعاتــه أمــام مهاجمــي ومصوبــي 
فــي  األفضليــة  األخيــر  منحــت   المحــرق، 
بدفاعــه  بــدءا  كبيــر  بشــكل  الفــارق  توســيع 
بــدر  بثالثيــات  الفتــاك  وهجومــه  المحكــم 
جاســم المتتاليــة فــي طريقــه لحســم الربــع 

بفارق بلغ 20 نقطة بواقع 76/   56.
ورمى األهلي بكامل ثقله مطلع الربع األخير، 
متمكنــا مــن تقليــص الفــارق منتصــف الفترة 

إلى 83/   72.
ورغــم نجاح األهلي في التســجيل هجوميا، 
إال أن غيــاب الضغــط الدفاعي على مهاجمي 
المحــرق منحهــم االحتفــاظ باألفضليــة فــي 

طريقهم لحسم المباراة.

“الذيب” يجدد انتصاره ويتأهل إلى نهائي دوري السلة

في الدوري والكأس يبرق.. ياألهلي ما تقدر على المحرق

جانب من اللقاء

حسم منامي... أم تأجيل للسماوي؟
ــون” ــ أك ال  أو  “أكـــــون  ــاع  ــ ــرف ــ وال ــيـــة...  الـــقـــاضـ ــار  ــع ــش ب الــزعــيــم 

تتجّدد المواجهة مساء اليوم الثالثاء بين فريقي الرفاع والمنامة في اللقاء الذي سيجمعهما في الساعة السابعة 
والنصــف مســاًء علــى صالــة مدينــة خليفــة الرياضيــة، فــي إطــار الجولــة الثانيــة من الــدور نصــف النهائــي “المربع 

الذهبي” المؤهل للمباراة النهائية لدوري زين الدرجة األولى لكرة السلة.

وكان المنامة قد حسم لقاء الجولة األولى يوم الخميس 
بالغــة  بصعوبــة  منافســه  علــى  تفــوق  أن  بعــد  الماضــي 
وبنتيجــة بلغــت 90/85، وهــذا الفــوز جعله قاب قوســين 
أو أدنى من التأهل إلى المباراة النهائية، شــرط أن يجدد 
انتصــاره اليــوم، بخالف الرفاع الذي يحتــاج الفوز إذا ما 
أراد أن يبقــي علــى آمالــه فــي المنافســة، والذهــاب للقاء 

ثالث يكون الحسم فيه هو بينهما.
ا وعدم  ويســعى حامــل اللقــب المنامة لحســم األمــور كليًّ
مــا  وهــذا  أنفاســه،  اللتقــاط  لخصمــه  المجــال  إفســاح 
سيتطلب منه إظهار أداء مغاير عما ظهر عليه العبوه في 
المبــاراة الســابقة، إذ ومن خالل اللقــاء األول، فإن األمور 
تــدل علــى أن المــدرب عقيــل ميالد ســيعمد علــى تجهيز 
العبيه بالشــكل األمثل معوال على الركائز التي يراها هي 

األنســب لخــوض اللقاء، مع إجــراء بعض التغييرات التي 
من شأنها أن تصب لصالح الفريق.

في المقابل، يسعى الرفاع إلى التشبت بالفرصة الوحيدة 
نحــو بلــوغ المباراة النهائية، إذ مــن المؤكد أن يرمي بكل 
يــن وإيقــاف  قوتــه وثقلــه وخبرتــه أيًضــا مــن أجــل رد الدَّ
منافسه، وتعويض الخسارة الماضية بتحقيق فوز يجعل 
األمــور تســير إلــى المواجهــة الفاصلــة، وإذا مــا أراد ذلك، 
فــإن علــى العبيــه أن يظهــروا الــروح العالية نفســها التي 
دخلوا بها المباراة األولى، إلى جانب اللعب بتركيز ذهني 

وبدني عاٍل؛ من أجل تحقيق ما يصبو إليه الفريق.
الطرفيــن،  ألحــد  ســهال  يكــون  لــن  عــام  بشــكل  اللقــاء 
فالفريقــان يضمــان كوكبــة مــن الالعبين الذيــن يمتلكون 

اإلمكانات والمؤهالت التي تصنع الفارق.
من اللقاء األول بين الفريقين
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خطــف النجمــة بطاقــة التأهــل للــدور نصف النهائــي لكأس ســمو ولي العهــد للكرة 
الطائــرة بعدمــا تغلــب علــى البســيتين بثالثــة أشــواط نظيفــة فــي المواجهــة التي 
جمعتهمــا مســاء أمس الثالثاء على صالة االتحــاد البحريني للكرة الطائرة بمدينة 

عيسى الرياضية في إطار منافسات دور المجموعات ولحساب المجموعة )أ(.

وأنهــى النجمة األشــواط الثالثة بنتيجة 
رصيــده  ليرفــع   26/24  ،25/22  ،25/17
إلــى ســت نقــاط مــن فوزيــن متتالييــن 

فيمــا  المجموعــة،  صــدارة  فــي  ليبقــى 
نقطــة  عنــد  البســيتين  رصيــد  توقــف 
واحدة فقط ليفقد المنافسة على بطاقة 

التأهل.
المحــرق  فــاز  الثانيــة  المواجهــة  وفــي 
على النصر بثالثة أشــواط مقابل شــوط 
انتهــت كالتالــي )25/23، 25/19، 29/31، 
25/19 ( ليرفــع المحــرق رصيــده إلــى 5 
نقــاط ويتأهــل هــو اآلخــر للــدور نصــف 

النهائي من المسابقة.
وســيلتقي فــي المباراة القادمــة المحرق 
صــدارة  علــى  ليتنافســا  والنجمــة 

المجموعــة )أ( بعد أن ضمن كال الفريقين 
النصــر  مبــاراة  ســتكون  فيمــا  التأهــل 

والبسيتين بمثابة تحصيل حاصل.

وكان األهلي وداركليب قد ضمنا التأهل 
كذلــك إلــى نصــف نهائي أغلــى الكؤوس 
وسيلتقي الفريقان في المواجهة القادمة 

من أجل تحديد صدارة المجموعة، علما 
ســتقام  النهائــي  نصــف  منافســات  بــأن 
كل  أول  يلعــب  حيــث  المقــص  بنظــام 

المجموعــة  مــن  الثانــي  مــن  مجموعــة 
األخــرى والفائــز من مواجهتين من أصل 

ثالث يتأهل للمباراة النهائية.

المحرق والنجمة يبلغان نصف النهائي

المحرق تغلب على النصر من لقاء النجمة والبسيتين

محمد الدرازي  |  تصوير: خليل إبراهيم

علي مجيد

سبورت

سبورت

أحمد مهديسبورت

تغلبا على النصر 
والبسيتين بالدور 

التمهيدي 
لكأس ولي 

العهد

الفــوز فــي منافســات الجولــة  حقــق فريقــا األهلــي والنجمــة نتيجتــي 
الحاديــة عشــرة مــن الدور التمهيــدي لــدوري أندية الدرجــة األولى كرة 

اليد، والتي أقيمت يوم أمس االثنين.

نظيــره  علــى  األهلــي  فــاز  حيــث 
بعدمــا   )20/28( بنتيجــة  االتحــاد 
انتهى الشــوط األول لصالحه أيضًا 
وبذلــك   ،)11/13( هدفيــن  بفــارق 
ليصبــح  نقــاط؛   3 األصفــر  حصــد 
تلقــى  فيمــا  نقطــة   31 رصيــده 
االتحــاد الهزيمــة الســابعة ليصبــح 

رصيده 17 نقطة.
وفــي المبــاراة الثانيــة، فــاز النجمة 
على باربــار بنتيجة )24/25( بعدما 
انتهى الشــوط األول لصالحه أيضا 
رصيــد  أصبــح  وبذلــك   ،)11/15(
الصــدارة  فــي  نقطــة   31 النجمــة 
وباربــار الذي تلقــى الهزيمة الثانية 

27 نقطة. 

وتســتكمل مباريــات الجولــة اليوم 
فــي  مباراتيــن،  بإقامــة  الثالثــاء 
األولــى يلتقــي التضامــن مــع الدير 
وتليهــا   5.30 الســاعة  تمــام  فــي 
ســماهيج  يجمــع  لقــاء  مباشــرة 

واالتفاق عند الساعة 7.
كبيــر،  بشــكل  األول  اللقــاء  ويبــرز 
يحتــاج  نقطــة(   24( الديــر  كــون 
للفــوز لحســم تأهلــه للمربــع بشــكل 
رســمي في ظل مالحقة الشباب له 
علــى هذا المركــز، أما التضامن )14 
نقطة( يأمل الخروج بأقل األضرار. 
وفــي اللقــاء الثاني يســعى االتفاق 
)16 نقطــة( وســماهيج )14 نقطــة( 

إلحراز الفوز في نهاية الدور.

األهلي والنجمة ينتصران بتمهيدي اليد
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 أكــد المشــاركون فــي محــور المواهــب أن قمــة الرياضــة وّفــرت منبــًرا مفتوًحــا أمــام 
الجميع لمناقشة أفضل السبل والطرق العلمية في مجال اكتشاف المواهب الرياضية 
ا طوال مسيرتها الرياضية، مشيرين إلى أن  ا ومهاراتيًّ الواعدة والعمل على صقلها فنيًّ
قمة الرياضة تمكنت من جميع المســؤولين والقائمين على مشــاريع اكتشــاف المواهب 
الرياضية وجعلهم يتحاورون في ويتبادلون األفكار والخبرات حول الكيفية المناسبة 

الكتشاف المواهب الرياضة وضمان انضمامهما إلى األندية الوطنية.

 وكانــت قمــة الرياضــة قد واصلــت أعمالها 
خــال  مــن  الرابــع  يومهــا  فــي  ونقاشــاتها 
محــور المواهــب والــذي احتضنتــه قاعــة 
النهــام بمركز المحــرق الشــبابي النموذجي 
بمشاركة صناع القرار من مختلف الجهات 
الشــبابية  للحركــة  والداعمــة  الرياضيــة 
المختلفــة  اإلعــام  ووســائل  البحرينيــة 

تحت شعار #رؤية_وتنفيذ.
اكتشــاف  علــى  المواهــب  محــور  وركــز 
وصناعة األبطال، واألكاديميات الرياضية، 
أهمية اكتشاف المواهب، صناعة األبطال، 
ذوي العزيمة، الرياضة النســائية، المواهب 
وأدار  الرياضــي  التأســيس  المدرســية، 
الجلســة الزميــل محمــد الشــرقاوي وســط 
مشــاركة من صناع القرار من وزارة شئون 
الشــباب والرياضــة وزارة التربية والتعليم 
البحرينيــة والمجلــس  األولمبيــة  واللجنــة 
اكتشــاف  وأكاديميــات  للمــرأة  األعلــى 
المواهــب واللجنــة البارالمية باإلضافة إلى 
كليــة التربيــة الرياضيــة وممثلــي األنديــة 
الوطنيــة والمراكــز الشــبابية واالتحــادات 
الرياضيــة  التربيــة  ومعلمــي  الرياضيــة 

واإلعام.
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وشــهد 
أيمــن المؤيــد فعاليــات المحــور الرابــع فــي 
قمــة الرياضــة واســتمع للنقاشــات األفــكار 
التي تم طرحها في القمة والتي خصصت 
وكيفيــة  الرياضيــة  بالمواهــب  لارتقــاء 

اكتشافها بطريقة علمية صحيحة.
وبارك المشــاركون في قمة المواهب إقرار 
مجلس الشورى لقانون االحتراف الرياضي 
وأكدوا أن القانون يلبي طموحات الشــارع 
الرياضي كما باركوا للشيخة الشيخة حياة 
بنــت عبدالعزيــز آل خليفة عضــو المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة عضــو اللجنــة 
األولمبيــة البحرينيــة رئيــس لجنــة رياضة 
المرأة انتخابها رئيســا للجنة رياضة المرأة 

في المجلس األولمبي اآلسيوي.

لجنة وطنية للمواهب

قالــت الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  عضــو  خليفــة 
األولمبيــة  اللجنــة  عضــو  والرياضــة 
المــرأة  رياضــة  لجنــة  رئيــس  البحرينيــة 
يجــب  واكتشــافها  المواهــب  صناعــة  “أن 
أن تكــون وفقــا لمشــروع وطنــي متكامــل 
ــا تحتضنــه الدولــة  ــا وإداريًّ مســتقبل ماديًّ
ويعمــل صناعــة األبطــال وتزويــد األنديــة 
بمثل هــذه الخامات المتميزة من الاعبين 
وعندمــا نتكلــم عــن بطل أولمبــي يجب ان 
يكــون مشــروع وطني وصناعــة البطل هو 
واجــب وطنــي كما يجب أن يشــمله قانون 

االحتراف الرياضي”.
المواهــب  اكتشــاف  “برنامــج  وأضافــت 
الشــباب  لــوزارة شــؤون  التابــع  الرياضيــة 
وتمكــن  متميــز  مشــروع  هــو  والرياضــة 
مــن تخريــج العديــد مــن المواهــب ويجب 
البنــاء علــى هذا النمــوذج وتطويره ليكون 
الوطنيــة  األنديــة  وإن  ــا  وطنيًّ مشــروًعا 
واالتحــادات غفلــت دورهــا فــي اكتشــاف 

المواهب”.
التربيــة  وزارة  مــع  “الشــراكة  وأكــدت 
والفئــة  المــرأة،  رياضــة  فــي  خصوصــًا 
العمريــة )9-7( والتربية هي األســاس، لكن 
يجــب عدم تجاهل دور األندية األساســي، 
ودور األنديــة لرياضــة المــرأة مغيــب هنــا 
يأتي دور اللجنة األولمبية، ووزارة شؤون 
الشباب والرياضة، لتوجيه األندية بصورة 
حقيقيــة لاهتمــام برياضــة المــرأة والعمل 

على اكتشاف المواهب”.

