
أشار وزير الكهرباء والماء عبدالحسين 
ميرزا لوجود حسابات لوزارات وجهات 
غير ســيادية لم تدرج حتى اآلن بنظام 
وزارة المالية للخصم المباشر لتحصيل 
المبالــغ  بلغــت  وقــد   ،)fmis( الفواتيــر 

المستحقة في ذمتها مليوني دينار.
وقــال ردا علــى ســؤال برلمانــي للنائــب 
بجلســة  مــدرج  الكوهجــي  عيســى 
الثالثــاء إن الــوزارة عقــدت اجتماعات 
دوريــة مــع الــوزارات الســيادية وغيــر 
السيادية التي لم تدرج بعد في النظام 
المتأخــرات  بكشــوفات  وتزويدهــم 
فــي  كبيــر  تحســن  وهنــاك  لتحصيلهــا 

تحصيل المتأخرات.

ا في المساواة بالعمل البحرينية الثانية خليجيًّ
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صور أرشيفية 
للمرأة 

البحرينية 
العاملة في 
التسعينات

ألغــت المحكمــة الكبرى المدنيــة األولى 
)الدائــرة اإلداريــة( انتفــاع ورثــة لشــقة 
إســكانية تقــع بمدينــة عيســى، إذ كانت 
تطالبهم وزارة اإلســكان بإخالئها؛ حتى 
تتمكــن من إنشــاء عمــارة جديدة مكان 
القديمــة التــي انتفــع والدهــم )مورثهم( 
بالشقة، ليتم تهيئة العمارة بشقق أوسع 
وأحــدث، إال أن الورثة رفضوا إخالءها 

حتى بعد إنذارهم من جانب الوزارة.
وأوضحــت المحكمــة أن وقائــع النــزاع 
تتمثل في انتفاع مورث المدعى عليهم 
بالشــقة بموجب عقد مــؤرخ في 1989، 
 2018 أكتوبــر  فــي  الــوزارة  وطلبــت 
مــن المدعــى عليهــم إخــالء الشــقة؛ ألن 
الــوزارة بصــدد إنشــاء عمــارات تحتوي 
على شــقق حديثة وبمســاحات أكبر، إال 
أنهــم لم يســتجيبوا، فصدر قــرار وزاري 
بتلــك  عليهــم  المدعــى  انتفــاع  بإلغــاء 

الشقة.

ا في المساواة  احتلت المرأة البحرينية الترتيب الثاني خليجيًّ
بيــن الجنســين في الحيــاة والعمل والقانون، بحســب دراســة 

صدرت حديًثا عن البنك الدولي.
ومــن المعلــوم أن المــرأة البحرينيــة حصلــت علــى المســاواة 
بجميع الحقوق والواجبات منذ سنوات طويلة، حيث وجدت 
عاملــة فــي حقــول كالتعليــم والصحــة منــذ منتصــف القــرن 

الماضي.
األصــول  إدارة  بمؤشــر  كذلــك  البحرينيــة  المــرأة  وتقدمــت 

“الميراث واألمالك”.

إلغاء انتفاع ورثة 
بشقة رفضوا 

جنرال أميركي: إيران تســعى للهيمنة على الشرق األوسطإخالءها

واشنطن لمجلس األمن: عاقبوا طهران

للقــوات  المركزيــة  القيــادة  قائــد  صــرح 
جوزيــف  الجنــرال  األميركيــة،  المســلحة 
فوتيل، أن إيران تسعى للهيمنة على منطقة 
الشــرق األوســط وأنهــا عامــل تهديــد لبلدان 

المنطقة.
وقال فوتيل، في جلسة استماع في مجلس 
النــواب األميركــي، إن “إيــران تبقــى عامــل 
زعزعــة وعــدم اســتقرار فــي المنطقــة علــى 
المدى البعيد”، مضيفًا أنها “تسعى ألن تكون 
وتســتخدم  المنطقــة.  فــي  المهيمنــة  القــوة 
نفوذهــا الشــرير وقدراتهــا المتزايــدة، نوعيًا 
وكميًا، وتوفر التسهيالت )لحلفائها(، وتدعم 
الضغــط  لممارســة  المتعدديــن  عمالءهــا 

وتهديد دول المنطقة”.
كمــا اعتبر أن إيران تقف وراء النزاعات في 
المنطقــة، وأن “جهودهــا ال تقتصر على دعم 
الحوثييــن” فــي اليمــن، مؤكــدًا أن “الواليات 
المتحدة تعمل جادة من أجل ردع مثل هذه 

األعمال من قبل النظام اإليراني”.
وأشــار فوتيل إلى أهمية التعاون القائم بين 
الواليــات المتحــدة وشــركائها فــي المنطقــة، 
مشــددًا علــى أن “عالقاتنا العســكرية طويلة 
األمد مع الشــركاء فــي جميع أنحاء المنطقة 

هي حاسمة من أجل تحقيق هذا الغرض”.

وكــّررت الواليــات المتحــدة، الخميــس، على 
لســان ســفيرها بالوكالة لــدى األمم المتحدة، 
جوناثــان كوهيــن، مطالبتهــا مجلــس األمــن 
التابع لألمــم المتحدة بفرض عقوبات دولية 
ضد إيران “لخرقها القرار 2231 الصادر العام 

2015 وبزعزعة الشرق األوسط”.

دبي - أرابيان بيزنس

واشنطن ـ وكاالت

“إنســايت  لشــركة  اســتطالع  نقــل 
مغترًبــا  أن  لالستشــارات  ديســكفري” 
واحــًدا تقريًبا من 5 مغتربين في الخليج 
راتبــه  مــن  مــال  أي  ادخــار  يســتطيع  ال 
الشهري، وأن نصفهم يدخرون 5 % فقط 

من رواتبهم.
بحســب  ديســكفري”  “إنســايت  وقالــت 

مــن   % 22 إن  بيزنــس”  “أرابيــان  موقــع 
شــملهم  الذيــن  الخليــج  فــي  المغتربيــن 
االســتطالع ال يدخرون مــاالً من رواتبهم 
الشــهرية، بينمــا يدخــر 27 % منهــم أقــل 
منهــم  و13 %  رواتبهــم،  مــن   % 5 مــن 
يدخــرون بيــن 6 % و20 % مــن رواتبهم 

ا. شهريًّ

فيمــا  حديًثــا  مبــدًأ  التمييــز  محكمــة  أرســت 
يتعلق بمبلغ النفقة، إذ يجوز خفضه أو زيادته 
بعد مرور عام على صدور آخر حكم بالنفقة.

وتنفرد “البالد” بنشــر حيثيــات الحكم بالطعن 
رقم 1 لسنة 2018 – شرعي.

وقالــت المحكمــة بحيثيات الحكــم إن أحكام 
النفقــة ذات حجيــة مؤقتــة مما يقبــل التغيير 

والنقصــان  الزيــادة  عليهــا  ويــرد  والتعديــل 
اإلســقاط  عليهــا  كمــا  الظــروف  تغيــر  بســبب 
بســبب تغيــر دواعيهــا. واســتدركت المحكمة 
باقيــة طالمــا أن  المؤقتــة تظــل  الحجيــة  أن 
النفقــة والحضانــة وظــروف الحكــم  دواعــي 
بهــا لــم تتغير والحكم الذي ينكر هذه الحجية 

يكون قد خالف القانون.

يّتجــه مجلس النواب بجلســة الثالثاء المقبل 
قيــام  بشــأن  برغبــة  اقتــراح  علــى  للموافقــة 
الرفــاع  ســوق  تخطيــط  بإعــادة  الحكومــة 
المركــزي وتطويره وفق النظم الحديثة، وبما 
يحفــظ الهويــة البحرينية األصيلــة على غرار 

ما تم مع سوق المحرق المركزي.
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة  وقالــت 

مضمــون  علــى  ا  ردًّ العمرانــي  والتخطيــط 
االقتــراح برغبــة إنها  طرحت مشــروع صيانة 
وتطويــر ســوق الرفــاع المركــزي بكلفــة بلغت 
)85 ألــف دينــار(، وبعــد طــرح المشــروع فــي 
مناقصة عامة بلغت قيمة أقل العطاءات نحو 
)130 ألــف دينــار(؛ لذلــك تــم تأجيل المشــروع 

لعدم توفر الميزانية الالزمة لتنفيذه.

بناء “الرفاع المركزي” بيد “الخاص”يجوز خفض مبلغ النفقة أو زيادته بعد عام22 % من المغتربين بالخليج ال يدخرون

الكلفــة قليلــة  اإللكترونيــة  بالقــروض  األفــكار  تبنــي 

شركة بحرينية للتمويل الجماعي قريًبا

علمــت “البــالد” مــن مصــادر مطلعــة بالصناعــة 
المصرفيــة أن مســتثمرين بحرينيين يســرعون 
الخطــى مــن أجــل إطــالق أول منصــة للتمويــل 
الجماعــي بجهــد وطنــي محلي، ليؤكد الشــباب 
الفــرص  اقتحــام  علــى  قــادر  أنــه  البحرينــي 
البيئــة  وجــدت  مــا  إذا  واالبتــكار،  الجديــدة 
والداعمــة  الحاضنــة  والتحفزيــة  التشــريعية 

لرواد األعمال والمؤسسات.
ويذكــر التمويل الجماعي هو أن يقوم عشــرات 
مؤسســة  بتمويــل  األشــخاص  وآالف  ومئــات 
أو فــرد أو أفــراد لمبلــغ مــن المــال دون فائــدة، 
المشــاركة  العائــد هــو  البنــوك، ويكــون  بعكــس 
ــا أو  بغيــة االســتثمار أو أن يكــون الدافــع خيريًّ

ا. تحفيزيًّ
المبــادرة  زمــام  اإلمــارات  أخــذت  أن  وبعــد 
نحــو التمويــل الجماعــي العــام الماضــي، بــدأت 

البحرين هذا العام.
وكعادتــه، بــدأ مصرف البحريــن المركزي بطرق 

األبــواب للبحــث عن فرص جديــدة أينما حلت، 
والمصرفــي  المالــي  القطــاع  أن  منــه  اقتناًعــا 
والذي يشــكل قرابــة ُخمس االقتصــاد الوطني، 
لــم يكتــب لــه النجــاح إذا لــم يستكشــف هــذه 
لحلــول  جديــد  تنظيــم  طــور  ولذلــك  الفــرص، 
“التمويل الجماعي” ليفتح الباب على مصراعيه 

للشــركات مــن أجــل البدء في إطــالق المنصات 
المعنيــة بمنح القــروض وجمــع رؤوس األموال 
من األفراد عبــر المواقع والمنصات اإللكترونية 
كخيــار  األعمــال  ورواد  المشــروعات  لتمويــل 
رخيــص مقارنــة مــع البنــوك أو الطــرق التمويل 

التقليدية.
وزير الكهرباء والماء

مليونا دينار متأخرات فواتير وزارات
التحصيل في  كبير  تحسن  الكوهجي:  على  ردا  ميرزا 

طالب عائدون من المدرسة عبر منفذ القرية اليتيم

فــإن  ذاكــرة،  للنســيان  كان  إن 
تتوســد  التــي  الحــاج  جــد  قريــة 
باتــت  الشــمالي  الســاحل  ضفــاف 
علــى جــداول التطويــر ذاكــرة على 
مشارف النســيان. تلك القرية التي 
الوحيــد  ومتنفســها  ســاحلها  كاد 
يلفظ أنفاســه األخيــرة لوال الجهود 
الشــمالية  المحافظــة  بذلتهــا  التــي 

الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  فــي 
موطــئ  عــن  لهــا  تبحــث  تــزال  ال 
الحضريــة،  التنميــة  بخطــط  قــدم 
والنظــر فــي احتياجاتهــا الخدميــة 
حضــرت  “البــالد”  واالجتماعيــة. 
بقلمهــا وعدســتها بين أزقة وأحياء 
حجمهــا  فــي  الصغيــرة  القريــة 

العزيزة على أهلها.