مواهب ذوي العزيمة

وبيــن الشــيخ محمــد بــن دعيــج آل خليفة 
رئيــس اللجنــة البارالمبيــة “يجب أن يكون 
األســوياء  الاعبيــن  بيــن  مســاواة  هنــاك 
اكتشــاف  ناحيــة  مــن  العزيمــة  وذوي 
المنشــآت  توفيــر  علــى  والعمــل  المواهــب 
الرياضيــة التــي تتناســب مــع احتياجاتهم 
الوصــول  لســهولة  منهــم  قريبــة  وتكــون 
المواهــب واكتشــافها، كما يجــب أن يكون 
هنــاك تعــاون بيــن وزارة التربيــة والتعليــم 
واللجنــة  والرياضــة  الشــباب  ووزارة 
صناعــة  ســبيل  فــي  واالتحــاد  األولمبيــة 

أبطال من ذوي العزيمة”.
للجانــب  كبيــرة  أهميــة  “هنــاك  وأشــار 
النفســي للمواهــب وعدم طرح المشــكات 
والتحديــات أمامهم باعتبارها تســاهم في 
إحبــاط الاعبيــن يجــب أن نتحــدث أمــام 
أوليــاء  وإدخــال  إيجابيــة  بــكل  المواهــب 

األمــور مــع القائميــن على برامج اكتشــاف 
المواهــب باعتبــار أولياء األمــور جزء مهم 

في هذه العملية”.

المدرسة مكان االكتشاف

الرياضيــة  التربيــة  إدارة  مديــر  وتحــدث 
التربيــة  بــوزارة  والمرشــدات  والكشــفية 
والتعليم عصام عبدهللا وقال “هناك أهمية 
للمــدارس فــي اكتشــاف المواهــب  كبيــرة 
الرياضيــة منــذ الصغــر وال بــد مــن تحقيــق 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  بيــن  التعــاون 
ووزارة شؤون الشــباب والرياضة واللجنة 
األولمبية البحرينيــة واألندية واالتحادات 

من أجل اكتشاف المواهب وصقلها”.
وتابــع “تتعاون وزارة التربيــة والتعليم مع 
االتحــادات الرياضية حيث قامت عدد من 
االتحــادات بزيــارة للمــدارس وتــم اختيــار 
وضمهــم  الموهوبيــن  الطــاب  مــن  عــدد 
المواهــب  وصقــل  اكتشــاف  لتدريبــات 
الكاملــة  الفرصــة  الــوزارة منحــت  أن  كمــا 
الرياضيــة  منشــآتها  اســتخدام  اجــل  مــن 
واســتفادت منهــا 122 جهــة مختلفة خال 
جديــدة  مشــاريع  ويوجــد  الماضــي  العــام 
سيتم طرحها الكتشاف المواهب من بينها 
الصف الرياضي وهو صف دراسي يمارس 
رياضــة واحــدة لمــدة 3 ســنوات متتابعــة 

يهدف لتدريب الطاب لاحتراف.
وأضــاف “تقــع علــى عاتــق أوليــاء األمــور 
مهمــة كبيــرة في دفــع المواهــب الرياضية 
بهــم  واالهتمــام  مواهبهــم  صقــل  نحــو 
أيًضــا  بــد  وال  األنديــة  الــى  واالنضمــام 
القانــون  ضمــن  المواهــب  يكــون  أن  مــن 
الجديــد لاحتــراف الرياضــي عــاوة علــى 
تعــاون األكاديميــات الرياضيــة فــي دعــم 
الرياضــة البحرينيــة وتزويدهــا بالاعبيــن 

المتميزين”.
وأشــار “مثــال مهم علــى االكتشــاف المبكر 
للمواهــب الرياضيــة وهو منتخب كرة اليد 
الــذي تمكــن مــن الوصــول لنهائيــات كأس 
العالم أربع مرات بسبب البيئة واالكتشاف 
صقلهــا  علــى  والعمــل  للمواهــب  المبكــر 

باستمرار”.

هدفنا صقل المواهب

وفــي مداخلتــه بمحــور المواهــب تحــدث 
فتنــس  أكاديميــة  رئيــس  النعيمــي  حمــد 
“نحــن فــي األكاديميــات الرياضيــة نســعى 
إلــى اكتشــاف المواهــب الرياضيــة والعمل 
وتقديمهــا  علميــة  بصــورة  صقلهــا  علــى 
لألنديــة الوطنيــة لكننا ال نلقــى تجاوًبا من 
األنديــة وجميع إجراءاتهــا معقدة في هذا 
الجانــب ولدينا أهــداف ورؤية وطموحات 
لكن ال يوجد اســتجابة وتعاون مع األندية 
االتحــادات ومــن األهــم للرياضــة أن يكون 
األكاديميــات  بيــن  والتعــاون  التشــارك 

واألندية واالتحادات.

مواهب الفتيات وتطبيق 
المنهج الرياضي

لرفــع  البحرينــي  االتحــاد  ســر  أميــن  وقــال 
تطبيــق  “نقتــرح  بورشــيد  جاســم  االثقــال 
الثانويــة  المرحلــة  فــي  الرياضــي  المنهــج 
واعتباره مســاًرا من المســارات العلمية، كما 
طــرح االتحــاد برنامجــا الكتشــاف المواهب 
فــي  المــدارس  مــن  العديــد  بزيــارة  وقــام 
المملكــة وتم اكتشــاف مواهب مــن الفتيات 
برامــج  فــي  ضمهــا  علــى  االتحــاد  وعمــل 
تدريبية مستمرة وتمكن من صقل مواهبهم 
تحقيــق  مــن  الاعبــات  بعــض  وتمكنــت 
البطــوالت،  مــن  عــدد  فــي  متقدمــة  مراكــز 
مســيرة  تعتــرض  كثيــرة  تحديــات  هنــاك 
صقــل األبطــال ومــن بينهــا توفير المنشــآت 

الرياضية القادرة على صقل المواهب”. 

المعلم يبذل جهوًدا

وبينت دانة علي مدرسة التربية الرياضية 
الريشــة  اتحــاد  إدارة  مجلــس  وعضــو 
ومدرســات  مــدرس  “يقــوم  واالســكواش 
التربيــة الرياضيــة بجهــود كبيــرة من أجل 
مــا  ودائًمــا  الرياضيــة  المواهــب  اكتشــاف 
الوطنيــة  المهمــة  هــذه  عاتقــه  علــى  تقــع 
ويمتلكــون الكفــاءة العاليــة ألداء المهمــة، 
االتحــاد  فــإن  الطائــرة  للريشــة  وبالنســبة 
يحتــاج إلــى صالــة رياضيــة تناســب لعبــة 
الريشــة الطائــرة لضمــان إقامــة مســابقاته 

واكتشاف المواهب الرياضية”.

دورنا تكاملي

أكاديميــة  رئيــس  عبــاس  علــي  وقــال 

أوليــه “إن األكاديميــات لها دور تكاملي مع 
األندية الوطنية وهي ال تنافســها فالجميع 
تطويــر  هدفــه  واحــد  قــارب  فــي  يســير 
الرياضــة واكتشــاف المواهــب، نســعى الى 
بالاعبيــن  لدعمهــا  األنديــة  مــع  التواصــل 
ولكــن يجــب أن تتوافــر فــي األندية بعض 
المتطلبــات منهــا الجهــاز الفني القــادر على 
زيــادة خبرات المواهب واســتمراريتها في 

الرياضة”. 

توفير المالعب

وأشــار عبدالرضــا حقيقــي عضــو االتحــاد 
البحريني لكرة القدم “إذا ما اردنا اكتشاف 
المواهــب الرياضيــة علينــا توفيــر الطاقــم 
الرياضيــة  والمنشــآت  المناســب  الفنــي 
القــادرة على توفير عدد الســاعات الازمة 
مــن  الكثيــر  الرياضيــة  المواهــب  لتدريــب 
مــع  فقــط  واحــد  ملعــب  تحتــوي  األنديــة 

وجود عدد كبير من الاعبين”.
وتابــع “نحــن فــي االتحــاد البحرينــي لكــرة 
القــدم نمتلــك مشــروًعا طموًحــا الكتشــاف 
المواهــب ونعمــل عليــه مــن أجل مســتقبل 
كــرة القدم وقد حققنا نتائج طيبة من هذا 

المشروع”.

خلق جيل يعشق الرياضة

اهتمــام  الخــراز  جعفــر  اإلعامــي  وبيــن 
الاعبيــن فقــط بالمدخول المــادي أثر على 
الذيــن  القــرى  بخــاف العبــي  مســتواهم، 
يمارسون اللعبة من أجل اللعبة أوالً وعلينا 
خلــق جيــل مــن الاعبيــن يهتــم بالمهارات 

والتطــور وال يتطلــع الــى المــادة علينــا أن 
احتضــان  علــى  القــادرة  المنشــآت  توفيــر 

المواهب”.

المحافظة على المواهب

وبيــن أميــن ســر نــادي الحــد خليفــة علــي 
“األنديــة واألكاديميــات يتم فيها اكتشــاف 
المواهــب بجهــود فردية للمــدرب يجب أن 
نسأل أنفسنا: ماذا قدمنا لرعاية المواهب؟ 
قبل أن نســأل أنفســنا كم موهبــة لدينا في 
النــادي يجب أن نســأل أنفســنا مــاذا قدمنا 
لهــم لرعايــة المواهــب الرياضيــة يجــب أن 

يكون توجه عام في المملكة”.

مشروع صناعة بطل

“يجــب  محمــد  ناصــر  اإلعامــي  وقــال 
زيــادة التعــاون بين وزارة شــؤون الشــباب 
مــن  والتعليــم  التربيــة  ووزارة  والرياضــة 
خــال زيادة فتح أبــواب المدارس لألندية 
ويجب عدم إغفال الجانب النسائي، عندنا 
اكتشــاف  يمكنهــا  كبيــرة  فنيــة  إمكانيــات 

بمشــروع  االهتمــام  مــن  والبــد  المواهــب 
صناعة البطل”.

بعثات ومنح دراسية

وبيــن فــواز البنمحمــد رئيــس أكاديميــة 
وينرز “إننا نهتم كثيًرا بالجانب التعليمي 
للمواهــب ودائمــا مــا نحــرص علــى ربــط 
المواهب بالتحصيل العلمي وفي السابق 
كنــا نخســر الكثيــر من المواهــب لصعوبة 
الربــط بيــن التعليــم والرياضــة لكننــا في 
مهمــا  نموذجــا  وفرنــا  الحالــي  الوقــت 
الموهــوب يواصــل تحصيلــه  فــي جعــل 
الدراســي وممارسة الرياضة وتم اللجوء 
العًبــا   12 وهنــاك  الرياضيــة  للبعثــات 
علــى شــهادات  و4 العبــات ســيحصلون 
أميركيــة كمــا تــم إرســال 15 العًبا ناشــًئا 
لمعســكر خارجــي كمــا تــم منــح لدراســة 
بمركــز  مســتويات   4 االنجليزيــة  اللغــة 
بنرنتس والســعي إلعطاء منحة للدراسة 

في مدرسة خاصة”.

خطة طويلة المدى إنشاء 

مدارس خاصة بالرياضة

وطالــب المــدرب الوطنــي فــي كــرة الســلة 
علــي حســين بوضــع خطــط طويلــة المدى 
أن  “يجــب  وقــال  المواهــب  الكتشــاف 
الكتشــاف  المــدى  طويلــة  خطــة  توضــع 
وإذا  ذلــك  إلــى  الســبيل  وهــي  المواهــب 
مــا أردنــا الوصــول إلــى منصــات التتويــج 
علينــا صناعة األبطــال منذ الصغر وتثقيف 
مختــص  مــدرب  وتعييــن  األمــور  أوليــاء 
يقــوم  بحيــث  لعبــة  لــكل  محافظــة  لــكل 
بزيــارة المدارس لتدريبهــم ويجب اختيار 
المدرب المتميــز ألبنائنا واالهتمام بتطوير 
مواهبهم وتقديم الخطط التي توصل إلى 

صناعة األبطال واكتشاف المواهب”.
كما طالب المدرب الوطني بإنشاء مدارس 
مــواد  بتدريــس  تقــوم  بالرياضــة  خاصــة 
الرياضــة وتعمل علــى تخريج الاعبين مع 

االهتمام بالتحصيل العلمي لهم.

االهتمام بجميع األلعاب

وقالــت هاجــر األنصــاري العبــة المنتخــب 
ومدرســة تربية رياضية “األكاديميات تهم 
فقــط بكــرة القــدم وال تهتــم ببقيــة األلعاب 
األكاديميــات  تغطــي  أن  يجــب  الرياضيــة 
جميع األلعــاب الرياضية فالرياضة ليســت 
كــرة القــدم وإنمــا مجموعــة متكاملــة مــن 
األلعــاب الرياضيــة ويجــب علينــا االهتمام 
فتــرة  وزيــادة  قدراتهــا  وتطويــر  بالمــرأة 

التدريب”.