جد الحاج.. على ضفاف ذاكرة النسيان

طابع عبدالرضامقتل 5 جنود عراقيينالذهب يرتفعمهرجان صحي مجاني
يتأّهب نادي سار الثقافي  «

والرياضي إلقامة مهرجان 
“األسبوع الصحي” في نسخته 

الثالثة عشرة. ومن المتوقع أن 
يشهد المهرجان مشاركة ما ال 

يقل عن 100 اختصاصي لتقديم 
استشارات مجانية.

ارتفعت أسعار الذهب أمس في  «
ظل تخوف المستثمرين من 

تباطؤ حاد في النمو العالمي بعد 
أن خفض البنك المركزي األوروبي 

توقعاته للنمو في الوقت الذي 
خرجت فيه بيانات ضعيفة من 

الصين.

قالت خلية اإلعالم األمني العراقية،  «
أمس الجمعة، إن 5 جنود عراقيين 

لقوا مصرعهم جراء اطالق 
نار داخل وحدتهم العسكرية. 

وأضافت الخلية في بيان أن قيادة 
عمليات بغداد فتحت تحقيقا 

بشأن مقتل الجنود.

في خطوة تعبر عن التقدير الكبير  «
للفنان والمبدع، أصدرت الكويت 

قبل أيام طابعا بريديا يحمل صورة 
الفنان الراحل وعمالق الكوميديا 

عبدالحسين عبدالرضا من فئة “150” 
فلسا وهي خطوة غير مسبوقة 

تحسب للكويت.

يسعى نائب رئيس االتحاد اآلسيوي  «
أللعاب القوى، نائب رئيس اتحاد دول 

غرب آسيا اإلماراتي ناصر المعمري إلى 
رئاسة االتحاد اآلسيوي إلحداث التغيير 
والتطوير محاطا بدعم كبير من جانب 

عدد من االتحادات الوطنية التي دفعته 
للترشح وفق قوله.
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اإلبداعــات تضيــف إلــى تنــوع عناصــر الجــذب الســياحي

محمد بن سلمان: نعتز بالشباب البحريني

أشــاد ســمو الشــيخ محمد بن ســلمان بن حمد آل خليفة بجهود الطاقات الشابة 
التــي تحــرص علــى االســتفادة مــن المقومــات التــي تتميــز بهــا مملكــة البحريــن 
وتوظيــف روح االبتــكار واإلبداع الســتضافة الفعاليات العالميــة الترفيهية مما 

يضيف إلى تنوع عناصر الجذب السياحي والترفيهي في المملكة.

جاء ذلك لدى رعاية سموه معرض كوميك 
وزيــر  بحضــور  المصــورة(  )القصــص  كــون 
شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد الذي 
يقــام للعــام الثانــي على التوالي فــي مملكة 
البحريــن بتنظيم من مؤسســة دلة للترويج 
صبــاح أمــس فــي حلبــة البحريــن الدوليــة، 

حيــث أعــرب ســموه عــن اعتــزازه بالشــباب 
البحرينــي الــذي ســخر إمكاناته فــي تنظيم 
هذه الفعالية ذات المســتوى العالمي، والتي 
ومشــاهير  الكوميكــس  كتــاب  تســتقطب 
الســينما العالميــة وتلقــى إقبــاال جماهيريــا 

كبيرا.

وتمنى ســموه للجميع كل التوفيق والنجاح 
الثانيــة  بنســخته  الحــدث  تنظيــم  فــي 
الــذي لــه قاعــدة كبيــرة لــدى جيــل الشــباب 
إبداعاتهــم  لعــرض  وفرصــة  والناشــئين، 
فــي عالــم األفــام والقصــص المصــورة مما 
يطــور مشــاركات أبنــاء البحريــن فــي مثــل 
هــذه المعــارض العالميــة. وتقــام نســخ عدة 
مــن معــرض “كوميــك كــون” فــي عــدد مــن 
الفعاليــة عرضــا  العالميــة وتتضمــن  المــدن 
لمجموعــة مــن األفــام الســينمائية لألبطال 
التلفزيونيــة  والمسلســات  الخارقيــن، 
خاصــا  وقســما  االلكترونيــة،  واأللعــاب 

بعــرض الروبوتــات، إلــى جانب المســابقات 
الترفيهية، والرسومات المتحركة، والمانجا 
اليابانيــة )القصــص المصورة(، ويشــارك في 
الفنانيــن  مشــاهير  مــن  الفعاليــة مجموعــة 
العالمييــن إلــى جانــب عــدد مــن الشــركات 

العالمية في المجال السينمائي.
لعشــاق  كــون”  “كوميــك  معــرض  ويتيــح 
الســينمائية  واألفــام  المصــورة  القصــص 
لالتقــاء  فرصــة  الترفيهيــة  واأللعــاب 
بالمشــاهير فــي عالــم األفــام والتلفزيــون، 
وكل ما يتعلــق باإلنتاج اإلعامي الترفيهي 

والسينمائي.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن سلمان يحضر فعاليات معرض كوميك كون
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والتعليم  التربية  وزارة  جــنــاح  حصل 
على المركز األول كأفضل جناح توعوي 
في  الحكومية  الــمــؤســســات  فئة  ضمن 
ــــي لــلــحــدائــق،  ــــدول ــبــحــريــن ال مـــعـــرض ال
والذي أقيم برعاية عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
رئيسة  الملك  جاللة  قرينة  مــن  وبــدعــم 
الوطنية  للمبادرة  االستشاري  المجلس 
السمو  صاحبة  الزراعي  القطاع  لتنمية 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
كتخصص  “الزراعة  تحت شعار  خليفة، 
الوزير  والتقى  المستقبل”.  لمهنة  واعــد 
الجناح،  في  المساهمين  النعيمي  ماجد 
إتــاحــة  فـــي  بــالــمــعــرض ودوره  مــشــيــدًا 
إلظهار  التعليمية  للمؤسسات  الفرصة 

إبداعاتها في المجال الزراعي.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

جناح “التربية” بمعرض 
02الحدائق األفضل توعويا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ضمــن زياراتــه الصباحيــة للمــدارس، حضــر وزيــر التربيــة والتعليم 
ماجــد النعيمــي جانًبــا من حفــل تكريم الطلبــة المتفوقين بمدرســة 
وادي الســيل االبتدائيــة اإلعداديــة للبنيــن، والــذي أقيــم بحضــور 

أولياء أمور الطلبة المحتفى بهم.

وأوليــاء  الطلبــة  الوزيــر  وهنــأ 
نتائــج  بمــا تحقــق مــن  أمورهــم 
األول،  الدراســي  الفصــل  خــال 
الهيئتيــن  جهــود  علــى  مثنًيــا 
اإلداريــة والتعليميــة بالمدرســة، 
ومؤكًدا أن الوزارة لن تدخر جهًدا 
فــي االرتقاء بمســتوى الخدمات 

المقدمــة  والتعليميــة  التربويــة 
المراحــل  جميــع  فــي  للطلبــة 
الدراســية، بمن فيهم المتفوقون 
والمبدعــون والموهوبــون، الذين 
تعمــل علــى دعمهــم ومســاندتهم 
الدراســية  مســتوياتهم  لتطويــر 

واإلبداعية.

النعيمي ُيكرم متفوقي “وادي السيل”

اجتماع لبحث رفع إعانة وتعويض التعطل
ــار األفــضــل ــي ــخ “الــعــمــل”: تــعــزيــز أفــضــلــيــة الــبــحــريــنــي وجــعــلــه ال

عقــدت اللجنة التنســيقية المشــتركة بيــن وزارة العمل والتنميــة االجتماعية والهيئة 
العامــة للتأميــن االجتماعــي اجتماعهــا الثامــن برئاســة وكيــل وزارة العمــل والتنمية 
االجتماعية صباح سالم الدوسري لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل، 

وذلك بمبنى الوزارة.

وفــي مســتهل االجتمــاع ثمــن الدوســري 
توجيهــات رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائــد األعلى 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة بشــأن إطــاق البرنامــج 
الوطنــي للتوظيف، والذي تضمنت إحدى 
تعديــل  مشــروع  علــى  األربــع  مبادراتــه 
 2006 لســنة   78 رقــم  بقانــون  المرســوم 
بشــأن التأمين ضد التعطل الذي سيســهم 
فــي زيــادة إعانــة التعطــل مــن 150 إلــى 
إلــى   120 للجامعييــن، ومــن  200 دينــارًا 

150 دينــارًا لغير الجامعييــن، وزيادة مدة 
اإلعانــة إلــى تســعة أشــهر بــدالً مــن ســتة 
أشهر كما هو معمول به حاليًا، إضافة إلى 
زيــادة تعويــض المفصوليــن والمســرحين 
ليكــون بحــد أقصــى 1000 دينار بــدالً من 

500 دينار كما هو معمول به حاليًا.
وأكد الدوســري على ضرورة اإلسراع في 
عمليــة تطويــر النظــام اآللــي للتأمين ضد 
التعطــل، وتحديث اآلليــات المتبعة حاليًا 
فــي النظــام، تمهيــدًا لرفــع مقــدار اإلعانــة 
والحــد األقصــى للتعويــض بعــد موافقــة 
الســلطة التشــريعية على مشــروع تعديل 
المرســوم بقانون رقم 78 لسنة 2006، بما 

يتواكــب مــع متطلبــات البرنامــج الوطني 
للتوظيــف، معربــًا عــن أملــه بتظافر جميع 
للمســاهمة  واألهليــة  الرســمaية  الجهــود 
فــي نجــاح هــذا البرنامــج الحيــوي الــذي 
يأتي مكماً لمبادرات ومشاريع التوظيف 
التــي تنفذهــا الــوزارة، والتــي تهــدف إلــى 
تعزيــز أفضليــة البحرينــي وجعلــه الخيــار 

األفضــل ألصحاب العمل، مشــيدًا في هذا 
الســياق بالعاقــة التكامليــة بيــن الــوزارة 
االجتماعــي،  للتأميــن  العامــة  والهيئــة 
والتــي ســاهمت بشــكل فاعــل فــي تنفيــذ 
أحكام قانــون التأمين ضد التعطل، وذلك 
ســعيًا إلــى توفيــر أفضــل أوجــه الحمايــة 

للمواطنين.