قمة الرياضة وفرت منبًرا مفتوًحا
األبطــال وصناعــة  المواهــب  الكتشــاف  العلميــة  والطــرق  الســبل  أفضــل  مناقشــة 
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جانب من فعاليات محور المواهب

تحقيق التنافسية 
في دوري المدارس 

والجامعات لصناعة 
األبطال

األكاديميات 
مكملة لدور 

األندية واالتحادات 
الرياضية

إنشاء مدارس 
خاصة بالرياضة 
وبعثات دراسية 

للمواهب الرياضية

التخطيط طويل 
المدى لصناعة 

واكتشاف 
األبطال

تحقيق التكامل بين 
“الشباب والرياضة” 

و “التربية والتعليم” 
الكتشاف المواهب

االهتمام بذوي 
العزيمة وتوفير 
البيئة المناسبة 

الكتشاف مواهبهم

اقتراح تطبيق 
المنهج 

الرياضي 
للمرحلة الثانوية

وضع 
إستراتيجية 
الكتشاف 

مواهب الفتيات

تشكيل لجنة 
وطنية الكتشاف 
المواهب وضمان 

استمراريتها

األندية واالتحادات 
تمتلكان كوادر 

فنية قادرة على 
صقل المواهب



أكــد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم، الشــيخ علــي بن خليفــة آل خليفة، تقديم الدعــم الكامل لمرشــح الوطن والرئيس 
الفخري لالتحاد البحريني لكرة القدم رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة، الســتمراره في دفة رئاســة 

االتحاد القاري للعبة.

 وفــي تصريح له بعد اعتماد القائمة الموحدة 
للمترشــحين لرئاســة االتحــاد اآلســيوي لكــرة 
اآلســيوي،  واالتحــاد  الفيفــا  قبــل  مــن  القــدم 
وهــو األمــر الــذي يحــدث للمــرة األولــى، قــال 
الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة 
إن النجاحــات المتعــددة التي ســجلها االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم خالل فترة تولي الشيخ 
ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة رئاســة االتحاد 
اآلســيوي تؤكــد أهميــة اســتمراره علــى رأس 
االتحــاد القاري، مشــيًرا إلى أن ذلك ســيحفظ 
ويعــّزز المكتســبات التــي تحققــت فــي عهــده 

للكرة اآلسيوية.
للكــرة  المضيئــة  اإلنجــازات  أن  وأوضــح   
اآلســيوية تبرز الدور المهم الذي بذله الشــيخ 
ســلمان بــن إبراهيــم، مبيًنــا أن معاليــه نجــح 
فــي توحيــد القارة عبــر أجواء من االســتقرار 
االتحــادات  لعمــل  المثاليــة  األرضيــة  وفــرت 
األعضــاء التــي تطــورت بفعــل التطــور الهائل 
لــدى عمــل االتحــاد اآلســيوي لكرة القــدم في 

شتى المجاالت.
 وأضاف: “استطاع الشيخ سلمان بن إبراهيم 
الوضــع  مســتوى  علــى  اســتقراًرا  يوجــد  أن 
المالــي باالتحــاد اآلســيوي لكرة القــدم، وذلك 
منــذ العام 2013 حينما اســتلم مهام الرئاســة، 
إذ تمكــن أن يحــول العجــز المالــي الموجــود 
آنــذاك إلــى فائض مالــي خالل الوقــت الراهن 
بفضــل السياســة الحكيمــة واإلدارة الناجحــة 
التــي برهنــت حنكــة وحكمــة قيــادة معاليــه 

لالتحاد القاري”.
ونــّوه الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمــد آل 
خليفة في هذا الصدد بما قام به الشيخ سلمان 
مــن جهــود كبيــرة فــي تعزيــز مكانــة االتحــاد 

اآلســيوي، مســتذكًرا إبــرام االتحاد اآلســيوي 
اآلســيوية  الكــرة  تاريــخ  فــي  اتفاقيــة  ألكبــر 
للمســابقات  التجاريــة  الحقــوق  لتســويق 
اآلســيوية، مؤكــًدا أن ذلــك نقلــة نوعيــة غيــر 
مســبوقة تضــاف لسلســلة المكتســبات التــي 

تحققت في عهد معاليه.
 وتابع: “وإذ نعلن تجديد تقديمنا لكامل الدعم 
لمعاليه لالستمرار والية انتخابية جديدة في 
رئاســة االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، فإننــا 
نشــيد بمــا قــام به االتحــاد القاري خــالل فترة 
تولي الشــيخ ســلمان بن إبراهيم للرئاســة في 
الســنوات الماضيــة فــي إطــار تقديــم الدعــم 
الكبيــر لالتحــادات الوطنيــة األعضــاء، حيــث 
تمــت زيــادة الدعــم المقــدم لهــا بنســب تفــوق 
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وأكــد رئيــس مجلس إدارة االتحــاد البحريني 

لكرة القدم أن مكتسبات الكرة اآلسيوية التي 
تحققــت في عهد الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم 
آل خليفــة، طالــت التطويــر الواضــح والهائــل 
على مســتوى المســابقات، إذ تــم تطوير كأس 
آســيا وتخصيص جوائز ماليــة للبطولة بقيمة 
تاريــخ  فــي  األولــى  للمــرة  دوالر  مليــون   15
البطولــة، كما أثمــرت جهود معاليه عن تطوير 
المنتخبــات الواعــدة فــي القــارة، وظهــر ذلــك 
ــا وواضًحــا خــالل النســخة األخيــرة مــن  جليًّ
كأس آســيا)2019 فــي اإلمــارات( بعــد زيــادة 

عدد منتخبات البطولة من 16 إلى 24.
علــى مســتوى  أيًضــا  تحقــق  مــا  إلــى  وأشــار 
مســابقات األنديــة، مؤكًدا أنها حققت طفرات 
كبيــرة فــي ظــل رفــع قيمــة الجوائــز الماليــة 
بنسب تصل إلى أكثر من 300 %، وبالتحديد 
في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس االتحاد 

اآلسيوي، عالوة على منح الفرصة ألكبر عدد 
ممكــن مــن الــدول للمشــاركة في المســابقتين 

بعد تعديل شروط المشاركة فيهما.
لالتحــاد  المتعــددة  المنجــزات  “إن  وقــال: 
اآلســيوي لــم تقف عنــد هذا الحد، بل شــهدت 
فتــرة رئاســة الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم إن 
مســتوى  علــى  للحــكام  أكاديميــة  أول  شــاء 
توضــح  خطــوة  فــي  القاريــة،  االتحــادات 
العمــل التطويــري الكبير، عالوة على تدشــين 
نظــام صــارم لمكافحــة التالعــب فــي نتائــج 

المباريات”.
وأضاف: “اســتطاع الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفــة أن يقــود االتحــاد اآلســيوي لكــرة 
النجاحــات والتطويــر  إلــى مزيــد مــن  القــدم 
بفضــل مــا قدمه مــن أفــكار ورؤى أنتجت عن 

تعديل التشريعات والنظام األساسي لالتحاد 
اآلســيوي، ليواكــب اإلصالحــات والتطــورات 

في الكرة العالمية”.
 وأكــد أن جميــع المعطيــات تعّزز مــن الدعم 
المقــدم من قبل االتحادات الوطنية للشــيخ 
ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة، لالســتمرار 
رئيًســا لالتحاد اآلســيوي لكرة القدم، مشيًرا 
إلــى أن معاليــه كان حريًصــا علــى التواصــل 
المســتمر مع مختلف االتحادات عبر زياراته 
لمعظم الدول اآلسيوية خالل فترة الرئاسة 
من جهة، عالوة على اإلجماع والتوافق من 
قبــل الجمعيــة العموميــة لالتحــاد اآلســيوي 
لكــرة القدم على كافــة القرارات والتوجهات 

التي طرحها.

 وقال رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم في ختام تصريحه: “نجّدد تقديمنا كافة أشكال  «
الدعم والمساندة للشيخ سلمان بن إبراهيم، لالستمرار في رئاسة االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم، إذ يمثل االستمرار زيادة لالستقرار في وحدة االتحاد القاري الذي بات يحقق العديد 
من اإلنجازات بفضل ما جنته االتحادات الوطنية من ثمار عمل متميز قدمه على شتى 

األصعدة”.

الشيخ علي بن خليفة الشيخ سلمان بن إبراهيم

علي بن خليفة: “مرشح الوطن” حقق طفرات نوعية للكرة اآلسيوية
اآلســـيوي لالتحـــاد  رئيًســـا  لالســـتمرار  إبراهيـــم  بـــن  لســـلمان  الكامـــل  دعمنـــا 

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

الرفاع - اتحاد الطاولة الجفير - لجنة الصحافيين الرياضيين

رفــع مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة الطاولة أســمى آيات التهانــي إلى رئيس 
االتحــاد الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة بمناســبة انتخابهــا رئيًســا للجنــة 

رياضة المرأة بالمجلس األولمبي اآلسيوي. 

الطاولــة  باتحــاد  العــام  الســر  أميــن  وأكــد 
إبراهيــم ســيادي أن هــذا االنتخاب يجســد 
المكانــة المرموقــة التي تتمتع بها الشــيخة 
حياة بنت عبدالعزيز على المستوى الدولي 
المناصــب  مــن  العديــد  تبوئهــا  خــالل  مــن 
اتحــاد  أن  إلــى  الدوليــة والعربيــة، مشــيًرا 
بهــذا  واالعتــزاز  بالفخــر  يشــعر  الطاولــة 
االختيــار الــذي يؤكــد دائمــا الحنكــة التــي 
عبدالعزيــز  بنــت  حيــاة  الشــيخة  تمتلكهــا 
ويؤكــد مــا تتمتــع بــه الكــوادر الوطنيــة من 

كفاءة.
 وبيــن إبراهيــم ســيادي أن هــذا االنتخــاب 

امتداد لسجل الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
واإلنجــازات  بالعطــاء  الحافــل  خليفــة  آل 
علــى  بحصولهــا  توجتهــا  والتــي  المشــرفة 
جائزة المرأة والرياضة عن قارة آسيا للعام 
2015 مــن اللجنة األولمبيــة الدولية وقبلها 
جائــزة ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 

مكتوم لإلبداع الرياضي للعام 2012. 
من جانبها أكدت رئيســة االتحاد البحريني 
للريشة الطائرة واإلسكواش، سوسن تقوي 
أن أن فــوز الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز 
واعتــزاز  فخــر  مصــدر  يشــكل  خليفــة  آل 
لألســرة الرياضيــة بوجــه العــام والرياضــة 

النســائية بوجه خــاص في مملكة البحرين، 
وهــو امتــداد لإلنجــازات والنجاحــات التي 
عبدالعزيــز  بنــت  حيــاة  الشــيخة  حققتهــا 
والمــرأة البحرينيــة بشــكل عام فــي ميدان 

الرياضة ومختلف المجاالت األخرى.

للصحافــة  العربــي  االتحــاد  رئيــس  أبــدى 
الرياضيــة محمــد جميل عبدالقــادر رغبته 
فــي التعاون المطلق مع لجنة الصحافيين 
الرياضيين البحرينية التي يرأسها الزميل 

أحمد كريم. 
 وكان عبدالقــادر بعــث برســالة تهنئــة إلــى 
كريم جاء فيها: “أود باســم أســرة االتحاد 
العربــي للصحافــة الرياضيــة أن أقــدم لــك 
التهاني الحارة بمناسبة الثقة التي منحكم 
إياهــا مجلــس إدارة جمعيــة الصحافييــن 

البحرينية نظًرا لخبراتكم وكفاءتكم”. 
وأكــد عبدالقــادر فــي رســالة التهنئــة: “إن 
االتحــاد العربي للصحافة الرياضية يســّره 
لجنتكــم  ومــع  معكــم  المطلــق  التعــاون 
الموقــرة لمــا فيــه خيــر اإلعــالم الرياضــي 
العربي والبحريني”. وتمنى رئيس االتحاد 

العربــي كل التوفيــق والنجــاح إلــى رئيس 
لجنــة الصحافييــن الرياضييــن البحرينيــة 

في مهمته. 
إلــى  العميــق  شــكره  كريــم  قــّدم  بــدوره، 

محمــد جميل عبدالقادر معرًبا عن اعتزازه 
للصحافــة  العربــي  االتحــاد  مــع  بالتعــاون 
الرياضية واالســتفادة من خبراته في هذا 

المجال.

إبراهيم سيادي

انتخبت لرئاســة لجنة رياضة المرأة بـ “األولمبي اآلسيوي” “العربــي للصحافــة الرياضيــة”: تعــاون مطلــق مــع البحريــن
الطاولة وتقوي يهّنئان حياة بنت عبدالعزيز عبدالقادر يهّنئ كريم بثقة “الصحافيين”

آل رحمة يشيد بتسمية منشأة رياضية باسم “المعاودة”
تفاعـــل ناصـــر بـــن حمـــد مـــع المقترحـــات البرلمانيـــة الرياضيـــة محـــّل تقديـــر

أشــاد النائــب غــازي آل رحمة بتوجيه ممثــل جاللة الملك لألعمــال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتســمية الصالة 
الرياضية الجديدة بالنادي األهلي باسم المغفور له بإذن هللا تعالى المدرب 
الوطنــي جاســم المعــاودة؛ وذلــك اســتجابة للمقتــرح برغبــة الذي تقــّدم به 
بمعيــة عــدد مــن النواب، والمزمــع التصويت عليه ورفعه إلــى الحكومة في 

جلسة النواب غدًا الثالثاء.

 وأّكــد آل رحمــة أن تلــك التوجيهــات 
الشــيخ  ســمو  تفاعــل  تعكــس  إنمــا 
ناصــر مع مختلف األفكار والمبادرات 
الرياضيــة الرامية إلى تطوير القطاع 
واالحتفــاء  بــه  واالرتقــاء  الرياضــي 
بكاّفــة الرياضييــن الذيــن كانــت لهــم 
المجــال،  هــذا  فــي  كبيــرة  بصمــات 
وخصوًصــا المقترحات البرلمانية في 
هــذا الســياق، مؤكــًدا أن ذلــك محــّل 
ترحيب من قبل مجلس النواب الذي 

يتابع باهتمام مبادرات سمّوه في مّد 
جســور التواصل والتعــاون مع جميع 

األطراف المعنية.
 مشــيًدا بالــدور الكبيــر الــذي يضطلع 
بــه ســمّوه فــي دعــم قطــاع الرياضــة 
ومواكبــة  بالمملكــة  والشــباب 
التطــورات العالميــة في هــذا المجال 
وترجمتها إلــى مجموعة من البرامج 
الشــبابية والرياضية لتمكين الشباب 
المســتدامة  التنميــة  إثــراء  مــن 

والتنافسية في المملكة.
التــي  الكبيــرة  بالجهــود  أشــاد  كمــا   
والرياضــة  الشــباب  وزيــر  يبذلهــا 
أيمــن توفيــق المؤيــد ســعًيا لتحقيــق 
الشــبابي  القطــاع  فــي  نوعيــة  نقلــة 
والرياضــي ومــا نتــج عــن ذلــك مــن 

ارتقاء ملحوظ في بمستويات األداء 
الرياضي والشبابي.