جانب من االجتماع

مدينة عيسى - وزارة العمل

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ُنفــذت وألول مــرة توأمــة بيــن مدرســة ابــن خلــدون الوطنيــة إحــدى المــدارس 
المنتســبة لليونسكو، مع مدرســة “أوكاياماريوكوكو” في اليابان، بحضور األمين 
العــام للجنــة البحريــن الوطنيــة للتربيــة والعلــوم والثقافــة والمنســق الوطنــي 
لمــدارس مملكــة البحريــن المنتســبة لليونســكو لبنــى خليفــة صليبيــخ. ويهــدف 
مشــروع التوأمــة إلــى تعزيز التبادل الثقافــي والتواصل الحضــاري بين البلدين، 
حيــث تبــادل الطــاب في لقائهم األول بعض الصور التــي تخص البلدين، والتي 
ــُن موقعهمــا علــى الخريطــة وموقــع المدينــة التــي تقــع فيها المدرســة، وأهم  ُتَبيِّ
المعالــم الســياحية واألثريــة فيهمــا، كمــا تحدثــوا عــن بعــض العــادات والتقاليد، 
والمابــس التراثيــة والمأكــوالت الشــعبية وغيرهــا مــن المواضيــع، مــن خــال 

االتصال المباشر عن طريق تطبيق “السكايب”.
وتعتــزم مدرســة ابــن خلــدون الوطنيــة إقامــة زيــارات مســتقبلية بيــن طلبــة 

المدرستين.

بدء مشاريع التوأمة مع مدارس اليابان

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

هنــأت لجنــة المرأة العاملة بنقابة شــركة الخليج لصناعــة البتروكيماويات قرينة 
عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنــت إبراهيــم آل خليفــة بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي الذي يوافــق 8 مارس من 

كل عام.

وأعربــت اللجنــة عــن تهنئتهــا الخالصــة 
للمــرأة فــي مملكة البحرين، مشــيدة بما 
تحقق لها من إنجازات ومكاسب ونيلها 
مــن حقــوق وتســلمها مــن مســئوليات، 
الســامية،  الملكيــة  الرعايــة  ظــل  فــي 
والمســيرة  اإلصاحــي  المشــروع  عبــر 
الديمقراطيــة، والــذي اثمر عن ترؤســها 
المملكــة،  فــى  التشــريعية  للســلطة 
متمنية مزيدا من التقدم والرقي للمرأة 
رئيســًا  شــريكًا  باعتبارهــا  البحرينيــة، 

للرجل في عملية التنمية الشاملة.
كمــا اكــدت اللجنــة تقديرهــا وامتنانهــا 
موقــع  كل  فــي  البحرينيــة  للمــرأة 
المخلصــة  جهودهــا  علــى  ومســؤولية، 

تقدمهــا  التــي  الرفيعــة  والتضحيــات 
مقدراتــه،  وحمايــة  الوطــن،  لخدمــة 
وتماســكه  الوطنيــة  وحدتــه  وتعزيــز 
المحافــل  كافــة  فــي  بــه  واالرتقــاء 
المبــادرات  جميــع  وإلــى  والمجــاالت، 
المختلفــة  القطاعــات  تقدمهــا  التــي 
فــي البحريــن مــن أجــل خدمــة المــرأة 

وتمكينها في كافة القطاعات.
واشــادت اللجنــة بالمكانــة التي تحضى 
بهــا المــرأة فــى شــركة الخليــج لصناعة 
البتروكيماويــات، والرعايــة والدعم الا 
محــدود من رئيس الشــركة عبدالرحمن 
وتشــجيعه  المــرأة  لتمكيــن  جواهــري، 
إياهــا علــى النجــاح والتميــز، والجهــود 

عمــال  نقابــة  تبذلهــا  التــى  الحثيثــة 
جيبك، وحثها على الشراكة المجتمعية 
والنقابيــة للمســاهمة فــي خدمــة المرأة 
والنهــوض بهــا وتوظيــف طاقاتهــا فــي 
كافــة األصعدة، وتذليــل الصعاب لها بما 
يعــود بالمنفعــة والفائــدة علــى الشــركة 
والمجتمــع بمختلــف فئاتــه، والدفــع بهــا 
لتحقيــق المزيــد مــن المكاســب لتكــون 
الوطــن  تنميــة  فــي  الفاعلــة  الشــريكة 

العزيز.

نظــم المركــز الوطنــي لدعــم المنظمــات 
األهليــة التابــع إلدارة المنظمات األهلية 
االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  بــوزارة 
بالتعــاون مــع المجلــس األعلــى للمــرأة، 
لقاء عن برنامج المنح المالية بمشــاركة 
عدد مــن المنظمات األهليــة، في القاعة 
الورشــة  بالجفير.وفــي  للمركــز  الرئيســة 
المركــز الوطنــي لدعــم  اســتعرضت خبيــرة 
أهــم  المناعــي،  لطيفــة  األهليــة  المنظمــات 
محــاور برنامــج المنــح الماليــة الســنوي، إذ 
التنمويــة  المشــاريع  أولويــات  اســتعرضت 
لهذه الدورة، والتي تتمثل في “المشروعات 
المــرأة  الحتياجــات  المراعيــة  التنمويــة 

والتوازن بين الجنسين”.
الماليــة  المنــح  وأوضحــت أهــداف برنامــج 
والتــي تتمثــل فــي تشــجيع الجمعيــات على 
االرتقــاء بالعمــل األهلــي مــن خــال توفيــر 
الموارد المالية الازمة لمشروعاتها المميزة، 

والتحول من األساليب التقليدية في تقديم 
إلــى  األهليــة،  للجمعيــات  والمنــح  الدعــم 
تمويــل لمشــروعاتها وبرامجهــا ذات األفكار 
وتميزهــا  الخدمــات  نوعيــة  فــي  المبتكــرة 
واحتيــاج المجتمع البحرينــي لها، وذلك في 
إطــار من المنافســة بيــن المنظمــات األهلية، 
والشــفافية في تقديم الدعم الحكومي، كما 
تم اســتعراض شروط التقدم لبرنامج المنح 

المالية في دورته الحادية عشر.
وعرفت مديرة مركز التوازن بين الجنســين 
فــي المجلــس األعلــى للمــرأة رانيــا الجــرف 

الحضــور بــدور مؤسســات المجتمــع المدني 
كشريك أساس في الخطة الوطنية لنهوض 
المــرأة البحرينيــة والنموذج الوطني إلدماج 

احتياجات المرأة.
الفــرص  تكافــؤ  قســم  رئيــس  قدمــت  كمــا 
بالسلطة التشريعية والمجتمع المدني أمينة 
إدمــاج  كيفيــة  عــن  الحــداد شــرحا مفصــا 
ومشــاريع  برامــج  فــي  المــرأة  احتياجــات 
واســتثمار  المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات 
بيــن  التــوازن  لتحقيــق  التنمويــة  المشــاريع 

الجنسين.

لقطة تذكارية للمشاركين

دعم ال محدود من “جيبك” لتمكين الموظفات
سترة - جيبك

استعراض مشروعات التوازن بين الجنسين



أزقــة  بيــن  بقلمهــا وعدســتها  “البــاد” حضــرت 
حجمهــا،  فــي  الصغيــرة  القريــة  تلــك  وأحيــاء 
العزيزة في أهلها، والتقت بمعية ممثلي الدائرة 
النيابــي والبلــدي  األهالي على ضفاف ســاحلها، 
بحًثــا عــن ثغرة تخرج بها هذه القرية من ذاكرة 
النسيان. وثّمن البحارة في بداية اللقاء الجهود 
التي بذلت في أعمال تنظيف الساحل وتأهيله، 
بشكل أعاد لهذا المتنفس الوحيد للقرية الحياة 
مــن جديــد، ومؤكديــن فــي الوقــت نفســه علــى 
الحاجــة إلــى اســتكمال تلــك الجهــود بمــا يعــّزز 
اســتدامة االســتفادة المثلــى مــن الســاحل فــي 

خدمة أهالي القرية والبحارة.
المشــاكل  مــن  عــدد  وجــود  إلــى  وتطرقــوا 
الجهــات  تدخــل  تتطلــب  التــي  واالحتياجــات 
تنظيــف  فــي  والمتمثلــة  لمعالجتهــا،  المعنيــة 
ومعالجــة  والمخلفــات،  الحصــى  مــن  الســاحل 
ــن التربــة الســاحلية فــي أكثــر مــن  مشــكلة تطيُّ
موقــع ممــا يشــكل خطــًرا كبيــًرا علــى مرتــادي 
الســاحل وخصوًصــا األطفــال وممــن يقطنــون 

خارج القرية.
وأكــدوا مطالبتهــم بتأهيــل مرفــأ لهــم، واإلبقاء 
علــى كابينــة الصياديــن وتزويدهــا بالخدمــات 
الازمــة مــن كهربــاء ومــاء بمــا يســهل عليهــم 
بأريحيــة ويحفــظ معداتهــم،  ممارســة عملهــم 
للســاحل،  العامــة  اإلنــارة  توفيــر  عــن  فضــا 

وتأهيل منطقة األلعاب.
ودعــوا إلى ضــرورة تشــديد الرقابة ومحاســبة 
العمالة اآلســيوية التي تعمل على تدمير البيئة 
البحريــة، وذلــك مــن خال إلقــاء قنانــي الزيت 

والصناديق في البحر بغية التخلص منها.

ذكرى الزيارة

وأمــا المحطــة األخــرى مــن الجولــة الميدانيــة 
فكانــت فــي منــزل أحــد األهالــي، حيــث حضــر 

جمع من أهالي القرية، 
مطالبهــم  وطرحــوا 
علــى  واحتياجاتهــم 
ممثلي المنطقة البلدي 
واســتذكر  والنيابــي. 
زيــارة  حينهــا  األهالــي 
رئيس الوزراء صاحب 
الملكــي األميــر  الســمو 
خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفة في العام 2009، 
والتي أمر فيها بتوزيع 

وحدات مشــروع جد الحاج اإلسكاني وأن يتم 
تضمين القرية ضمن مشــاريع امتدادات القرى، 
وأوعــز للجهات المختصة اســتكمال احتياجات 

القرية وتطوير بنيتها التحتية.

وأشــاروا إلــى أن لــدى القريــة نحــو 100 طلــب 
إسكاني قائم، وأنهم يتطلعون إلى أن يخصص 
لألهالي حصة من المشروع المزمع إقامته على 

طول قرى الساحل الشمالي.

القريــة  تخلــف  عــن  الحديــث  إلــى  وانتقلــوا 
عــن باقــي مناطــق مملكــة البحريــن مــن ناحيــة 
الخدمــات االجتماعيــة فضاً عن تأهيــل بينتها 
التحتيــة، حيــث تفتقــر المنطقــة لمقــر للجمعية 
لنــاد  ومقــر  الخيريــة، 
ورياضــي،  ثقافــي 
افتقارهــا  جانــب  إلــى 
لحديقة عامة لألهالي.

اللجنة األهلية

عبــرت  ذلــك،  إلــى 
ممثلــة الدائــرة األولــى 
الشــمالية  بالمحافظــة 
النائــب كلثــم الحايكي 

عن أسفها الشديد للحرمان الذي يطول منطقة 
جد الحاج.

لجنــة  لتشــكيل  األهالــي  دعوتهــا  وأكــدت 
أهليــة للتواصــل والتنســيق مــن أجــل متابعــة 
االحتياجــات مــع الجهــات المختصــة ومحاولــة 

حلحلتها تباًعا حسب األولوية واألهمية.
ولفتــت إلــى أنها ســتبذل الجهــود الازمــة نحو 
التــي  والمواضيــع  القضايــا  ومعالجــة  متابعــة 
بالبحــارة  بهــا األهالــي والمتعلقــة منهــا  طالــب 
للســقوط   اآليلــة  والبيــوت  واإلســكان  البطالــة 
ســوق  تنظيــم  وهيئــة  التجاريــة  والســجات 
العمــل. مــن جانبــه، أكــد ممثــل الدائــرة البلــدي 
شبر الوداعي أنه سيبذل كافة الجهود التي من 
شــأنها أن تحقــق مــا يمكن تحقيقه مــن مطالب 
واحتياجــات األهالــي وفــق األولويــات، وعلــى 
الخدميــة  باالحتياجــات  األخــص فيمــا يتعلــق 

للقرية.
زيــارة  تنظيــم  علــى  ســيعمل  أنــه  إلــى  وأشــار 
فنيــة ومهنية لاطــاع على واقــع االحتياجات 

ورفعها للجهات المعنية بشكل رسمي.
ولفــت إلــى أنــه سيســعى للعمــل علــى جدولــة 
هــذه المطالــب وفــق األولويــات وتقديمهــا إلــى 
المجلــس  فــي  المختصــة  اللجــان  اجتماعــات 
أن  علــى  والقوانيــن  األنظمــة  وفــق  ودراســتها 
تخرج كقرارات من قبل المجلس البلدي، وذلك 

وفق ما هو متاح وفق األنظمة المتاحة.
وأكــد أهميــة وحــدة الموقــف والقــرار والعمــل 
المشــترك بيــن أهالــي القرية الواحدة وتشــكيل 
لجنــة أهليــة تتوافــق على جدولــة االحتياجات 

والمطالب.
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منزل يستغيث

الرمال الطينية للساحل تفترس أحد البراميل جانب من الطبيعة الزراعية التي تتمتع بها القرية

منطقة الترفيه

طالب عائدون من 
المدرسة عبر منفذ 

القرية اليتيم

جد الحاج.. 
على ضفاف 

ذاكرة النسيان

ــة ــ ــري ــ ــق ــ ال أزقــــــــــة  وعــــدســــتــــهــــا  بـــقـــلـــمـــهـــا  طـــــافـــــت   ”^“

القرية بال مقر 
لجمعية وال مركز 
رياضي وال حديقة

زيارة سمو رئيس 
الوزراء محفورة 

في ذاكرة األهالي

 الساحل 
متنفسها الوحيـد 

ارة” وتربتـه “غدَّ

100 طلب 
إسكاني وال 

مشاريع الحتوائها

الحايكي والوداعي يؤكدان 
مساندتهما لألهالي ومتابعة 

احتياجاتهم

إن كان للنســيان ذاكرة، فإن قرية جد الحاج التي تتوســد ضفاف الســاحل الشــمالي باتت 
على جداول التطوير ذاكرة على مشارف النسيان. تلك القرية التي كاد ساحلها ومتنفسها 
الوحيد يلفظ أنفاسه األخيرة لوال الجهود التي بذلتها المحافظة الشمالية خالل السنوات 
القليلــة الماضيــة، ال تــزال تبحث لها عن موطئ قــدم بخطط التنمية الحضرية، والنظر في 

احتياجاتها الخدمية واالجتماعية.

سيدعلي المحافظة )تصوير : خليل إبراهيم(

ممر تصريف 
المجاري

القرية تفتقر للخدمات

ساحة لعب أهالي القرية
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أرســت محكمــة التمييــز مبــدًأ حديًثــا فيما يتعلق بمبلغ النفقة، إذ يجوز خفضه أو زيادته بعد مرور عــام على صدور آخر حكم بالنفقة. وتنفرد 
“البالد” بنشر حيثيات الحكم بالطعن رقم 1 لسنة 2018 – شرعي.

وقالــت المحكمــة بحيثيات الحكــم إن أحكام 
النفقــة ذات حجيــة مؤقتــة مما يقبــل التغيير 
والنقصــان  الزيــادة  عليهــا  ويــرد  والتعديــل 
الظــروف كمــا عليهــا اإلســقاط  تغيــر  بســبب 

بسبب تغير دواعيها.
الحجيــة  هــذه  أن  المحكمــة  واســتدركت 
المؤقتــة تظــل باقيــة طالما أن دواعــي النفقة 
تتغيــر  لــم  بهــا  الحكــم  وظــروف  والحضانــة 
والحكــم الــذي ينكــر هــذه الحجيــة يكــون قد 

خالف القانون.
وكانــت المحكمــة قــد رفضــت طعًنــا مــن أب 
ولــد أراد وقــف ســداده مبلــغ النفقــة. وقــّررت 
القضــاء االبتدائــي واالســتئنافي خفض مبلغ 

النفقة عليه.

قصة الخالف

القضــاء  مــن  حكــم  علــى  الولــد  أم  حصلــت 
الشرعي بحضانة االبن وإلزام أب الولد بتوفر 
مسكن حضانة له، وأجرة المسكن قرابة 230 

ديناًرا.
رفــع أب الولــد قضيــة جديــدة ضــد أم الولــد 
أمــام المحكمة الشــرعية الســنية لخفض مبلغ 
مســكن الحضانــة ألنــه ال يتناســب مــع دخلــه، 
وطلــب إلغــاء الحكــم الصــادر بإلزامــه بتوفير 

مسكن حضانة للحاضنة وابنه منها.
وفــي المقابــل، رفعــت أم الولــد قضيــة ضــد 
األب أمــام ذات المحكمــة بطلــب زيادة النفقة 
للعيديــن  كســوة  ومثلهــا  لالبــن  المفروضــة 
مرتيــن في الســنة وقرطاســية وبفــرض 100 

ا كأجر حضانة. دينار شهريًّ

حكم المحكمة

ضّمت المحكمة االبتدائية الشرعية الدعويين 
وحكمــت  وأمــه،  الولــد  أب  مــن  المتقابلتيــن 
بخفــض مبلــغ أجر مســكن الحضانــة من 230 
إلــى 130 دينــاًرا، وفرضــت أجــر الحضانة 30 

ديناًرا بدالً من طلب األم 100 دينار.
لــم تقبــل األم بالحكم فطعنت أمــام المحكمة 
بإلغــاء  وحكمــت  الســنية،  الشــرعية  الكبــرى 
الحكــم الصادر في الدعوى األصلية والقضاء 
بعــدم جواز نظر الدعوى لســابقة الفصل فيها 
الصــادر  الحكــم  المحكمــة  وأيــدت  بالحكــم، 

بالدعوى المتقابلة.
ولــم يرتــض األب بالنتيجــة فقــّدم طعًنــا أمام 

محكمة التمييز.

سبب الطعن

الحكــم  علــى  األب  لطعــن  الوحيــد  الســبب 
الصــادر ضــده بإلزامه بمبلغ مســكن الحضانة، 
بعــدم  قضــى  االســتئنافي  الحكــم  أن  قولــه 
فيهــا،  الفصــل  لســابقة  الدعــوى  نظــر  جــواز 
بينمــا األحكام الشــرعية الصــادرة في دعاوى 
النفقــات ذات حجيــة مؤقتــة ألنهــا ممــا يقبــل 
الزيــادة  عليهــا  وتــرد  والتعديــل  التغييــر 

والنقصان بسبب تغير ظروف فرضها.
وأضاف: لقد تمسكت أمام محكمة الموضوع 
بعدم قدرتي على سداد أجر مسكن الحضانة 

لسوء حالتي المادية إال أن الحكم خالف ذلك 
مما يعيبه ويستوجب نقضه.

حيثيات

األحــكام  فــي  األصــل  إن  المحكمــة  قالــت 
الصــادرة بالنفقات والحضانة أنها ذات حجية 
مؤقتة ألنها مما يقبل التغيير والتعديل ويرد 
عليها الزيادة والنقصان بســبب تغير الظروف 

كما عليها اإلسقاط بسبب تغير دواعيها.
الحجيــة  هــذه  أن  المحكمــة  واســتدركت 
المؤقتــة تظــل باقيــة طالما أن دواعــي النفقة 
تتغيــر  لــم  بهــا  الحكــم  وظــروف  والحضانــة 
والحكــم الــذي ينكــر هــذه الحجيــة يكــون قد 

خالف القانون.
ولفتــت المحكمــة أن بديل اســتقالل المطلقة 
الحاضنــة بمســكن الزوجية أن يهيــئ المطلق 
مســكًنا آخــر مناســًبا مجهــًزا إلقامــة الحاضنة 

مع المحضون طوال مدة الحضانة.
ونّبهــت المحكمــة أن ظــروف صــدور الحكــم 
الحاضــن  ســكن  ومبلــغ  بالحضانــة  الســابق 
والمحضــون لم تتغيــر، وإذ إن الصغير ما زال 
في ســن حضانة النســاء ولم تسقط الحضانة 
بمســكن  اســتمرارها  يكــون  ومــن  األم  عــن 
الحضانة الذي قام طليقها بإعداده له سنده.

وأكــدت المحكمــة أن انتهــاء الحكم المطعون 
بعــدم جواز نظر الدعوى لســابقة الفصل فيها 
يكــون قــد صادف صحيــح القانــون ويضحى 
النعــي عليــه بســبب الطعــن على غير أســاس، 

ولهذا رفضت الطعن.

يجوز خفض مبلغ النفقة أو زيادته بعد عام
ــي ــرعـ شـ تـــمـــيـــيـــزي  ــم  ــ ــك ــ ح حـــيـــثـــيـــات  بـــنـــشـــر  ــرد  ــ ــف ــ ــن ــ ت  ”^“

        إنفوجرافیک: 
محمد خلیل

        إعداد: 
راشد الغائب

محکمۀ التمییز تنصف أبناء المطلقین المتصارعین

أنجبا ولدا
وتطلق الزوجان 

(اسمه االفتراضی محمد)

حصلت والدة محمد على حکم 
قضائی نهائی بالحضانۀ 

ومبلغ النفقۀ 230 دینار

بعد مرور عام رفع والد محمد 
قضیۀ جدیدة لطلب إلغاء 
مبلغ النفقۀ بسبب ظروفه 

االقتصادیۀ.

رفعت والدة محمد
 طلبا بزیادة 
مبلغ النفقۀ.