 فــي ذات الوقت، رّحب النائب غازي 
آل رحمة بإقرار مجلس الشــورى في 
جلســته أمــس بمقترح بقانون بشــأن 
إلــى  منّوًهــا  الرياضــي”،  “االحتــراف 
أن الجســم الرياضــي بالمملكة ينتظر 

إقرار مثل هذا القانون.

 وأّكد حرصه الكبير على دعم مشروع  «
القانون بعد أن يأخذ مجراه في 
القنوات الحكومية ويتحّول إلى 

مشروع بقانون وُيحال إلى مجلس 
النواب، كما سيحرص على سرعة 
إقراره في المجلس حال وصوله 

بالتعاون مع النواب، لما يشّكله هذا 
المشروع من أهمية في االرتقاء بأداء 

القطاع الرياضي بالمملكة.

غازي آل رحمة

محمد جميل عبدالقادر أحمد كريم

اللجنة اإلعالمية

اتحاد فنون القتال المختلطة

انطلقت يوم الجمعة الماضي المرحلة األولى من دورة تأهيل مدربي 
المالكمــة، والتــي ينظمهــا االتحــاد البحرينــي لفنون القتــال المختلطة 

BMMAF في نادي كوبرا الواقع بمجمع هال بالزا بمنطقة الزنج. 
مــن  األولــى  المرحلــة  أقيمــت  وقــد   
الجمعــة  يومــي  مــدار  علــى  الــدورة 
والســبت 1 و2 مــارس، حيــث شــهدت 
ا ورياضية يمثلون  مشاركة 24 رياضيًّ
الصحيــة  والمراكــز  األنديــة  مختلــف 

والرياضية بالمملكة. 
مــدرب  الــدورة  هــذه  فــي  ويحاضــر   
لفنــون  البحرينــي  باالتحــاد  المالكمــة 
القتــال المختلطــة المــدرب البريطاني 
هــذه  ترتكــز  حيــث  دايفــس،  تونــي 
المدربيــن  تأهيــل  علــى  الــدورة 
تدريــب  مهنــة  لممارســة  الوطنييــن 
فنــي  بأســلوب  المالكمــة  رياضــة 
متطــور، بمــا يســهم في تجهيــز كوادر 
فنية قادرة على قيادة الفرق المحلية 
القادمــة،  الفتــرة  خــالل  والمنتخبــات 
تنفيــًذا للخطــة التــي وضعهــا االتحــاد 
المختلطــة  القتــال  لفنــون  البحرينــي 
للنهوض برياضــة المالكمة البحرينية، 

والتــي تتوافق مع رؤيــة النائب األول 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس 
والرياضــة الرئيــس الفخــري لالتحــاد 
المختلطــة  القتــال  لفنــون  البحرينــي 
ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
خــالل  مــن  المالكمــة  رياضــة  لدعــم 
تشــكيل فريــق وطني لمالكمــة، يكون 
قــادًرا علــى التمثيــل المشــرف لمملكة 
المشــاركات  مختلــف  فــي  البحريــن 
والقاريــة  اإلقليميــة  والبطــوالت 

والدولية. 
فــإن  الــدورة،  برنامــج  وبحســب    
علــى  تقــام  ســوف  الثانيــة  المرحلــة 
8 و9  مــدار يومــي الجمعــة والســبت 
مارس المقبلين، والتي ستشــهد ختام 
الــدورة والتــي ســيتم  فعاليــات هــذه 
خاللهــا توزيــع شــهادات وطنيــة علــى 
يجتــازون  الذيــن  المشــاركين  جميــع 

هذه الدورة بنجاح.

انطالق دورة تأهيل مدربي المالكمة
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 سحب نادي النبيه صالح البساط من أندية داركليب والنصر والمحرق وأندية أخرى 
أكثــر إمكانيــة منــه، وفرض هيمنته على بطوالت الفئات الســنية في مســابقات الكرة 
الطائــرة وصــوالً إلى فريق الرجال بعدمــا فاز بكأس الدرجة األولى للرجال وبطولتي 
دوري وكأس الناشــئين وكأس الشــباب ووصيــف مســابقتي الــدوري لفئتــي األشــبال 
والصغــار، باإلضافــة إلــى تأهلــه لنهائي دوري الصغــار ودوري األشــبال ليقدم مجلس 
إدارة نــادي النبيــه صالــح برئاســة صــادق درويــش نموذًجــا رائًعــا فــي العمــل اإلداري 
المنظم والذي أثمر عن تلك المخرجات من النتائج والخامات الواعدة والتي ستخدم 

الوطن ولعبة الكرة الطائرة بشكل عام وليس نادي النبيه صالح فقط.

ومــن وراء كل عمــل ناجــح ال بد من وجود 
مقومات وعناصر ساهمت في تحقيق تلك 
الطفــرة الكبيــرة التي يعيشــها نادي جزيرة 

النبيه صالح على مستوى اللعبة.
 رئيــس النــادي صــادق درويــش عــزا تلــك 
النجاحــات إلــى منظومة عمل فني وإداري 
لنفســه  الفضــل  ينســب  ولــم  متكاملــة 
وإلخوانــه فــي مجلــس اإلدارة فقط، حيث 
بــدأ اإلشــادة بالمــدرب محمــد القطــان ابــن 
النادي والذي وصفه بـ “الركيزة األساســية” 
 6 حوالــي  منــذ  الناجــح  العمــل  ذلــك  فــي 
سنوات لما يقوم به من دور في استقطاب 
أهالــي  مــن  كونــه  بحكــم  الفئــات  العبــي 
المنطقة وقريب من أولياء أمور الالعبين.

 وأضــاف درويــش “ال بد أن أشــير بعد ذلك 
إلــى جهود أعضــاء مجلس اإلدارة واللجنة 
الرياضيــة وكافــة األطقم اإلداريــة والفنية 
لفــرق النــادي والذيــن كانت لهــم بصمة في 
تلــك الطفرة والتي بدأت في الموســم قبل 
الماضــي والماضي بتحقيق نتائج إيجابية 
علــى مســتوى فئتــي الناشــئين واألشــبال، 
حيــث إننــا وضعنــا هدًفــا لنكون مــن ضمن 
أفضــل أربعــة أنديــة علــى مســتوى الفئــات 
الســنية وها هــو يتحقق علــى أرض الواقع 

.”..
واالنســجام  اإلداري  االســتقرار  أن  وذكــر 
داخل مجلس اإلدارة كان له دور فاعل في 

تحقيــق تلــك النتائــج الرائعــة، الفًتــا النظر 
كذلــك إلى أن قريــة النبيه صالح تعتبر من 
القرى الــوالدة بالمواهب والخامات الطيبة 
وخرجــت  الطائــرة  الكــرة  مســتوى  علــى 
الكثير من الالعبين الذين مثلوا المنتخبات 
الوطنية قبل الدمج وبعد حوالي 7 سنوات 
وعــودة النــادي مجــدًدا بعد فــك الدمج بدأ 
العمــل على اســتعادة تلــك المكانة، مشــيًرا 
إلــى أن طبيعــة القريــة وبحكــم قربهــا مــن 
واختــالط  والماحــوز  والغريفــة  الجفيــر 
طالب تلك المناطق مع بعضهم البعض في 
المدارس عّزز من ثقافة اللعبة في القرية.

وأوضــح درويــش أن النبيــه صالــح تفتقــد 
المالعب الشــعبية للكرة الطائرة والتي من 
شــأنها أن تخــرج المزيــد مــن المواهب، كما 
أن إمكانــات النادي المحــدودة تحول دون 
القــدرة علــى تحقيــق المزيــد مــن التفــوق 
خصوًصــا وأنــه يعتمــد بنســبة كبيــرة علــى 
الميزانية المقدمة من وزارة شئون الشباب 
قابلــة  غيــر  النــادي  ومســاحة  والرياضــة 

للتمدد واالستثمار.
وأشــار أن الهــدف القــادم للفريق هــو الفوز 
لــدوري  والتأهــل  الثانيــة  الدرجــة  بــدوري 
الدرجة األولى، مشــيًدا بالعمل الفني الرائع 
الــذي يقــوم بــه المــدرب فــؤاد عبدالواحــد 
مــع باقــي الطاقــم اإلداري والفنــي وجهــود 
الالعبيــن والتــي تمنــى بــأن تتكلــل بالفــوز 

والتأهل.

صادق درويش

النبيه صالح يهيمن على بطوالت فئات الطائرة
ــا ــن ــاح ــج ن وراء  اإلداري  ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واالسـ الـــقـــطـــان  ــود  ــ ــه ــ ج درويـــــــــش: 

انتــزع فريــق جامعــة العلوم التطبيقية المتصدر فوًزا صعًبا وقاتــالً بتجاوزه فريق الجامعة الخليجية بثالثة 
أهــداف مقابــل هــدف في ضمن الجولة العاشــرة من الــدوري الوطني للجامعات لكرة القــدم، ليواصل صراع 
المنافســة علــى اللقــب مــع فريــق جامعة البحريــن الذي يشــاركه الصدارة برصيــد 23 نقطة، بانتظــار الجولة 

المؤجلة والجولة األخيرة ألجل حسم لقب الدوري.

 وواجــه فريــق العلــوم التطبيقيــة صعوبة فــي تجاوز 
ا عنيًدا  عقبــة فريــق الجامعــة الخليجية الــذي كان نــدًّ
حتــى  التطبيقيــة  أنفــاس  وحبــس  التعــادل  وفــرض 
فريــق  وتنفــس  الفــرج  جــاء  التــي  األخيــرة  الدقائــق 

التطبيقية الصعداء بتسجيله هدفي الفوز.

دوري كرة السلة
واصــل فريــق جامعة البحريــن لكرة الســلة انتصاراته 
في الدوري الوطني للجامعات، وذلك بعد فوزه الكبير 
علــى حســاب جامعة BIBF فــي المبــاراة التي جمعت 
بيــن الفريقيــن مســاء يــوم األحد الماضي فــي افتتاح 
المبــاراة  وانتهــت  المســابقة،  مــن  السادســة  الجولــة 
بنتيجــة 101/66 ليحافظ فريق جامعة البحرين على 
صــدارة الترتيــب العام دون هزيمة ويواصل مشــواره 
متتاليــة،  انتصــارات  ســت  بعــد  الهزائــم  مــن  خالــي 

وانتهــت نتائــج األربــاع من المباراة التــي أقيمت على 
كالتالــي:  بالمحــرق  الطبيــة  البحريــن  جامعــة  صالــة 
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فوز “األهلية”
 وفي المباراة الثانية تمكن فريق الجامعة األهلية من 
تحقيق انتصار مستحق على حساب جامعة البحرين 
67/43 فــي مبــاراة كانــت متكافئــة  الطبيــة بنتيجــة 
بيــن الفريقيــن علــى حــد كبير، حســمها العبــو األهلية 
الجزئيــات  بعــض  فــي  تفوقهــم  بفضــل  لمصلحتهــم 
الصغيــرة خــالل المبــاراة، بالرغم مــن المحاوالت التي 
قــام بهــا العبو جامعــة البحرين الطبية فــي اللقاء من 

أجل العودة وقلب الطاولة على “األهلية”.
وحافظت الجامعة “األهلي” على حظوظها في التأهل 
إلــى المربــع الذهبــي للمســابقة بعــد هذا االنتصــار، في 

الوقــت الــذي زادت في حد المنافســة على البطاقتين 
المتبقيتين للتأهل إلى المربع الذهبي.

دوري كرة السلة 
تقــام اليــوم مبــاراة واحــدة ضمــن مباريــات الجولــة 
الوطنــي  الــدوري  بطولــة  منافســات  مــن  السادســة 
للجامعــات لكــرة الســلة لفئــة الطــالب، حيــث يلتقــي 
الجامعــة  فريــق  أمــام  الدوليــة   AMA جامعــة  فريــق 
العربيــة المفتوحــة وذلــك في تمام الســاعة الخامســة 
والنصــف مســاء علــى صالــة جامعــة البحريــن الطبية 

بالمحرق.
ويســعى فريق جامعة AMA الدولية لمواصلة سلسلة 
العربيــة  الجامعــة  فريــق  أمــا  المتتاليــة  انتصاراتــه 
المفتوحــة فيســعى فهــو يتطلــع إلــى البقاء فــي دائرة 
المنافســة على حجز بطاقة التأهل إلى األربعة الكبار، 

وهو ال يزال يمتلك هذا األمل.

دوري كرة الطائرة 
تختتــم اليــوم مواجهــات الــدوري الوطنــي للجامعات 
للكرة الطائرة ضمن المؤجالت، إذ يلعب في المواجهة 
األولــى فريــق جامعــة البحرين المتصــدر 14 نقطة مع 

صاحــب األرض فريــق جامعــة بوليتكنــك البحريــن 6 
نقــاط فــي تمام الســاعة السادســة مســاء، يعقبها لقاء 
فريقــي جامعــة األهلية 9 نقاط مــع الجامعة الطبية 3 
نقاط في تمام الســاعة الســابعة والنصف مســاء على 

صالة جامعة بوليتكنك البحرين.

البوري يثمن مساهمة “أكوا كلير” 

توّجــه ابراهيم البــوري مدير الدوري الوطني للرياضة 

الجامعيــة بخالــص الشــكر والتقديــر لألســتاذ ســيف 
أكــوا كليــر نظيــر مســاهمة  العجمــي صاحــب شــركة 
الشــركة في توفير المياه في مالعب الدوري الوطني 
للرياضــة الجامعيــة. مضيفًا “نعتز بمســاهمة أكوا كلير 
فــي الــدوري الوطنــي للرياضــة الجامعيــة، والتــي تنم 
عن رغبة وإدراك ألهمية دعم هذا المشــروع الوطني، 
وهــذه المســاهمات محــل اعتزاز وتقدير لــدى االتحاد 

الرياضي البحريني للجامعات”.

اللجنة اإلعالمية

“التطبيقية” يعبر الخليجية ويشعل صراع اللقب

منافسات كرة القدم إبراهيم البوري

استعداد للسباقات المساندة لجائزة البحرين الكبرى
الحلبة تستضيف الجولة االفتتاحية للفورموال 2 والختامية للبورش جي تي 3

تســتعد حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط” الستضافة سباق 
الـFORMULA 1 - جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2019 والذي ســينطلق في الفترة من 

28 حتى 31 مارس الجاري كجولة ثانية لبطولة العالم للفورموال 1. 

وتســتضيف حلبــة البحريــن الدوليــة عــدًدا مــن 
الســباقات المســاندة علــى الصعيديــن العالمــي 
واإلقليمــي مــع تنظيــم كل مــن الجولــة األولــى 
الفورمــوال  ســباقات  بطولــة  مــن  واالفتتاحيــة 
2، والجولــة الختاميــة مــن بطولــة كأس تحدي 

البورش جي تي 3 الشرق األوسط.
اإلثــارة والحمــاس حاضريــن علــى   وســتكون 
مســارات الحلبــة فــي سلســلة الفورمــوال2 ذات 
المقعــد الواحــد والتــي تعتبــر على نطاق واســع 
وان  الفورمــوال  يمــد  الــذي  الرئيســي  المغــذي 
بالســائقين والمواهــب. انطلقــت هــذه البطولــة 
منــذ العــام 2005، حيــث إنهــا توفــر مزيــج مــن 
عاليــة  تقنيــة  ذات  وســيارات  وأمــان  الســرعة 
وأفضل المواهب الشــابة في رياضة السيارات. 
كمــا وتوفــر البطولــة فرصــة للســائقين الشــبان 

لعــرض وإظهــار قدراتهــم ومهاراتهــم أمام فرق 
مضاميــر  علــى  يتنافســون  وهــم   1 الفورمــوال 

الحلبات العالمية.
البطولــة  خرجــت  االفتتاحــي  موســمها  ومنــذ 
العديــد مــن الســائقين مــن هــذه البطولــة إلــى 
بطولــة العالــم للفورمــوال 1، وهــذا العــام تعــود 
البطولــة للحلبــة وســتكون الجولــة االفتتاحيــة 
كســباق مســاند لســباق جائــزة البحريــن الكبرى 

لطيران الخليج 2019.
السباق الثاني بطولة كأس تحدي البورش جي 
تــي 3 الشــرق األوســط حيــث تعتبــر مــن أكثــر 
البطــوالت نجاًحــا فــي المنطقــة حيــث أسســها 
والتــر  النمســاوي  الســيارات  رياضــة  أســطورة 
ليكنــر. وكــون حلبــة البحريــن الدوليــة موطــن 
انطالقة البطولة تضم البطولة الســائقين األكثر 

موهبة في المنطقــة. وتنطلق الجولة الختامية 
للبطولة خالل سباق الفورموال 1.

FOR�  ويمكــن للراغبيــن فــي حضــور ســباق ال
لطيــران  الكبــرى  البحريــن  – جائــزة   MULA 1
خــالل  مــن  تذاكرهــم  شــراء   2019 الخليــج 
مراكــز البيــع التابعــة لحلبــة البحريــن الدوليــة 

والمتواجدة في مجمع البحرين ســتي ســنتر أو 
مجمع األفنيوز أو عبر الموقع اإللكتروني لحلبة 
 www.bahraingp.com الدوليــة  البحريــن 
والــذي يتضمــن أيًضا مزيد من خدمات الشــراء 
الخاصــة بالتذاكر وعــروض الحلبة المختلفة أو 

االتصال بالخط الساخن 17450000.

فريق النبيه صالح بطل دوري الناشئين

الصخير - حلبة البحرين الدولية

حسن علي

“الجزيرة” والدة 
بالمواهب 

وثقافة اللعبة 
متأصلة فيها

اللجنة اإلعالمية

وهــي  الحاجــي،  مــي  تّوجــت 
رياضيــة بحرينيــة واختصاصيــة 
تســويق في شــركة زين البحرين، 
لــدول  الســيدات  فئــة  عــن  بطلــة 
فــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
الحديــدي  للرجــل  عمــان  بطولــة 
الجمعــة  يــوم   ”70.3 “أيرونمــان 

المصادف 1 مارس 2019. 
وتعليقــا علــى نجاحهــا، قالــت مي 
الحاجــي: “ســعيدة جــدا لتمكنــي 
الميداليــة  هــذه  إضافــة  مــن 
إلنجــازات البحرين: وهو فخٌر لي 

أن أرفع علم بالدي بإنجازاتي”. 
لمــي،  األول  الفــوز  هــذا  يكــن  لــم 
فقد توجت مؤخرا بطلة ســيدات 
فــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
الحديــدي  للرجــل  دبــي  بطولــة 
ذلــك  وجــرى   ،”70.3 “أيرونمــان 
في اآلول من شــهر فبراير السابق 

البحريــن  زيــن  وتفتخــر    .2019
وتتمنــى  الحاجــي  لمــي  بدعمهــا 
لهــا االســتمرارية إللهام كل نســاء 
فــي  مــي  ستشــارك  المنطقــة. 
مارثون لندن وذلك في 28 أبريل 

.2019

الحاجي بطلة الخليج للرجل الحديدي 70.3

مي الحاجي
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إعداد: هبة محسن

أعلــن بيــت التمويــل الكويتــي – البحريــن عــن فــوز الســيدة معصومــة عبــد علي 
محمــد بالجائــزة الكبــرى وقدرهــا 50,000 دوالر، كمــا حصــل 40 فائــز علــى مبلــغ 
1,000 دوالر أميركــي لــكٍل منهــم، بينمــا ربــح 60 فائــزًا من “فئات نســائنا وعيالنا 

ومدخرينا وبطاقاتنا وجزيل وفيفا” جوائز بقيمة 5,000 دوالر لكل منهم. 

األول  الســحب  خــال  ذلــك  جــاء 
للنســخة الجديــدة من حســاب التوفير 
 2019 لعــام  “لبشــارة”  االســتثماري 
الرئيســي  بالمقــر  إجــراؤه  تــم  والــذي 
فــي مركــز البحريــن التجــاري العالمــي، 
تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة 
والســياحة وبحضــور عــدد مــن أعضاء 

الفريق اإلداري. 
المجموعــة  رئيــس  نائــب  وصــرح 
المصرفيــة لألفــراد فــي بيــت التمويــل 
الزيانــي،  صبــاح  البحريــن   – الكويتــي 
بالتهنئــة  نتقــدم  أن  “ُيســعدنا  قائــاً: 
فوزهــا  علــى  محمــد  لمعصومــة 
حماتنــا  ألحــدث  كبــرى  جائــزة  بــأول 

الترويجيــة لعــام 2019 وكذلــك لجميع 
الفائزيــن بفئات “لبشــارة”. وُيســعدنا أن 
نشــارك الفائزين فرحتهم بهذه الجوائز 

وندعو هللا تعالى أن يبارك لهم فيها.”
خــال  نتطلــع  “إننــا  قائــاً:  وأضــاف 
الســحب المقبل ألن نقدم أول شقة من 
ضمــن 6 شــقق فاخــرة فــي درة مارينــا 
بالقــرب مــن درة البحريــن. وعليــه، نود 
أن نذكــر الجميــع بــأن المجــال مفتــوح 
أفضــل  مــن  بمجموعــة  للفــوز  أمامهــم 
طريــق  عــن  وذلــك  القّيمــة،  الجوائــز 
فتح حســاب لبشــارة دون زيــارة الفرع 
عبــر منصــة بيتــك جزيــل، وزيــادة مدة 

ومعدل استثماراتهم به.”

دوالر  5000 بقيمـــة  جوائـــز  علـــى  فائـــزا   60 حصـــول 

معصومة تفوز بكبرى جوائز “لبشارة”

تلقــى رئيــس جمعيــة المعلنيــن البحرينيــة، عضــو المجلــس العالمــي للجمعيــة الدوليــة لإلعــان خميس المقلة، رســالة مــن الرئيس 
العالمــي للجمعيــة الدوليــة لإلعــان سوندرســوامي يشــكره وزمــاءه مــن دول المنطقــة علــى اهتمامهــم ودعمهم لمؤتمــر اإلعان 
العالمــي الــذي عقــد فــي مدينة كوتشــي بوالية كيــرال في الهند في الفترة مــن 20 - 22 فبراير 2019، الذي حضره 2008 مشــاركين 
مــن 25 دولــة، باإلضافــة إلــى 300 طالب وأكاديمي، وأكثر من 300 من اإلعاميين ومصــوري الصحف والتلفزيون، ليصل إجمالي 

المشاركين إلى أكثر من 2600 مشارك.

 وأضــاف الرئيس العالمي سوندرســوامي 
فــي رســالته إلى المقلة بــأن التقارير التي 
تلقاهــا تؤكد أن المؤتمــر الرابع واألربعين 
قد حقق نجاًحا منقطع النظير، واستقطب 
متحدثيــن وشــخصيات مرموقــة تناولوا 
مواضيــع مهمة تم طرحها خال المؤتمر، 
التــي  الثــاث  األمســيات  حظيــت  فيمــا 
نظمها المؤتمر بتقدير وإعجاب الجميع. 

قائمــة  أن  المقلــة  أوضــح  جانبــه،  مــن 
كبــار  مــن  نخبــة  ضمــت  المتحدثيــن 
شــركات  ورؤســاء  العالمييــن  المعلنيــن 
العالميــة  التســويق  واتصــاالت  اإلعــان 
وأكاديميين وشخصيات مشهورة، وعلى 
رأسهم أسطورة بوليوود امتياب باتشان 

والعــب التنــس العالمــي أندريــه أغاســي 
وغيرهــم، أمــا األمســيات الترفيهية فقد 
شــملت “ليلــة تراثيــة من كيــرال” في يوم 

فــي  الهنديــة”  األزيــاء  و”ليلــة  االفتتــاح 
اليــوم الثانــي و”ليلة بوليــوود” في اليوم 

الختامي للمؤتمر.

وقعــت VIVA البحريــن، الشــركة الرائدة لاتصاالت في البحرين، اتفاقية شــراكة حصرية مــع المعهد الرائد في التدريب والتعليم 
فــي المملكــة، معهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة والماليــة )BIBF( إلطــاق” أكاديميــة األمــن الســيبراني األولــى مــن نوعها في 
المملكة بدعم من VIVA البحرين. وتهدف االتفاقية إلى دعم وتطوير البرامج التدريبية وورش العمل لمحترفي تقنية المعلومات 

والطاب من أجل االرتقاء بالمواهب المهنية وتطوير مجال األمن السيبراني في مملكة البحرين.

 VIVA وقــال الرئيــس التنفيــذي بالنيابــة فــي 
البحريــن محمــد آل خشــيل: “يســرنا التعــاون 
مــع معهد BIBF الذي يعد مــن المعاهد المهنية 
الرائــدة فــي المملكــة، لتحقيــق مبــادرة تطوير 
المهــارات المحليــة مــن خــال التدريــب علــى 
األمن السيبراني الذي يعتبر من أهم المجاالت 
المعلومــات  تكنولوجيــا  قطــاع  تطويــر  فــي 
هــذا  وسيســاعد  البحريــن.  فــي  واالتصــاالت 
التعــاون فــي زيــادة الخبــرة والمعرفــة حــول 
وحمايــة  المحتملــة  اإللكترونيــة  االختراقــات 
الحكوميــة  للجهــات  اإللكترونيــة  الشــبكات 
والبنــوك والمؤسســات التجاريــة. عــاوة علــى 
ذلــك، ســتعمل هــذه المبــادرة على ســد النقص 
فــي كــوادر األمــن الســيبراني وتعزيــز مكانــة 
المملكــة كمركــز رائــد لتكنولوجيــا المعلومــات 

واالتصاالت في المنطقة”.

ــرا   ــي ــب ــا ك ــالـــمـــي حـــقـــق نـــجـــاحـ ــر الـــعـ “VIVA” تــتــعــــــــاون مــــــع “BIBF” إلطــــــالقـــــهـا الـــمـــؤتـــمـ
“المعلنين” تتلقى تهنئة سوندرسوامي أكاديمية لتدريب األمن السيبراني
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أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسئولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، 
عن مشاركتها  بدور الراعي الفضي لنسخة العام 2019 من مهرجان ربيع الثقافة. 