المحکمۀ االبتدائیۀ الشرعیۀ أیدت طلب والد محمد
 ورفضت طلب والدته وقررت خفض مبلغ النفقۀ من 230 إلى 130 دینار.

 لم تقبل والدة محمد بالحکم ورفعت 
قضیۀ بالمحکمۀ االستئنافیۀ الشرعیۀ 

ورفضت المحکمۀ القضیۀ.

لم یقبل والد محمد بالحکم ألنه 
یرید إلغاء مبلغ النفقۀ فذهب 

لمحکمۀ التمییز.

 محکمۀ التمییز رفضت طلبه وقالت له إن 
مبلغ النفقۀ یتغیر بالزیادة والنقصان.

بعد أن انتشــرت عالمة “ســعيد الســماك دوت كوم” قبل نحو 10 ســنوات لمأكوالته البحرية التي يشــويها ويبيعها على أرصفة 
الطرقات في مواقع عدة بقرية البالد القديم، طرح سعيد عالمة جديدة انتشرت هي األخرى بشكل كبير السيما في حسابات 
تطبيق الصور “االنستغرام” وفي تطبيق الواتس آب للمجموعات، هي: “ماليج حل”.. ال حل لك، أو “مالك حل” التي يستخدمها 

أهل البحرين شعبًيا كتعبير عن براعة أو تميز الشخص.

 2009 العــام  فــي  عملــه  ســعيد  وبــدأ 
ليحــول البطالة والبحــث عن الوظيفة 
إلــى دافــع لمشــروعه الصغيــر، حيــث 
يشــتري األســماك من مختلف األنواع، 
ويقــوم بشــيها علــى الفحــم فــي فتــرة 
الظهــر، أي لوقــت الغــداء، كمــا يتلقــى 
فــي  الراغبيــن  المواطنيــن  طلبــات 

أســماكهم  لــه  فيحضــرون  الشــواء، 
ويقــوم بشــيها، وعن الالزمــة الجديدة 
أو عالمــة الشــهرة “ماليج حــل”، يقول 
أهــل  لهجــة  مــن  ”اســتوحيتها  ســعيد 
ســترة الطيبيــن، ولهــا قصــة، فقد جاء 
ســمًكا  واشــترى  الســتراويين  أحــد 
مشوًيا وأخبر معارفه عن زاويتي، ومع 
انتشــار وســائل التواصــل االجتماعي، 
كان البعــض يتبادل الرســائل الصوتية 
مــن قبيــل “إذا تبغــون ســمج مشــوي 
ليــه  مــا  الســماك..  ســعيد  إال  ماليكــم 
حــل..”، وحيــن يحضــرون ويشــترون 

فيقولون “ما ليج حل”.. وصار الشباب 
يســتخدمونها بكثــرة حتــى انتشــرت. 
ويســتخدم ســعيد هذه الالزمة بشكل 
ينشــرها  التــي  مقاطعــه  فــي  مســتمر 
فــي حســابه علــى االنســتغرام أو فــي 

الحسابات األخرى.
جانــب آخــر طريــف تميــزت بــه زاوية 
“ســعيد السماك دوت كوم” حينما طبع 
إعالًنا عمودًيا “رول أب” يضعه بالقرب 
ســمكة  تصميمــه  وفــي  زاويتــه،  مــن 
هامــور اســتبدلها بصورتــه الشــخصية 
وكأنها رأس الهامور، وينتقل في بعض 

المواقــع معلًنــا عن موقعه عبر وســائل 
إليــه  ليصــل  االجتماعــي  التواصــل 
الزبائــن ويمــارس عملــه بمســاعدة ابن 

أخيــه علــي وبمســاعدة بعض الشــباب 
مــن معارفــه، وقــد اشــتهرت أســماكه 
إلــى درجــة أن الزبائــن يقصدونــه مــن 

مختلــف مناطــق البحريــن ويشــترون 
منه الســمك المشوي ويودعونه بكلمة 

“ماليج حل”.

أسماك “سعيد” تنتشر بعالمة “ماليج حل”

سعيد يشوي الروبيان مع ابن أخيه عليسعيد السماك وخلفه صورته على رأس الهامور

سعيد محمد من البالد القديم

راشد الغائب

تعطل الرجل أو زواجه أو مرضه يخفض النفقة
ــون ــ ــديـ ــ الـ وتــــــراكــــــم  واإلعـــــــســـــــار  بـــالـــعـــجـــز  تـــســـقـــط  ال  ربـــــيـــــع: 

قال المحامي محمود ربيع ان األحكام الصادرة بالنفقة تحوز حجية مؤقتة بمعنى أن التغير يرد عليها وكذا يرد عليها 
التبديــل كمــا يــرد عليها اإلســقاط بســبب تغييــر دواعيها. وأوضح أن قانون األســرة يجيز رفع الدعــوى بطلب إنقاص 
النفقة أو زيادتها إذا تغيرت ظروف المنفق أو ظروف المنفق عليه، إال أن ذلك مشروط بمرور عام من فرض آخر نفقة 

بحكم قضائي نهائي إال إذا طرأت ظروف استثنائية. 

بالعجــز  تســقط  ال  النفقــة  وأضــاف: 
واالعســار وتراكم الديون فتبقى دين 
في ذمة المنفق يؤديها حتى حين بل 
لها األولوية على سائر ديونه األخرى.
وفيمــا يأتــي نــص االيضــاح ردا علــى 

طلب “البالد”:

نص اإليضاح

النفقــة هــي عبــارة عــن كل مــا يبذلــه 
االنســان من مال علــى زوجته وابنائه 
وأقاربــه الذيــن يجــب عليــه نفقتهــم 

لبقــاء حياتهــم وســد عوزهــم بتوفيــر 
النفقــة  وأن  الضروريــة،  حاجاتهــم 
بالنســبة  وحــق  المنفــق  علــى  واجبــة 
للمنفق عليه، وهي تشمل ما يكفي من 
الطعــام والشــراب واإلدام، والكســوة 
المناســبة، وتقــدر  الالئقــة، والســكنى 
بحســب حال المنفق يســرًا وعسرًا مع 
اعتبار لحال المنفق عليه على أال تقل 

عن حد الكفاية.
القضائــي  باالجتهــاد  النفقــة  تقــدر  و 
جميــع  مراعــاة  باالعتبــار  األخــذ  مــع 

األطــراف مــن حيــث الدخــل الواقعي 
وااللتزامــات  للمنفــق  والحقيقــي 
والوضــع  عليــه،  المترتبــة  والديــون 
والحالــة  والتعليمــي  االجتماعــي 
االقتصاديــة كل ذلــك عمــالً بالقاعــدة 
الفقهيــة ال ضــرر وال ضــرار واســتنادًا 
إلــى قولــه تعالــى )لُِيْنِفْق ُذو َســَعٍة ِمْن 
َســَعِتِه َوَمــْن ُقــِدَر َعَلْيــِه ِرْزُقــُه َفْلُيْنِفْق 
ــا آَتــاُه اللَُّه ال ُيَكلُِّف اللَُّه َنْفًســا ِإال َما  ِممَّ

آَتاَها َسَيْجَعُل اللَُّه َبْعَد ُعْسٍر ُيْسر( 
 أن األحــكام الصــادرة بالنفقــة تحــوز 

التغيــر  أن  بمعنــى   – مؤقتــة  حجيــة 
يــرد عليهــا وكــذا يــرد عليهــا التبديــل 
بســبب  اإلســقاط  عليهــا  يــرد  كمــا   –
تغييــر دواعيهــا - مــن أجــل ذلــك جاء 
بموجــب  البحرينــي  األســرة  قانــون 

المــادة )48( بحكم يجيــز رفع الدعوى 
بطلــب إنقــاص النفقــة أو زيادتهــا إذا 
ظــروف  أو  المنفــق  ظــروف  تغيــرت 
مشــروط  ذلــك  أن  إال  عليــه،  المنفــق 
بمــرور عام من فرض آخر نفقة بحكم 
قضائــي نهائــي إال إذا طــرأت ظــروف 

استثنائية.
يتطلــب  قــد  النفقــة  مبلــغ  أن  حيــث 
الزيــادة إذا طــرأت ظــروف كارتفــاع 
األســعار او زيادة دخل المنفق أو لسد 
حاجيــات األبنــاء المتزايــدة يوًما بعد 
يــوم فكلمــا كبــر عمــر األبنــاء ازدادت 
حاجاتهــم الماديــة خاصــًة مــع بدايــة 
دخولهم مرحلة الدراســة وتلقي العلم 
يحتــاج  بمــرض  احدهــم  اصابــة  أو 
لعــالج، كمــا أن مبلغ النفقة قد يتطلب 

النقصــان كما لو طــرأت ظروف مادية 
زيــادة  أو  كالتعطــل  المنفــق  علــى 
االلتزامــات الماديــة لســبب أو لآلخــر 
مثــل الــزواج بأخــرى، أو انجاب طفل 
مــن زواجــه الثانــي، أو فــي حالــة ترك 
وظيفتــه وعمل في مكان آخر بمرتب 
أقــل، أو أصيب بمــرض يحمله نفقات 

عالج.
 وفــي كل االحوال فإن امر الزيادة أو 
النقصــان متــروك لتقديــر القاضي بعد 
مطالعة المســتندات وظروف الدعوى 
مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن النفقــة 
ال تســقط بالعجــز واالعســار وتراكــم 
الديــون فتبقــى ديــن في ذمــة المنفق 
يؤديهــا حتــى حيــن بــل لهــا األولويــة 

على سائر ديونه األخرى.

محمود ربيع

محرر الشؤون المحلية

 الشاب الطموح 
حّول البطالة إلى 

مشروع صغير



05 local@albiladpress.com

مليونا دينار عوائد المحجر الحكومي
ــا ــنـــويـ سـ ــن  ــ ــ ط  1.14 اســـــتـــــخـــــراج  األنــــــــصــــــــاري:  ــى  ــ ــل ــ ع ردا  ــف  ــ ــل ــ خ

قال وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلــف إن معــدل اســتخراج الرمــال والصخور بمختلــف تدرجاتها 

من المحجر الحكومي بلغ حوالي 1.14 مليون طن سنويا.

وأوضح ردا على سؤال برلماني للنائب 
الماليــة  العوائــد  أن  األنصــاري  أحمــد 
السنوية التي تعود على الدولة حوالي 
االنتــاج  حســب  دينــار  مليــون   2.17
الحالــي البالغ 1.14 مليون طن وبواقع 

1.9 دينار للطن. 
وفيمــا يأتــي ملخص ما تضمنه ســؤال 

النائب وإجابة الوزير:

محجر حكومي

- ما هو عدد الرخص النافذة الممنوحة  «
للشركات الخاصة باستخراج الرمال من 

البر؟ وكما كمية الرمال والصخور التي 
تستخرج سنويا من البر؟

- الترخيــص الوحيــد الممنــوح 
فــي  الحكومــي  للمحجــر  هــو 
يوجــد  وال  حفيــرة  منطقــة 
الســتخراج  آخــر  ترخيــص  أّي 

الرمال من البر.
وبناء على قرار مجلس الوزراء 
األشــغال  تكليــف وزارة  بشــأن 
المحجــر  وتشــغيل  بــإدارة 
الحكومــي قامــت الــوزارة قبل 
بطــرح   2016 العــام  منتصــف 
مناقصــة عامــة إلعادة تشــغيل 
المحجــر الحكومــي بعــد إلغــاء 
المقــاول  مــع  التشــغيل  عقــد 
الســابق، وتم ارســال المناقصة 
على شركة ناس اسفلت للقيام 

بإدارة وتشغيل المحجر.

الرمــال  اســتخراج  معــدل  بلــغ 

والصخــور بمختلــف تدرجاتهــا 

مــن المحجــر الحكومي حوالي 

1.14 مليون طن سنويا.

عوائد مالية

ما العوائد المالية السنوية التي  «
تعود على الدولة من منح هذه 

الرخص؟ 

بلغت العوائد الســنوية للدولة 

حوالــي  المحجــر  مــواد  مــن 
حســب  دينــار  مليــون   2.17
 1.14 البالــغ  الحالــي  االنتــاج 
مليون طــن وبواقع 1.9 دينار 

للطن.

مخالفات

ما أنواع المخالفات التي ترتكبها  «
الشركات العاملة في هذا النشاط 

خصوصا في المنطقة الجنوبية؟ 
وما هي االجراءات التي اتخذتها 

الوزارة لمراقبة هذه األنشطة 
والحد من المخالفات؟

تحجيــر  أعمــال  رصــد  تــم 
داخــل  تتــم  رمــال  واســتخراج 
وفــي محيط قســائم تابعة لوزارة 
والســياحة،  والتجــارة  الصناعــة 
وهــذه القســائم مؤجرة لنشــاطات 

معالجــة  أعمــال  تشــمل  صناعيــة 
للمواد المستخرجة من المحجر.

حّولــت الــوزارة منــذ نهايــة العــام 
المخالفيــن  مــن  عــددا   2015
للنيابــة العامة حيث تم اســتدعاء 
اتخــاذ  وتــم  أخــرى  مجموعــة 

االجراءات الالزمة في حينه.
تحجيــر  أعمــال  رصــد  تــم 
أراض  فــي  الرمــال  واســتخراج 
الحكومــي  المحجــر  مــن  قريبــة 
ومــا تزال شــؤون البلديات تنســق 
وتتواصل بشــكل مستمر مع كافة 
األطــراف للتأكــد مــن طبيعــة هذه 
األعمال وســيتم عمال الالزم وفق 
حــال  فــي  الرســمية  االجــراءات 
وجود أعمال تحجير غير قانونية 

في أراض حكومية.

قــال وزيــر الشــباب والرياضــة 
أيمــن المؤيــد إن وزارته بصدد 
بالدائــرة  مشــروعات   4 تنفيــذ 
الثامنــة بالمحافظــة الجنوبيــة 
الــزالق  مركــز  إنشــاء  مثــل 
)قيــد  النموذجــي  الشــبابي 
التنفيذ( ومركز الرفاع الشبابي 

النموذجي بالعام 2020.

ا على سؤال برلماني  وأوضح ردًّ
البوعينيــن  محمــد  للنائــب 
أن  الثالثــاء  بجلســة  ســيبحث 
الــوزارة ســتنفذ مشــروع إنشــاء 
ملعــب من النجيــل الصناعي مع 
مبنى خدمات بمركز عسكر )قيد 
إداري  مبنــى  وإنشــاء  التنفيــذ( 
الرفــاع  بنــادي  وصالــة رياضيــة 

الشرقي.
عــدم  بوقــت  اإلجابــة  وجــاءت 
اعتمــاد مجلس النــواب لبرنامج 

عمــل الحكومة، وأوضــح الوزير 
أنه بســبب عدم اعتماد البرنامج 
فقد تم سرد خطط ومشروعات 
الــوزارة قيــد التنفيذ في كال من 
العاملين 2019/ 2020 بناًء على 

الميزانية السابقة المعتمدة.
وأوضــح أن بالبحريــن 53 نادًيــا 

ا. ا و36 مركًزا شبابيًّ رياضيًّ
وهذا أول سؤال برلماني تعرض 

إجابته للوزير المؤيد.

15 يوًمــا مهلــة الوزيــر علــى ســؤال عضو 
مــا  وفــق  والنــواب  الشــورى  مجلســي 
تنــص عليــه مــادة منظمة بذلــك بالالئحة 

الداخلية للمجلسين.
وتقــارن “البــالد” بعــدد اليــوم بيــن تاريــخ 
توجيــه النائــب لســؤاله البرلمانــي ومــدى 

الالئحــة  عليــه  تنــص  بمــا  الوزيــر  وفــاء 
الداخلية من ميعاد للرد.

وردود  النــواب  أســئلة  خــالل  مــن  وبــدا 
الــوزراء المعروضة لجلســة يــوم الثالثاء 
المقبلــة أن جميــع الــوزراء تأخــروا بالرد، 
وأكثرهــم تأخــًرا زيــر األشــغال وشــؤون 

عصــام  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
خلف بتخلفه 13 يوًما لإلجابة عن سؤال 
برلمانــي للنائــب أحمــد األنصــاري، وتــاله 
بالتســاوي كل مــن وزير شــؤون الكهرباء 
والماء عبدالحســين ميرزا ووزير الشباب 

الرياضة أيمن المؤيد بالتأخر 5 أيام.

محمد البوعينينأيمن المؤيد

ا علــى البوعينين: ملعب نجيل صناعي بعســكر المؤيــد ردًّ “^” ترصــد مــدى وفــاء الــوزراء بالمهــل القانونيــة

مركز شبابي نموذجي بالزالق والرفاع الشرقي خلف تأّخر 13 يوًما عن إجابة سؤال برلماني

هدم “الرفاع المركزي” وبناؤه بيد “الخاص”
ألًفا  130 عطاء  وأقل  ألًفا   85 طلبت  “البلديات”:  مناقصة  فشل  بعد 

يّتجــه مجلس النواب بجلســة الثالثــاء المقبل للموافقة 
بإعــادة  الحكومــة  قيــام  بشــأن  برغبــة  اقتــراح  علــى 
تخطيــط ســوق الرفــاع المركــزي وتطويره وفــق النظم 
الحديثــة، وبمــا يحفــظ الهوية البحرينيــة األصيلة على 
غرار ما تم مع سوق المحرق المركزي، لما لذلك من أثر 

في تنشيط الحركة التجارية بالسوق
 ووقع على االقتراح كل من: فوزية زينل، أحمد محمد 
اب، علي ماجد النعيمي،  اق عبدهللا حطَّ العامــر، عبدالرزَّ

محمد إبراهيم السيسي البوعينين.
وأبرز مبررات االقتراح ما يأتي:

4. مضــي أكثــر مــن 30 عاًمــا علــى إنشــاء ســوق الرفاع 
بشــكل  إال  وتوســعته  تطويــره  يتــّم  أن  دون  المركــزي 

جزئي.
5. حاجة السوق إلى معالجة المعوقات التي تؤثر على 
العرض والطلب، مثل: زيادة مواقف الســيارات وإعادة 

تنظيمهــا، صيانــة األرصفة، القضاء على ظاهرة انتشــار 
الباعة األجانب خارج الســوق، صيانة المكيفات بشــكل 
والمرافــق  الخارجيــة  الســوق  واجهــة  صيانــة  دوري، 

العامة.
6. تقديم خدمات أفضل لمستأجري الفرشات والزبائن، 

وتوفير مساحات أكبر لتخزين البضائع.

نبيل أبوالفتح

أحمد األنصاريعصام خلف

فوزية زينل

السبت
9 مارس 2019 
2 رجب 1440

راشد الغائب

قّدمت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط  «
ا على مضمون االقتراح برغبة وفيما  العمراني ردًّ

يأتي ملخص الرد:

َطرحت الوزارة مشروع صيانة وتطوير  «  د. 
سوق الرفاع المركزي بكلفة بلغت )85.000 دينار(، 

وبعد طرح المشروع في مناقصة عامة بلغت 
قيمة أقل العطاءات نحو )130.000 دينار(؛ لذلك 
تم تأجيل المشروع لعدم توفر الميزانية الالزمة 

لتنفيذه.

ا على إعادة طرح  « يتّم العمل حاليًّ  ه. 
المشروع ألهمية سوق الرفاع المركزي، وسيشمل 
المشروع هدم السوق وإعادة تشييده بالكامل من 

قَبل القطاع الخاص وفق اشتراطات ومواصفات 
تشّجع المستثمرين على االستثمار في بنائه مع 

اإلبقاء على طابعه التراثي والشعبي، والمحافظة 
على مصالح المنتفعين به، وسيتّم توفير موقع 

بديل مؤقت ألصحاب الفرشات، وتضمين ذلك في 
اشتراطات المزايدة.

رد “األشغال”

يتأّهــب نــادي ســار الثقافــي والرياضــي إلقامة 
مهرجان “األسبوع الصحي” في نسخته الثالثة 
المهرجــان  يشــهد  أن  المتوقــع  ومــن  عشــرة، 
مشــاركة مــا ال يقــل عــن 100 اختصاصــي مــا 
بيــن أطبــاء وممرضيــن واستشــاريين، حيــث 
فــي  واالستشــارات  الفحوصــات  ســيقدمون 
مختلــف التخصصــات الطبيــة ومنهــا العيــون، 
صحــة الفــم واألســنان، النطــق واللغــة، العــالج 
أمــراض  العظــام،  األطفــال،  طــب  الطبيعــي، 
التغذيــة  األشــعة،  العائلــة،  طــب  النســاء، 
العالجيــة، إلــى جانــب الفحوصــات المختلفــة 
إضافــة  والســكري،  والضغــط  الــدم  كقيــاس 
إلــى االستشــارات الطبيــة بمشــاركة عــدد مــن 
المستشــفيات الحكوميــة والخاصة والعيادات 
والصيدليــات والعديــد مــن الجهــات الصحيــة 
لشــريحة  المجانيــة  خدماتهــا  ســتقدم  التــي 

واسعة من أبناء المنطقة وقاطنيها.
أعــرب رئيــس اللجنــة المنظمــة العليــا للفعاليــة 

ورئيــس مجلس اإلدارة عباس عبدالوهاب: أن 
اللجنة المنظمة العليا شــكلت أربع لجان عاملة 
ا على  للمهرجــان، واللجنــة الطبيــة تعكــف حاليًّ
تحديــد أغلــب التخصصــات الطبية للمشــاركة 
فــي اليوم الصحي واالتفاق مع األطقم الطبية 
من أطباء وممرضين واختصاصيين، باإلضافة 
إلى تحديد المشاركين من مستشفيات خاصة 

ومختلف الجهات الصحية األخرى”.
الصحــي ســتقام  اليــوم   فحوصــات مهرجــان 
يــوم الجمعــة الموافــق للثاني عشــر مــن أبريل، 
الســاعة  مــن  الصباحيــة  الفتــرة  وخصصــت 
التاســعة ولغايــة الثانيــة عشــرة لفئــة الرجــال، 
فيمــا خصصــت الفتــرة المســائية مــن الســاعة 

الثالثة ولغاية السادسة لفئة النساء.