مطــار  انضــم  اإلطــاق،  علــى  األولــى  وللمــرة   
البحريــن الدولــي إلــى قائمــة مواقــع اســتضافة 
فعاليــات هــذا المهرجــان الســنوي األضخــم مــن 
فــي  والثقافــة  بالفنــون  يحتفــي  والــذي  نوعــه، 

المملكة.
 ويســتمر مهرجان ربيع الثقافة من شــهر فبراير 
إلى شــهر أبريل، وتتألف نســخته الرابعة عشــرة 
مــن أكثــر مــن 60 فعاليــة متنوعــة، بما فــي ذلك 

الحفات الموسيقية والفنون التعبيرية والفنون 
المرئيــة، والتــي تحتضنهــا مختلــف المؤسســات 
فــي  المرموقــة  التاريخيــة  والمواقــع  الثقافيــة 
مملكــة البحريــن، بمــا فــي ذلك متحــف البحرين 
الفنــون،  ومركــز  الثقافيــة،  والصالــة  الوطنــي، 
ومركــز الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد آل خليفــة 
للثقافــة والبحوث، باإلضافة إلى صالة الوصول 

بمطار البحرين الدولي.

خال معرض الحدائق الذي أقيم هذا العام، شاركت شركة جرين فيو الندسكابينج 
بالتعاون مع شــيبرد ســتوديو للتصميم الهندســي والذي يملكها عبد هللا أحمد بن 

هندي من خال تقديم مناظر طبيعية خابة.

أقامــت جائــزة “مشــروعي” لألعمــال الشــبابية المعــرض العــام فــي الجنــاح الغربــي 
بمجمــع الســيف – ضاحيــة الســيف بتاريــخ 28 فبرايــر واألول مــن مــارس، حيــث 

عرضت الفرق النهائية نماذج أعمالهم للجنة التحكيم والجمهور.
وجاء ذلك تماشــًيا مع إســتراتيجية شــركة عقارات الســيف، التي تهدف إلى دعم 

المبادرات المحلية بمملكة البحرين على مدار العام.

“المطار” ترعى “ربيع الثقافة”

“جرين فيو” تشارك في معرض الحدائق

مجمع السيف يستضيف “مشروعي”
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احتفلت حديقة جنة دلمون المفقودة 
البحريــن  فــي  مائيــة  حديقــة  اكبــر 
افتتاحهــا  علــى  عامــا   12 بمــرور 
جمهوريــة  ســفير  بحضــور  مؤخــرا 
الفلبيــن لــدى مملكة البحرين الفنســو 
ايفيــر، وكان فــي اســتقباله الرئيــس 
التنفيــذي عيســى الفقيــه وعــدد مــن 
الفنانيــن  وبعــد  الشــخصيات  كبــار 
عــن  ممثليــن  وكذلــك  المشــهورين 
وســائل اإلعام المحليــة واإلقليمية. 
وتم السحب على الجوائز، حيث فاز 
بمناسبة بداية موسم 2019 أول فرد 
تــم دخولــه إلــى جنــة دلمــون بجائزة 
دخــول مجانية لهذا الموســم بأكمله، 

فــي ظــل تنظيــم مســابقات وفرصــة 
الفقيــه  للزوار.وقــال  بالذهــب  للفــوز 
“نحن ســعداء بان تفتح الحديقة أبوابها 
بفعاليــات ترفيهية تــم الترتيب لها وفق 
الخبــرات المتراكمة والقــراءات المعمقة 
هــذه  تتوالــى  حيــث  الترفيــه،  لصناعــة 
الفعاليــات شــهريا وتتجســد فــي صــورة 
موســم  لــكل  واعــدة  ترفيهيــة  برامــج 
ومناســبة رغبــة منــا فــي إدخال الســرور 
والفرحــة للضيــوف ولــكل مرتــادي جنــة 
دلمون بحيــث يجدون دائما وعلى مدار 
الموســم الجديــد، المثير مــن االبتكارات 
الترفيهيــة الراقية التي ترضي وتتفاعل 

فيها بمرح ورفاهية كل األعمار”.

ــب ــذهـ ــالـ ــوز بـ ــ ــف ــ ــل ــ ــات وفـــــرصـــــة ل ــ ــق ــ ــاب ــ ــس ــ م

“دلمون المفقودة” تحتفل بالموسم 12 بحلة جديدة

جنة دلمون

أعلنــت شــركة إبراهيــم خليل كانو، الوكيل الحصري لســيارات تويوتا في مملكة 
البحريــن عــن إطــاق الموديــل الجديــد لســيارة تويوتــا Prius فــي معرضهــا فــي 

سترة.

وهــي   Prius تويوتــا  ســيارة  تســعى 
أحدث نســخة من الجيل الرابع لســيارة 
بيــن  الجمــع  الــى  الكهربائيــة  الهايبــرد 
االســتثنائي  البيئــي  األداء  مــن  كل 
والتصميم المستقبلي مع متعة القيادة، 
لترســيخ ســمعتها على الصعيد العالمي 
الكهربائيــة  الهايبــرد  ســيارات  كأنجــح 

ذاتية الشحن.
قامت شركة تويوتا على مدى العقدين 
بأنظمــة  ســياراتها  بتزويــد  الماضييــن 
دفــع تعتمد على الكهرباء كأحد مصادر 

الطاقــة، إذ أطلقت العديد من ســيارات 
الهايبــرد الكهربائيــة منــذ العــام 1997، 
لتتجــاوز المبيعات التراكمية لســيارات 
ال  حاجــز  للبيئــة  الصديقــة  تويوتــا 
12 مليــون ســيارة، مــا يمثــل انخفاضــًا 
النبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بأكثر 
بتلــك  مقارنــًة  طــن  مليــون   94 مــن 
التــي كان مــن المحتمــل أن تنتــج عــن 
كمــا  التقليديــة،  الســيارات  اســتخدام 
الدعــم  علــى  ذاتــه  الوقــت  فــي  يؤكــد 
الكبير الذي تتلقاه الشركة من عمائها.

“تويوتا” تطلق Prius الهايبرد
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تشارك في مفاوضات دقيقة تبدو شديدة 
األهمية.

تمارس عمل التعليم أو التدريس أو التوجيه.

ابتعد عن الضجيج وحافظ على التوازن.

تعامل مع أي عارض صحي بهدوء.

تتلّقى الدعم المطلوب من االهل.

تبدو منسجمًا مع نفسك، ومع االخرين.

حياتك المهنية تحثك على استجماع قواك.

تفرح بخبر أو قرار إداري، وتحقق إنجازًا.

تتلقى أخبارا مهمة على الصعيد المهني.

تالقي بعض الناس في مكان ما وتكون سعيدا.

حافظ على هدوئك وال تسمح بإثارة غضبك.

تتصرف من دون التفكير في العواقب لتحقق 
هدفك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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الطائرات الحربية 

اإليطالية تقصف 
الجيش العثماني 

الموجود 
في شمال 
افريقيا، وهو 

أول استعمال للطائرات 
الحربية في التاريخ.

شددت النجمة العمانية 
المتميزة بثينة الرئيسي 

على أهمية المكانة 
التي تحتلها الدراما 

التلفزيونية الكويتية 
ووصفتها بأنها “حاضنة 

للمبدع الخليجي”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

الحل األسرع إلنهاء العالقات واإلعالنات المزعجة والمتطفلين

متى تضرب “بلوك” لألوادم؟

اصبح العالم يسري على قاعدة التواصل االجتماعي، وأصبحت قنوات التواصل 
مصــدرا لــكل صغيــر وكبيــر فــي عالــم التكنولوجيــا، وفــي عالمنــا الكبيــر الصغير 
بســبب هــذه العولمــة أصبــح البلوك عالمة كبيــرة فارقة يعول عليهــا االغلب في 
حياتــه االلكترونيــة ليتفــادى بهــا مــا ال يرغب ويبعــد عنه ما ال يستســيغه ويعكر 
صفــو يومــه وأصبــح البلــوك أداة نفــي مضــاد لــكل فكر منبــوذ او أشــخاص غير 

مرغوب بوجودهم في الحياة االلكترونية.

وفي اســتطالع قامــت به “مســافات البالد” 
مــع مجموعــة مــن الشــباب لألخــذ بآرائهــم 
حــول الموضوع تباينــت االراء بين الرفض 

والقبول وجاءت كالتالي:
حــول  رأيهــا  عــن  عّبــرت  عبــاس  فاطمــة 
الموضــوع، إذ قالــت: اقــوم باعطــاء “بلــوك” 
الذيــن  لالشــخاص  ميديــا  السوشــيل  فــي 
يرســلون مســجات متكررة ك “برودكاســت” 
مثــل “صباح الخير – مســاء الخير”، وكذلك 
المحــالت التجاريــة الذيــن اقــوم بالتواصل 
االعالنــات  بارســال  فيقومــوا  لمــرة،  معهــم 

بشكٍل مزعج.
وكذلــك المجموعــات الدراســية التي تكون 
عالقتــي معهم محــدودة، ويتطرقون ألمور 
واحاديــث خــارج نطــاق االمــور الدراســية 
اقــوم بحظرهــم عنــد تكــرار احاديثهــم عــن 

امور ال صلة لها بالدراسة. 
عــن  “اتحــدث  اســحاق:  شــهد  قالــت  فيمــا 
بلــوك  أعطــي  مــا  نــادًرا  شــخصيًا  نفســي 
الننــي ال اواجــه مواقــف اضطــر بهــا لعمــل 
البلــوك إال فــي حــاالت خاصــة، مثــالً عندما 
والتحــدث  باإلزعــاج  شــخص  يؤذينــي 
عندمــا  المعلنيــن  بالخصــوص  او  كثيــرًا 
يرســلون اإلعالنات للشــخص بشــكل متكرر 
باإلضافــة فــي بعــض األحيــان اعمــل بلــوك 

عندمــا يكــون الشــخص مســيء بشــكل من 
االشــكال او باإلمكان ان يؤثر بشــكل سلبي 
علــى اشــخاص آخرين، هنا بدوري شــخص 
مشــارك علــى وســائل التواصــل االجتماعي 

فهذا من واجبي عمل البلوك”. 
وذكــر احمــد عطيــة: “احظــر البعــض علــى 
مواقــع التواصل اجتماعــي عندما يتمادون 
فــي تعليقاتهــم إلى مرحلة الشــتم والســب، 
الحســابات  بعــض  ارى  عندمــا  باالضافــة 
التــي تنشــر مواضيــع مخله بــاالدب، او تلك 
الحســابات التــي تنشــر اخبــار غيــر موثوقه 
فــي محاولــه إلثــارة الــرأي واثــارة النعــرات 
“بــدك  حســابات  الــى  باإلضافــة  الطائفيــة 

تنحف”.
طبيعــة  “تختلــف  الزاكــي:  احمــد  وأوضــح 
الحساب إن كان حساًبا شخصًيا أو تجارًيا، 
تســتوعب  التجاريــة  الحســابات  فغالًبــا 

متابعيــن كثــر بعيــًدا عــن ماهياتهــم فالعــدد 
مهــم بالنســبة لعمليــة التســويق لمنتجاتهــم 
وانتشــار إعالناتهــم على أكبــر نطاق، وعني 
الشــخصي  حســابي  لــدي  فأنــا  شــخصًيا 
أقــول  وعندمــا  الجميــع،  فيــه  وأســتوعب 
يعيشــون  مــن  جميــع  أقصــد  فأنــا  الجميــع 

إنسانيتهم على أقل التقادير”.
وقــال محمــد رضــي حــول البلــوك: “أعتبــر 
البلــوك أداة اساســية فــي حيــاة أي شــخص 
كبيــر،  بشــكل  اســتخدمه  ال  أنــي  بالرغــم 
لكــن في بعــض األحيــان، هو الحــل الوحيد 
المتوفــر، واألســرع عادًة للتعامــل مع بعض 

األشــخاص. ألجأ للبلوك في حاالت متعددة 
تتمحــور حــول موضــوع واحد بشــكل عام، 
أال وهــو االحتــرام، احتــرام وجهــات النظــر 
تجــد  نقــاش،  أي  فــي  المثــال  ســبيل  علــى 
البعض يلجأ ألسلوب السخرية والتهكم في 
حــال خالفــك الــرأي عوضــًا، ومهمــا حاولــت 
إقناعــه والدخــول فــي حديــث ذو معنــى، 
لجأ لعبــارات االســتهزاء والتقليل. والبعض 
يتابعــك  اآلخــر ال يحترمــك كشــخص، وال 
إال للبحــث عــن أخطائك أو لتــرك التعليقات 
المســيئة، فيصبــح أول الواصليــن في حال 
أخطئت بشــيء ليركز علــى خطئك والتنمر 
عليــك. ربمــا العينــة الوحيــدة التــي ال تمــت 
باالحتــرام صلة، هي مــن يكون من الصعب 
عشــرات  بتــرك  يقــوم  فمثــالً  احتمالهــم، 
الرسائل المتكررة في حال تأخرت في الرد 
عليــه لدقائــق معــدودة، او يحــاول افتعــال 
شــجار معك فــي كل مرة تبــدأ حديث معه، 
او في بعض الحاالت يكون أحد األشخاص 

ذو تاريخ سيء معك وتفضل تجنبه”.
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 اإلذاعة السوفيتية تعلن عن وفاة الزعيم جوزيف ستالين.
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 اإلعالن عن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة من دمشق وذلك بعد اتحاد مصر وسوريا.

1984
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1991
 اندالع االنتفاضة الشعبانية في جنوب العراق.
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أكثر من 35 حاًجا يلقون مصرعهم في مكة المكرمة إثر تدافع الحجاج.
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أكدت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب أن المنطقة 
العربية تشــهد صحوة فــي مختلف المجاالت الثقافيــة، الفتة إلى 
أن المشــهد الثقافي والفنــي تأرجح بين الركــود والنهوض طوال 

السنوات الماضية، متمنية تقديم عمل يخدم اإلنسانية جمعاء.
وقالت ســميحة أيــوب، على هامــش حضورها فعاليــات منتدى 

الفجيــرة الثقافــي الثاني: أثــرت المتغيرات السياســية فــي الدول 
العربية على الثقافة بكل روافدها من مسرح وسينما وموسيقى وكتاب 

وحتى على اللغة والبد للثقافة أن تواكب مجريات األحداث.