أوصت لجنة نيابية بالموافقة على اقتراح برغبة بشأن إدراج تطوير مجمع 1056 )الجديد( بمنطقة الزالق 
ضمن خطط الحكومة بسفلتة الشوارع وتعديل األرصفة بالطوب األحمر )اإلنترلوك( والشوارع الداخلية 

وإنشاء شبكتي الصرف الصحي وتصريف األمطار وكذلك تركيب أعمدة اإلنارة.

ووقــع علــى االقتــراح نائــب المنطقــة بــدر الدوســري. 
وبرره باآلتي:

1. تحقيــق مبــدأ المســاواة لســاكني الجــزء الجديد من 
مجمع )1056( من منطقة الزالق.

2. الوقاية من األضرار المحتملة جّراء تساقط األمطار 
الغزيرة.

3. إن عدم جاهزية الشوارع المؤدية إلى مجمع )1056( 
ب في عرقلة وصول قاطنيه إلى منازلهم. تتسبَّ

رد األشغال
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة  ردت 
والتخطيــط العمرانــي علــى موضــوع االقتــراح 

برغبة باآلتي:
 أ. جــاٍر تنفيذ مشــروع تطوير شــبكة الطرق في 

مجمــع رقــم )1056( مــن منطقــة الــزالق، وذلــك 
تنفيــذًا للتوجيهات الصادرة عن صاحب الســمو 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 

رئيس الوزراء.
 ب. لــدى الوزارة مشــروع متكامل يشــتمل على 
المناطــق  إنشــاء شــبكة للصــرف الصحــي فــي 
الرئيســية،  بالشــبكة  وربطهــا  المشــمولة  غيــر 
وإنشــاء شــبكة لتصريف مياه األمطــار وقنوات 
أرضية الســتخدامها للخدمــات األخرى، إضافة 
إلــى تطويــر عــدد مــن الطــرق الموجــودة فــي 
ذات المجمــع بطــول يقــارب )4.2( كيلومتــر مــن 
المســارات المفــردة، وتركيــب أرصفــة وشــبكة 
إنــارة وعالمــات مروريــة وإرشــادية وصباغــة 
الخطــوط األرضيــة لتســهيل الحركــة المروريــة 

والحفاظ على سالمة مستخدمي الطريق.
ــت ترســية المشــروع مــن قبــل )مجلــس   ج.  تمَّ
المناقصــات والمزايدات( بتكلفــة إجمالية بلغت 
)1.282.365( دينارًا على )شركة مقاوالت الدور 
للحفريــات والبنــاء(، وتــمَّ البدء بأعمــال التنفيذ 
بتاريــخ )5 نوفمبــر 2017( ومن المؤمل االنتهاء 

منه بحلول )منتصف مارس 2019م(.

أبريــل  12 فــي  وممــرض  طبيــب   100 بمشــاركة  مروريــة وعالمــات  إنــارة  وشــبكة  أرصفــة  تركيــب 

مهرجان صحي مجاني بنادي سار مليون دينار لـ “مجاري” بمجمع بالزالق

محرر الشؤون المحلية

التاريخ الملزم تاريخ ارسال الردتاريخ استالم السؤالالسائل والمجيب
الئحيا بالرد

المالحظات

النائب أحمد األنصاري لوزير 
األشغال وشؤون البلديات 

والتخطيط العمراني
تأخر 13 يوما عن االجابة14 فبراير 27 فبراير 312019 يناير 2019

النائب عيسى الكوهجي 
لوزير الكهرباء والماء

تأخر 5 أيام عن اإلجابة14 فبراير19 فبراير 312019 يناير 2019

النائب محمد البوعينين 
لوزير الشباب والرياضة

تأخر 5 أيام عن اإلجابة26 فبراير3 مارس 122019 فبراير 2019

جانب من اجتماع المنظمينبدر الدوسري

القضيبية - مجلس الشورى

لمجلــس  العامــة  األمانــة  حصــدت 
إدارة  فــي  التميــز  جائــزة  الشــورى 
عــن   ٢٠١٩ للعــام  البشــرية  المــوارد 
الملتقــى  مــن  العــام  القطــاع  فئــة 
الخليجــي الســادس لتنميــة المــوارد 
عنــوان  تحــت  المنعقــد  البشــرية 
“الحلول اإلبداعية لتحديات الموارد 
برعايــة  أقيــم  والــذي  البشــرية”، 
وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة، 
ســمارت”  “أكــت  مــن  وبتنظيــم 
الستشارات العالقات العامة وبدعم 
للمــوارد  الســعودية  الجمعيــة  مــن 
البشــرية، حيــث عقــد الملتقــى علــى 

مــدار يومين فــي الفترة من ٥ إلى ٦ 
مــارس الجــاري. وقــال األميــن العام 
العصفــور  الشــورى أســامة  لمجلــس 
إن األمانة العامة ماضية في دراسة 
الخطط والبرامج واإلســتراتيجيات 
مختلــف  أداء  لتطويــر  الموجهــة 

اإلدارات واألقسام التابعة لها.

“أمانة الشورى” تنال جائزة التميز البشرية

أسامة العصفور



البدء بإنشاء مركز مراقبة الحركة الجوية
2020 منتصف  ــتــهــاء  واالن ــار  ــن دي مليون   2.4 ـــ  ب الــمــشــروع  ترسية 

البنــاء  لمشــاريع  المســاعد  الوكيــل  صــرح 
وشــؤون  األشــغال  بــوزارة  والصيانــة 
الشــيخ  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
مشــعل بــن محمد آل خليفة بأنــه قد بدأت 
مؤخــرًا أعمــال تنفيــذ إنشــاء مبنــى مركــز 
لــوزارة  التابــع  الجويــة  الحركــة  مراقبــة 
المواصــات واالتصــاالت، إذ تــم االنتهــاء 
مــن أعمــال الحفر للمبنى وجــار العمل على 
للمشــروع. الخرســانية  األساســات  تنفيــذ 

وقــال الشــيخ مشــعل إن مبنــى مراقبــة الحركة 
الجويــة يعتبــر مــن أهم المشــاريع التي تحرص 
شــؤون األشــغال علــى تنفيذها؛ ألهميــة المبنى 
الجويــة  الماحــة  عمليــات  دعــم  فــي  ودوره 
ويعــد من أحدث مراكــز مراقبة الحركة الجوية 
الشــركة  بواســطة  تصميمــه  وتــم  بالمنطقــة، 
الفرنســية المتخصصــة فــي هندســة المطــارات 
 ”Aeroport de Paris Ingenierie- ADPI“
وفق أحدث المعايير الهندســية المتعارف عليها 

للمراقبيــن  مناســبة  عمــل  بيئــة  ليهيــئ  دوليــًا، 
الجوييــن تتوافــر فيها جميع العوامــل الحديثة 
ألداء خدمــات متميــزة وعلى مســتوى عاٍل من 
معاييــر الجــودة فــي الســامة والكفــاءة ووفقًا 
ألعلى المعايير والقواعد القياسية الصادرة عن 

منظمة الطيران المدني الدولي.
وأشــار إلى أن مســاحة البناء الكلية بالمشــروع 
المبنــى  3120 متــرا مربعــا، ويضــم  تبلــغ نحــو 
صالــة رئيســة بمســاحة 676 متــرًا مربعــًا بكامل 
والحديثــة  المتطــورة  والمعــدات  تجهيزاتهــا 
لمراقبــة الحركــة الجويــة، باإلضافــة إلــى غرفة 
خاصــة للمعــدات المشــغلة لألجهــزة واألنظمــة، 

ومجموعة من المرافق التابعة للمبنى.
وأضــاف أن المشــروع يعتبــر نقلــة نوعيــة فــي 
المملكــة  أجــواء  فــي  الجويــة  الحركــة  مجــال 
لخدمة قطاع الطيران المتنامي بشــكل مســتمر 
وازدياد الحركة الجوية العابرة ألجواء المملكة، 
الكــوادر  تأهيــل  فــي  المســاعدة  إلــى  إضافــة 

البحرينيــة فــي مجــاالت إدارة الحركــة الجوية 
المختلفــة، فهــو أحــد المشــاريع االســتراتيجية 
للبحريــن والتــي تســعى مــن خاله لتعزيــز دور 
ومكانــة المملكــة الريــادي المتميــز فــي مجــال 
الماحة الجوية إقليميًا ودوليًا، والمساهمة في 
تنويــع مصادر الدخل ودعــم االقتصاد الوطني، 

لتحقيق رؤية 2030 للمملكة.

يذكر أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس 

المناقصــات والمزايــدات علــى شــركة الجميــل 

للمقــاوالت بكلفة 2.4 مليون دينار ومن المؤمل 

االنتهاء منه في الربع الثاني من العام 2020.

مساحة البناء الكلية للمشروع تبلغ نحو 3120 مترا مربعا

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - أمانة العاصمة

أزالــت أمانــة العاصمة 721 عمودا 
حديــدا مخالفا في ينايــر وفبراير 
2019 في الحملة التي استهدفت 
والتجاريــة  الســكنية  المناطــق 
مناطــق  بجميــع  والخدميــة 
فــي  وذلــك  العاصمــة  محافظــة 
إطــار حرصها على تطبيق قوانين 
وقــرارات قانــون إشــغال الطريق.

وبينــت األمانة أنها أزالت 334 عمودا 
فــي ينايــر و387 في فبرايــر من العام 
اإلزاالت  تركــزت  حيــث  الماضييــن، 
بمجمعــي  خصوصــا  المنامــة  وســط 

ظاهــرة  تســببه  لمــا  و301؛   302
ترخيــص  دون  مــن  المواقــف  حجــز 
مــن الجهــات المختصــة مــن تقليــص 
لحركــة  وتعطيــل  الطريــق  لمســاحة 
المرور وإرباك لحركة الســير خصوصا 
والمناطــق  العامــة  األســواق  فــي 

السكنية.
لقانــون  تنفيــذ  ذلــك  أن  وأوضحــت 
الصــادر  العامــة  الطــرق  إشــغال 
بالمرســوم رقــم )2( لســنة 1996 بهــذا 
الشــأن، وتســري أحــكام القانــون على 

الميادين والطرق العامة.

أمانة العاصمة تزيل 721 عمودا

الرفاع - بلدية الجنوبية

احتفلــت بلديــة المنطقة الجنوبية بفعالية أســبوع الشــجرة، بتنظيمهــا فعالية لزراعة 
وتشــجير ممشــى االســتقال بمدينة عيسى تحت شــعار “غرس وعطاء”.وشاركت في 
الفعاليــة طالبــات مدرســة حــوار الدوليــة، وتــم غــرس 250 شــتلة باإلضافة إلى 20 فســيلة في 

الممشى، احتفاًء بهذه المناسبة التي تجدد كل عام.