أعيــش اجمل أيام، هذه الجملة ترددهــا حاليا الفنانة ميرفت 
اميــن امــام الجميــع، وذلــك عقــب انتهائها مــن تصوير 
مسلسل »قيد عائلي« الذي تدور احداثه في اطار اجتماعي 
حول لماذا آلت االمــور في المجتمع المصري الى ما عليه 
من ســلبيات اجتماعيا وثقافيا واجتماعيا وماديا، ويشارك 

في بطولته عزت العايلي وبوســي وصــاح عبدالله ونضال 
الشــافعي ودينا فــؤاد وريم البــارودي، وهو مــن تأليف محمد 

رجائي وميشال نبيل واخراج تامر حمزة.

بعــد غيــاب عــن األعمــال الدراميــة التلفزيونيــة لمــدة أربع 
ســنوات تعود الفنانة نورا رحال مجــدداً لتقف أمام الكاميرا 
التلفزيونية، محققة حضوراً له بصمته على صعيد التمثيل 
مــن خال تجســيد شــخصية »إيمــان« في المسلســل 
االجتماعي »أثر الفراشــة« إخراج زهير قنوع، تأليف وحوار 

محمود عبدالكريم، والعمل الذي تدور أحداثه عبر مرحلتين 
زمنيتيــن )1979 – 2019( ُمســتوحى من روايــة »الحب في زمن 

الكوليرا« للكاتب غابرييل غارسيا ماركيز.

أثر الفراشةقيد عائليصحوة ثقافية

حسين علي

أحمد عطية شهد إسحاق أحمد الزاكي محمد رضي فاطمة عباس

احتضــن مركــز الشــيخ إبراهيــم للثقافة والبحوث أمــس في قاعة المركز فــي المحّرق 
أمســية موســيقية بعنــوان “موغــام ســولز” قّدمها الفنان األذربيجاني الشــاب غوشــاغ 
أسكاروف، برفقة 3 عازفين، إذ ستتحاور الثقافات التراثية فيما بينها، بين الموسيقى 

التقليدية الصوفية، التي تمتد عبر التاريخ األذربيجاني، ومعزوفات تراثية.

وهــذا هــو الحفــل األول للفرقــة فــي مملكــة البحرين، وكان قــد جال بهذه الموســيقى 
الفنــان أســكاروف منــذ العــام 2009، بعد فوزه فــي مهرجان الموســيقى التقليدّية في 
ســمرقند، الــذي يعتبر من أكبر مهرجانات الموســيقى الروحيــة والتقليدية في العالم، 
ضمــن الموســم الثقافــي”كل مــكان ال يؤنــث ال يعــول عليــه”، لمركــز الشــيخ إبراهيــم 
للثقافــة والبحــوث، وضمــن فعاليــات ربيــع الثقافــة 2019. وســتقّدم الفنانــة مــكادي 
نحاس في المركز التراث الموســيقى العربي المشــرقي واألردني بشكل عصري وذلك 
مساء 1 أبريل 2019م. يذكر أن برنامج مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث ضمن 
ربيــع الثقافــة لهذا العام غنــي بالفعاليات ومنها المعرض العلمي “ســيرن في البحرين” 
فــي ذاكــرة المكان - عمارة بــن مطر والذي يعرض للجمهور حتى تاريخ 8 مايو 2019 
العالــم الرائــع للفيزيــاء وأســرار الكــون. باإلضافــة لعدد مــن المحاضــرات الثقافّية في 
قاعــة المركــز والبيــوت المتفرعــة عنه مــن بيت عبــدهللا الزايد للتــراث الصحافي في 
المحــّرق وبيــت إبراهيــم العريــض، بيــت الشــعر فــي المنامة، هــذا باإلضافــة لفعاليات 

وورش عمل تقام في عمارة بن مطر.

الموسيقى الصوفية األذربيجانية بالمحرق
المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث



“نــور.. رحلــة الضــوء” للفنانــة مــروة آل خليفــة يفتــح أبوابــه

عّبرت سلمى حايك عن شعورها بالفخر بشعرها األبيض، لتؤكد بذلك  «
تصالحها مع نفسها، وكسر قاعدة الخوف من الشيخوخة أو التقدم 

في العمر، الذي يصيب نجمات هوليوود.

ونشرت حابك عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل  «
االجتماعي، صورة لها وظهرت خصالت للشعر األبيض، وعّلقت: 

“فخورة بشعري األبيض”. وكانت حايك قد تم تكريمها في احتفالية 
.”Globe De Cristal“

افتتحــت هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار في مركز الفنون مســاء الماضي معرض “نور-رحلة الضوء” للفنانة مروة راشــد آل خليفة، وذلك برعاية وحضــور وكيل وزارة الداخلية 
لشــؤون الهجرة والجوازات واإلقامة والرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشــكيلية الشــيخ راشــد بن خليفة آل خليفة، وتواجد عدد كبير من الفنانين والمهتمين بالشــأن 

الثقافي في مملكة البحرين. ويستمر المعرض حتى 30 مارس الجاري يوميًا من الساعة 8 صباًحا وحتى الساعة 8 مساًء.

تأملية  رحــلــة  فــي  زّواره  الــمــعــرض  ويــأخــذ 
اإلنسانية.  المواضيع  من  عدد  الستكشاف 
وتتوزع أعمال الفنانة مروة راشد آل خليفة، 
تقنيات  تشكيلها  فــي  اســتــخــدمــت  والــتــي 
الفوتوغرافي  والتصوير  كالرسم  مختلفة 
فاألشكال  مــحــاور.  أربعة  على  والتركيب، 
“الــســنــوات  ــى  إل الفنانة  بها  تــرمــز  الــدائــريــة 
للتنوير”  الــعــلــيــا  والــمــثــل  ــقــاء  ــن وال األولــــى 
عالمية  “سمات  تمّثل  اإلنسانية  والخطوط 
“االنتقال  على  الزوايا  تدل  فيما  للمرونة”، 
إلــى درجـــة أكــبــر مــن الصالبة واالنــســجــام. 
المحور  هذا  في  األعمال  مجموعة  وتصور 
مراحل مختلفة من النور بما في ذلك “النور 

الداخلي والهالة التي تحيط بنا”. 
مثلث  شكل  تأخذ  التي  الــنــور”  “أشعة  أمــا 
فتصور “المسافة الممدودة ما بين الظلمة 
أجل  مــن  الطويل  “الطريق  أي  والــضــوء”، 
بلوغ النور الساطع المطلق”. وأخيرا يمثل 
في  األخــيــرة  المحطة  “الــمــغــادرة”  مــحــور 

الرحلة، “فبينما يغادر النور الجسم، يحتوي 
والجسد  الــعــقــل  ــثــالث:  ال الــنــقــاط  المثلث 

والروح”. 

ــد آل خليفة  ــروة راشـ مـ الــفــنــانــة  أن  يــذكــر 
البحرين  الثاني في معرض  بالمركز  فازت 
نسخته  فــي  التشكيلية  للفنون  الــســنــوي 

الــرابــعــة واألربـــعـــيـــن، حــيــث تــنــّظــم هيئة 
بالمركز  للفائز  ــار  ــ واآلث للثقافة  البحرين 

الثاني معرضًا خاصًا.

الثالثاء
5 مارس 2019 
28 جمادى اآلخرة 1440
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ال عجــب ان يكــون الفنــان الراحــل الكبيــر إبراهيــم بحر جوهر الحيــاة المتدفقة والمجــد واإلثراء، فكفى بالفن فخــرا انه يكون 
إبراهيــم بحــر احــد فرســانه لســنوات طويلــة أثــرى خاللها حياتنــا الفنية بمئات من األعمال واســتطاع ان يغير مســار المســرح 

والدراما التلفزيونية في الخليج العربي وينشر نور اإلبداع والمعرفة في كل مكان. 

إبراهيم بحر لم يكن ممثال عاديا، ممثل 
يــقــرأ الــنــص ويــخــرج أمـــام الــشــاشــة او 
ما  ليقول  الــمــســرح  خشبة  على  يصعد 
حفظه ويرجع إلي بيته، ال.. لقد كان من 
في  المعجزات  يحققون  الذين  الفنانين 
لنا  أدوارهـــم، كــان بحر رحمه هللا يقدم 
فنا عالميا منفردا خاصة به قائما بذاته 
ما  وهــذا  الــمــدارس،  ويختلف عن سائر 
)بالفن  يــقــول:  حــيــن  “بـــروســـت”  يصفه 
أنفسنا  مــن  نــخــرج  ان  نستطيع  وحـــده 
ونعرف ما يراه آخر غيرنا في هذا العالم، 
عالمنا،  واحــدا هو  عالما  نــرى  أن  وبــدل 
وبقدر  يتكاثر،  نـــراه  الــفــن  بفضل  فإننا 

لنا  كبار تكون  فنانون  لدينا  ما يكون 
منها  الــواحــد  يختلف  عــوالــم 

عن اآلخر(.
كان إبراهيم بحر فنانا 
عــظــيــمــا يــجــســد مــن 
هــذه الــزاويــة لحظة 
الدفعة  من  خاصة 
ــانــــت  الـــــحـــــيـــــة، كــ

تــقــاوم  أدواره 

تــخــتــفــي جميع  ــزمــــن،  ــ الــشــيــخــوخــة وال
المعوقات عندما يقف أمام الشاشة، وال 
زلت اذكر مشهده مع ابني الفنان محمد 
في حلقة “طارش الحويلة” في مسلسل 
“برايحنا” حيث كان بحر يؤدي دور والد 
تتطلب  كانت  المشهد  وطبيعة  محمد، 
نوعا خاصا من االستغراب، فالولد جلب 
“دلة القهوة” متأخرا إلى والده في الدكان 
بسبب ذهابه إلى “الليلوة” مع أصدقائه، 
وعندما عرف بحر السبب تحدث مع ابنه 
والغزارة،  بالخصب  تميز  تمثيلي  بــأداء 
كان أداء يمكنني القول انه أذاب العالم 
ثم أعاد تشكيله حسب قوانينه.. قوانين 
إبراهيم بحر التي تنبع من أعماق الروح. 
مــســلــســل  فــــي  دوره  ــا  ــ أمـ
دور  بــوجــاســم”  “أوالد 
عبدون، فكان شيئا 
يمكن  ال  خــيــالــيــا 
ان  الــعــادي  للفنان 
أبــدا، رؤى  به  يقوم 
ــر وحــــــاالت  ــاعــ ــشــ ومــ
نــفــســيــة غــيــر مــألــوفــة 
وصــور  وتــضــاد  وتقابل 
حــســيــة  ودالالت 
وحياة داخلية 
ــفــســيــة،  ون
ا  ر و د
كــأنــه 

وهــو  ــرار  ــ األسـ تكتنفه  كــهــف  او  الــعــالــم 
في  مــشــاهــده  قلة  مــن  فبالرغم  كــذلــك، 
انه كانت في يده مفاتيح  إال  المسلسل 
شخصياته،  سير  وخــط  العمل  ــرار  وأسـ
النوعية  هذه  عن  “بريخت”  يقول  وكما 
من الفنانين: انه يبني ويمد الجسور بين 

أرواح الشخصيات بشكل غير عادي. 
التي  الشخصيات  إلــى  برحلتنا  ونسير 
فنأتي  هللا،  رحمه  بحر  إبراهيم  أبدعها 
فـــي مسلسل  ــد”  ــ ــوزي ــ “ب ــى شــخــصــيــة  ــ إل
ــــى جــانــب الــفــنــان  ــد” إل ــ ــاوي ــ “مــلــفــى األي
دور  يـــؤدي  كــان  الـــذي  البوعينين  سعد 
مليئة  كانت  بوزيد  شخصية  “بوعواد... 
زرعها  التي  العميقة  الفلسفية  باألفكار 
وقد  بحر  لسان  على  والــشــاعــر  المؤلف 
أحسن اختياره، شخصية زاخرة باألبعاد 
ــغــنــى الــفــنــي الــعــمــيــق وتــحــتــم على  وال
كان  ومراقبتها حيث  متابعتها  المشاهد 
لها من المتعة والروعة والسحر. مصائب 
وشدائد كانت تقسو على “بوزيد” ولكنه 

يتعامل  ــودي كان  ــ ــهــتــاف ال ــال مــعــهــا ب
ــريـــات”  ــيـ ــزهـ و”الـ
الـــتـــي كــانــت 
كــالــطــائــر 
ــذي  الـ

يحط على الشبابيك ويطير في ثوان. 
كان  بها  قــام  التي  الشر  أدوار  وفــي 
الموت  طائر  مثل  شخصيات  يقدم 
فكرة  وعلى  الجبهات،  فــوق  األســود 
رواد  مــن  رائـــدا  بحر  إبراهيم  يعتبر 
ــعــربــي،  ال ــن  ــوطـ الـ ــي  فـ الـــشـــر  أدوار 
“وكــنــت  الــمــتــفــرج  يــشــاهــده  فحينما 
شاهدا بالمناسبة” كان البعض يهتف 
له والبعض األخر يحاول أن يتعارك 
معه، فكنت حاضرا في منزل العائلة 
نــشــاهــد عــمــال قــديــمــا وهـــو مسلسل 
كــان  فبعضهم  الــســنــا”  ونـــور  “حــســن 

كان  اآلخـــر  والبعض  بــأدائــه،  معجبا 
االزدواجــيــة  وهــذه  بالجنون،  ينعته 
الــفــنــان بحر  نــظــري جعلت مــن  فــي 

يقف على عتبة الفن الخالد والجاد.
بحر  إبراهيم  لغة  دراســة  إن  وأخيرا 

في الفن ورصيده الهائل من األعمال 
هــذا  خــلــود  ســر  عــن  بالكشف  كفيل 
حد  إلــى  تصل  التي  وبرسالته  الفن 
المحل  وإحالله  طبعا”،  “فنيا  النبوة 

المالئم في تاريخ الفن العربي.

دوره في مسلسل حسن ونور السنا

في مسلسل البيت العود

مع الفنانة الكويتية ليلى السلمان في مسلسل الفجر المستحيل

في مشهد من مسلسل برايحنا

مع الفنان إبراهيم خلفان في أحد األعمال

كفى بالفن فخرا أن يكون إبراهيم بحر أحد فرسانه
ــاد والـــجـ الـــخـــالـــد  الـــفـــن  ــة  ــب ــت ع ــى  ــل ع ــف  ــق ي ــتــه  جــعــل ــزة  ــي ــم ــت ــم ال أدواره 

أسامة الماجد
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ابتكار يحول الهواء العادي إلى ماء نقي
قالت شركة “واترجن” إنها تمكنت من إنتاج 
مــاء صالح للشــرب بجودة عاليــة من خالل 
االعتمــاد علــى الهــواء فقــط، قائلــة إن هــذا 
االبتــكار ســاعد عــددا مــن األشــخاص الذين 
الشــركة  بكــوارث طبيعيــة. وتقــول  تأثــروا 
أن  تأمــل  إنهــا   ،2009 ســنة  أنشــئت  التــي 
تســاعد هذه الطريقــة العلمية ما يقارب 2.1 
مليــار شــخص في العالــم يعانــون نقصا في 
الميــاه. وبحســب “جيروزاليم بوســت”، فإن 
نظــام إنتــاج الماء مــن الهواء جــرى تقديمه 
األشــهر  خــالل  وفيتنــام  والهنــد  للبرازيــل 
األخيــرة، وأضافــت أنه أســدى خدمة كبيرة 
خــالل عمليــات اإلنقــاذ التي أعقبــت حرائق 

والية كاليفورنيا سنة 2018.
وأورد المصــدر أن هــذا النظــام الذي طورته 
الشركة اإلسرائيلية ساعد على ضمان الماء 
النقــي لســكان واليتــي تكســاس وفلوريــدا 
عقــب الدمــار الــذي أحدثــه إعصــارا هارفــي 
وإيرمــا. وفــي بدايــة هــذه العمليــة المعقدة، 
تقــوم آلــة متوســطة الحجــم بشــفط الهــواء 
مــن الجــو، ثم تقــوم بتنظيفه حتــى تخلصه 

من الغبار وباقي الشوائب األخرى.
نقــل  يتــم  “الفلتــرة”،  عمليــة  انتهــاء  وعنــد 
حتــى  أخــرى  مرحلــة  إلــى  النقــي  الهــواء 
قبــل  الحــرارة  مــن  عاليــة  لدرجــة  يتعــرض 
أن يتــم تبريــده، وفــي نهايــة المطــاف، يتــم 
تحويله إلى ماء. ويخضع الماء الذي يجري 
إنتاجــه لعمليــة ثانيــة مــن التصفيــة؛ بغرض 
تخليصــه من المــواد الضارة، ثم تضاف إليه 

المعــادن، وعندئــذ، يتحــول إلــى مــاء صالح 
للشرب.

ويستطيع المولد الكبير الذي  «
تعتمد عليه الشركة أن ينتج أكثر 
من 5 آالف لتر من الماء النظيف 

في كل يوم، وال تتطلب هذه 
العملية سوى اإلمداد بطاقة عادية 

من التيار الكهربائي.

منطقــة  لســكان  الغذائــي  النظــام  تحــول 
أوكينــاوا فــي اليابــان، إلــى مصــدر إلهــام 
وتحفيز لمن يريدون خفض وزنهم الزائد، 

وعيش عمر أطول.
وبحســب مــا نقلــت صحيفــة “ديلــي ميل” 
البريطانيــة، فإن ســكان أوكينــاوا، جنوبي 
البلد اآلسيوي، يتبعون نظاما غذائيا يضم 
نســبة عالية من الكربوهيدرات والبروتين 
واألليــاف. وتســاعد المــواد الموجودة في 
هــذا النظام الغذائي على مقاومة االلتهاب 
المضــادة  العناصــر  بفضــل  الجســم  فــي 
لألكســدة، فضال عــن الوقاية من األمراض 

المرتبطة بتقدم اإلنسان في العمر.

وتقول اختصاصية التغذية  «
األسترالية جيرالدين جيورجو، 

والتي درست النظام الغذائي 
لسكان هذه المنطقة، إنها توصي 

باتباع هذا النظام الغذائي الذي 
يعتمد على تناول الكربوهيدرات 

بعشرة أضعاف مقارنة 
بالبروتينات.

“حمية يابانية” 
تنسف نظرية 

“الكربوهيدرات”
اهتــزت الموصــل على وقع جريمــة مروعة، 
الثــالث  تتخــط  لــم  طفلــة  بــراءة  انتهكــت 
ســنوات مــن عمرها. فقد خرجــت نور تلعب 
الموصــل، عندمــا  أمــام منزلهــا فــي مدينــة 
اقترب منها رجل مجهول وقدم لها الحلوى، 
مستدرجا إياها إلى منزل مهجور في محلة 
“باب جديــد” بالموصل القديمة، حيث أقدم 
علــى ربــط يديهــا، قبــل أن ينفــذ جريمتــه. 
ووســط ذهــول وصدمــة، روى بعــض أهالي 

الحــي حادثــة االغتصــاب التــي تعــد أبشــع 
جريمــة شــهدتها المدينــة بعــد خروجهــا من 
“كابــوس داعــش”، مطالبيــن بطــرد الجانــي 
وأهلــه نهائيــا مــن المنطقــة، ومتوعدين بأن 

تلك الجريمة لن تمر دون عقاب.

إلى ذلك، أكد أحد شباب الحي أن  «
المتهم متزوج ولديه 3 أطفال، 

ويعمل في البناء، كما أنه ليس من 
سكان الحي األصليين.

انتحر عامل مصري يبلغ من العمر 50 عاما 
بتناول قرص كيماوي سام، وتبعته زوجته 
هــي  تناولــت  التــي  عامــا،   37 الـــ  صاحبــة 
األخــرى قرصا ســاما، بســبب خالفات دبت 
بينهما حول توثيق عقد زواجهما العرفي.

ووفقــا لصحيفــة “الوطــن” المصرية، توفي 
الــزوج األول للزوجــة، لتعكف الزوجة على 
أســرة  أن ضغــوط  إال  منــه،  أبنائهــا  تربيــة 
الــزوج دفعتهــا للــزواج مــن شــقيق زوجهــا 
المتوفــى، بعقــد عرفــي مــن أجــل الحفــاظ 

على معاش الزوج المتوفى.

 وبعد فترة من الزواج العرفي، شعر الزوج 
بتأنيــب ضميــر، وطالــب زوجتــه بتســجيل 
الــزواج رســميا، وهــو مــا رفضتــه حفاظــا 
علــى المعــاش الشــهري الــذي تصرفهــا لهــا 
تصاعــد  الوقعــة  يــوم  وشــهد  الحكومــة. 
الــزوج  ليهــدد  الزوجيــن،  بيــن  الخالفــات 

باالنتحار، ويتناول القرص السام.

ومع ظهور عالمات التسمم،  «
صرخ الزوج ولفظ أنفاسه بعد أن 

أخبرالجيران بأن زوجته انتحرت أيضا.

جريمة تهز الموصل... اغتصاب طفلة بعمر 3 سنوات

انتحار زوجين بنفس السالح في ذات اليوم

مهرجون يشاركون في كرنفال شارع روز في ماينز 
غرب ألمانيا )اف ب(

أثــارت صــورة الُتقطــْت في مستشــفى بفيتنام إعجابا واســعا؛ إثر 
إظهارها رضيعا صغيرا وهو يمسك بمالبس الطبيب بعد ثوان من 

قدومه إلى الحياة، رافضا أن يفك قبضته.
وبحســب صحيفــة “ميــرور”، فــإن مستشــفى “فوونــغ شــو” فــي 
فيتنــام نشــر الصــورة التــي جــرى التقاطهــا مباشــرة بعــد الــوالدة، 
وكان الرضيــع ال يــزال عاريــا. وحظيــت الصــورة بإعجــاب واســع 
علــى المنصــات االجتماعية، وأبدى معلقــون ذهولهم أمام تصرف 
الرضيع الذي تشبث بمالبس الطبيب على نحو غريب في فبراير 

الماضي.
وكان الطبيب يستعد لمغادرة قاعة الوالدة، لكنه فوجئ بالرضيع 

الذي رأى النور لتوه، وهو يمد يده ويمسك بطرف من المالبس.
ولــم يجــر الكشــف عــن تفاصيــل أوفــى بشــأن الرضيــع احترامــا 
لخصوصيتــه، وجــرت اإلشــارة إليــه بألقــاب كثيرة علــى اإلنترنت 

مثل “الرضيع القوي” و”الرضيع العنيد”.

“الرضيع العنيد” يثير الذهول

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

زيادة مبلغ التمويل

حاز منشور بعنوان “بعد انكماش 
مزايــا  النصــف...  إلــى  التمويــل 
معــدل  أعلــى  تدهــَور”  المطــور 
تفاعــل علــى إنســتغرام “البــالد” 
فــي اليوميــن الماضييــن. وعلق 
 @halsalam15 المســتخدم 
تدهــور  البرنامــج  “فعــال  قائــال 
في بدايتــه وال يلبي احتياجات 
وزارة  مــن  رجــاء  المواطنيــن، 
اإلســكان النظــر فــي زيــادة مبلغ 

التمويل للمواطنين”.

بايكــر”  “تيــد  ماركــة  مؤســس  اســتقال 
البريطانيــة ومديرهــا العــام، راي كيلفــن، مــن 
منصبــه أمــس اإلثنيــن؛ إثر اتهامــه بالتحرش 
الجنســي، وفــق مــا جــاء فــي بيان صــادر عن 
الشــركة. وفــي ديمســبر 2018، علقــت مهــام 
كيلفــن بعد سلســلة مــن االتهامــات تمحورت 
على “معانقات” كانت تفرض على الموظفات 
وجلسات تدليك وطلبات موجهة لنساء؛ كي 
يجلســن على ركبتيه. وقــال المدير التنفيذي 
للشركة ديفيد برنشتاين إنه “في ظل المزاعم 
مصلحــة  مــن  أنــه  راي  قــرر  تطاولــه،  التــي 
الشــركة أن يســتقيل؛ كــي تســتمر المجموعة 
فــي المضي قدمــا”. واعتبــر راي كيلفن، الذي 
هــي  االســتقالة  أن  االتهامــات،  هــذه  ينفــي 

“القرار الصائب الواجب اتخاذه”.

ولمجموعة “تيد بايكر” المدرجة  «
أسهمها في بورصة لندن 544 متجرا، 

من بينها 201 في بريطانيا، و110 في 
أوروبا، و108 في أميركا الشمالية، وفق 

أرقام تعود ألغسطس.

أعلــن مبتكر “مومو المرعبــة” القضاء على 
الدميــة التــي كانــت مصــدرا النتشــار تحد 
يشــجع األطفال على االنتحــار أو يهددهم 
بالقتــل عبر التصيد اإللكترونــي لهم، قائال 

إنه “ال داعي للخوف اآلن”.
عــن  البريطانيــة  “صــن”  صحيفــة  ونقلــت 
الياباني كيسوكي آيزو )43 عاما( قوله “إن 
مومو ماتت”، مضيفا “لم تعد موجودة، لم 
أكــن أهدف إلــى اســتمراريتها أبــدا”. وأكد 
للصحيفــة البريطانيــة أنــه “علــى األهالــي 
أن يطمئنــوا اآلن. مومــو ماتــت، وهي غير 
موجــودة، ولعنتهــا ولت”. وابتكــر الياباني 
الدميــة التــي تســمى فــي األصــل “الطائــر 
األم” العام 2016، وكشف عنها في معرض 

فني شارك به في العاصمة طوكيو.

واستوحى الصورة، ذات العيون  «
الجاحظة واالبتسامة المخيفة، من 

أفالم الرعب؛ بهدف إخافة الناس، 
علما أنها في األصل لتمثال عار 

المرأة نصفها السفلي طائر.

اتهامات التحرش 
تطيح بمؤسس “تيد 

بايكر”

مبتكر الدمية 
القاتلة: “مومو” 

ماتت ولعنتها ولَّت
كشــف الممثــل األميركي جونــي ديب حقائق مثيرة تتعلق بحياته الشــخصية، موضحا 
الســبب الــذي أدى إلــى طالقــه مــن النجمــة أمبــرد هيــرد، واتهــم شــخصية اقتصاديــة 

وعلمية كبيرة بالضلوع في “خيانة زوجية”.

وقال ديب إن زوجته السابقة هيرد دخلت 
الفضــاء  شــركة  مؤســس  مــع  عالقــة  فــي 
األميركيــة “ســبيس إكس”، إيلون موســك، 
بينما كانت ال تزال متزوجة منه. وبحسب 

مــا نقلت صحيفة “ديلي ميــل” البريطانية، 
فــإن ديــب يتهــم هيــرد، بإقامــة عالقــة مع 
موســك بعد شــهر واحد فقط من زواجهما 

في سنة 2015.

جوني ديب يتهم طليقته بـ “الخيانة”

نجما بوليوود جون أبراهام وموني روي خالل الترويج لفيلمهم الشهير 
“روميو أكبر والتر” في مومباي. )أ ف ب(

ورفع ديب دعوى قضائية على زوجته السابقة، مطالبا بتعويض قدره 50 مليون دوالر، بعدما 
تحدثت في مقابلة صحفية عن تعرضها للعنف الزوجي، وهو ما يعتبره الممثل مجرد خدعة.
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