زراعة 250 شتلة بممشى االستقالل

06local@albiladpress.comمتدربات السياقة السعوديات لـ “^”: أهل البحرين سناد وعزوة

حيــن تتجــول فــي مدرســة تدريب الســياقة 
بهــورة عالــي، أو حيــن تــزور مجمــع الرملــي 
القريب من المدرســة، لــن يكون في مقدورك 
تقديــر عــدد األخــوات الســعوديات اللواتــي 
علــى  للتــدرب  يومًيــا  البحريــن  إلــى  يأتيــن 
النظــر،  وبمجــرد  شــك،  دون  لكــن  الســياقة، 
يمكنــك مشــاهدات األزواج أو أوليــاء األمور 
المتدربــات  يحضــرون  وهــم  األشــقاء  أو 
ســاعات  انتهــاء  حيــن  إلــى  وينتظروهــن 
التدريب، وستشاهد أيًضا حافات وسيارات 
المتدربــات،  مــن  مجموعــات  تنقــل  خاصــة 
لــك  تتــاح  بالســعادة، حيــن  أيًضــا  وستشــعر 
تلــك  لمشــاهدة   – بالصدفــة  ولــو   - الفرصــة 
اللحظــة التــي تعانــق فيهــا المتدربــة والدهــا 
الفرحــة  أو شــقيقها وقــد مألتهــا  أو زوجهــا 

بالنجاح في االمتحان.

تكشيرة وأعصاب محترقة 
وابتسامة

وفــي مواقــع داخل ســاحات المدرســة، لربما 
شاهدت مدربي ومدربات السياقة، وهم في 
حــال “تكشــيرة” أو “حرقــة أعصــاب”؛ بســبب 
خطــأ ارتكبتــه المتدربــة، أو في حــال “هدوء 
وابتســامة” لبراعــة المتدربة وســرعة تعلمها، 
وهي أمور طبيعية بالتأكيد، فمدرسة تدريب 
الســياقة تعمــل وفــق أحــدث األنظمــة بــدًءا 
كل  مــن  والمتدربــات  المتدربيــن  باســتقبال 
الجنســيات وتدويــن معلوماتهــم إلكترونًيــا، 
وإعــداد جــداول المحاضــرات النظريــة التــي 
تســبق التدريــب العملــي الميدانــي، وكــم هو 
جميــل ذلــك الكتيــب الــذي نحبــه جميعنا بما 
مــن معلومــات وإرشــادات مصــورة  يحويــه 
يقــدم  ومشــوق  جميــل  بأســلوب  ومكتوبــة 
المعلومــات  أهــم  والمتدربــات  للمتدربيــن 

بصياغة مبسطة ولطيفة.

األمور طيبة.. التجربة فريدة

ولســوء الحــظ، لم يســعف كاميــرا “الباد” أن 
تلتقــط تشــكيلة مــن الصــور احتراًمــا لرغبــة 
المتدربــات وكذلك المدربين والمدربات، لكن 
ال بــأس من اللقاءات أو اإلشــارة باألحرف أو 
األســماء التعبيريــة للمتدربات وهن يتحدثن 
عــن تجربتهــن “الفريــدة” فــي تعلــم القيــادة، 
فبعــد صــدور أمر خــادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود حفظه 
الســيارة  بقيــادة  للســعوديات  بالســماح  هللا 
 ،2018 الماضــي  العــام  مــن  يونيــو   24 فــي 
الســهل  مــن  وبالتأكيــد  العشــرات،  وجــدت 
القــول “المئــات” مــن المواطنات الســعوديات 
البحرينيــة  الســياقة  تدريــب  مدرســة  فــي 
“أم  المتدربــة  واألمثــل..  األقــرب  وجهتهــن 
محمد” كانت تستعد لبدء أول ساعة تدريب 
مــع مدربهــا الــذي وصفتــه بأنــه يبــذل جهــًدا 
وبســعة صدر ليجعلها تتقن مهارات الســياقة 
“األمــور  تقــول:  واألنظمــة،  القوانيــن  وفهــم 
طيبــة، بــدأت حديًثا فــي التدريــب، منذ أيام 

قليلــة مضــت، لكنني ســعيدة بهــذه التجربة، 
البحريــن ســواء  فــي  أهلنــا  إن  للــه  والحمــد 
مــن المســؤولين فــي اإلدارة العامــة للمــرور 
ومدرســة تدريب الســياقة وكذلــك المدربين 
والمدربات جزاهم هللا خير الجزاء، يقدمون 
لنــا مــا فــي وســعهم من تســهيات، بــل نعجز 
عــن شــكرهم لمــا نلقــاه مــن حفــاوة واحترام 

ونشعر باألمان؛ ألننا بين أهلنا”.

نرفض اإلساءة

الدمــام” إال  “نــدى  المتدربــة  ولــم يتبــق علــى 
ساعات قليلة من التدريب لتتمكن من تقديم 
االمتحــان األول، لكنهــا بدت مســتاءة جًدا لما 
أثــاره البعض مــن افتراءات وأكاذيب ال تليق، 
فهــي ترفــض أي إســاءة ســواء للمتدربــات أم 
لمدرســة تدريــب الســياقة من أي طــرف كان، 
التدريــب  علــى  علــى مداومتهــا  وقــد مضــى 
قرابــة الشــهرين وطــوال هــذه المدة لم تشــعر 
بأنها غريبة؛ ألن أهل البحرين هم أهلي، ومنذ 
أن وعينا على الدنيا ونحن جزء من البحرين. 

والمتدربــات  لنــا  وإخــوة  كآبــاء  المدربــون 
كأمهــات وأخــوات لنــا، وإذا كانــت هنــاك بضــع 
ممارســات أو أفــكار ســيئة يختلقهــا البعــض، 
المتدربــة  فقــط، وتشــاركها  رأســه  فــي  فهــي 
الرخصــة  “بناخــذ   : بالقــول  مازحــة  “عبيــر” 
وبنســوق وبنجــي البحريــن كل أســبوع.. وش 
“عبيــر”  أن  عــاد”، ومــع  الفاضييــن  مــن  علينــا 
أخفقت في امتحانها األول، لكنها متأكدة من 

أنها ستنجح في االمتحان الثاني.

استعداًدا للعودة

أمــام حافلة تابعة لشــركة “ســرينا إكســبرس” 
اليومــي  التوصيــل  خدمــات  تقــدم  التــي 
كانــت  الشــرقية،  المنطقــة  فــي  للمتدربــات 
مجموعة من الفتيات يســتعدن ظهًرا للعودة، 
صحيــح أن المجموعــة متعبــة مــن التدريــب 
وانتظــار اســتكمال المجموعة للعــودة، لكنهن 
وأن  للجميــع  والتقديــر  الشــكر  عــن  عبــرن 
مشــوار تدريبهــن فــي البحرين مســتمر لحين 
بالطبــع،  الســياقة  رخصــة  علــى  الحصــول 
وتختصــر “فاطمــة” بعبــارة قصيــرة :”نفتخــر 
بالبحريــن وأهــل البحريــن ورخصــة الســياقة 

من البحرين”.

هنا.. البيت الكريم

فــي مقاهــي مجمــع الرملي، جلســت مجموعة 
ويتجاذبــن  القهــوة  يشــربن  المتدربــات  مــن 
األحاديــث، بعضهــن أنهيــن ســاعات التدريب، 
وبعضهــن ينتظــرن البــدء، ومــع ارتفــاع أذان 
الظهر، كانت مجموعة من المتدربات يجتمعن 
في المصلى المخصص للنســاء في المدرســة، 
ومجموعــات أخرى توجهن إلى مصلى مجمع 
الرملي، ولن تفرق بينهم وبين البحرينيات إال 
بالنقــاب الــذي ترتديــه أغلبهــن وترتديه بعض 
النســوة فــي البحريــن أيًضا، ولن تفــرق بينهن 
أيًضــا كونهــن جميًعــا بيــن أهلهــن وفــي بيتهن 
الثاني، ولهن كل االحترام والتقدير والتكريم.

المتدربة أم محمد: أهلنا في البحرين يقدمون لنا ما في وسعهم من تسهيالت المتدربة ندى الدمام: نرفض اإلساءة لنا ولمدرسة السياقة في البحرين

المتدربات السعوديات يعبرن عن االرتياح من نظام تدريب السياقة في البحرين

مدرسة السياقة... تدريب وفق أحدث األنظمة
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Û  في البحرين ســلوك قلق وغير منبئ يتمســك به نفر من المسؤولين بوزارة
العمــل، وعلــى رأســهم وزيــر العمل جميــل حميدان، هذا الســلوك خلق فيما 
ســبق جبهــة دولية ضد البحرين في المحافــل العمالية والقضائية الدولية، 
تطــورت فيمــا بعــد إلــى تكييف دعــوى قضائية ضــد البحرين؛ بســبب عناد 
ومكابرة بعض مسؤولي وزارة العمل الذين ال يترجمون توجيهات القيادة 
السياسية الواضحة والصريحة بخصوص حلحلة موضوع المفصولين عن 
العمل الذين تبقى منهم 10 أفراد.التوجيهات الرسمية على أكثر من صعيد 
وفــي أكثــر من مناســبة ولقاء شــددت ضــرورة حل هذا الملــف في الداخل 
البحرينــي، بعيــًدا عــن الخــارج األجنبي، وكلفــت وزير العمــل بضرورة حل 
الموضــوع، إال أن التقاعــس أصبــح ســيد الموقــف، ولذلك بقــي الملف على 
حاله دون حل، والسؤال هل يجب أن تتعرض البحرين لحملة عالمية من 
أجل تشــويه ســمعتها لملف بســيط داخلي ممكن حله؟ وســبق أن حســمت 

القيادة السياسية الموضوع بطلب من المسؤولين إلنهائه.
Û  البحرين، وكما تشير المعلومات قد تواجه جبهة تستثمر في ملف العشرة

المفصوليــن؛ مــن أجــل مناقشــة موضــوع يمس صميــم الداخــل البحريني، 
وهــذا األمــر نحــن فــي غنى عنــه إذا ما طبق المســؤولون فــي وزارة العمل 
توجيهــات جالــة الملــك وســمو رئيــس الــوزراء وســمو ولــي العهــد التــي 
طالــب المســؤولين بــوزارة العمــل بضرورة حــل الملف على وجه الســرعة، 
فهــل يتحــرك المســؤولون في الــوزارة؟ أم إنهم سيمارســون مــا دأبوا على 
ممارســته فــي المحافــل الدولية باإلنكار، ثم اإلنكار، ثــم اإلنكار لوجود هذا 
الملف، اعتقاًدا منهم أن اإلنكار لوحده قد يؤمن لهم سامة الخروج منه.

Û  وخطابــي لمســؤولي وزارة العمــل، احتكمــوا للعقــل، فالبحريــن التي تغيث
البســطاء والباحثيــن عــن لقمــة العيــش والفاريــن مــن الحــروب مــن أجــل 
العيــش الكريــم، هل يمكن أن تبخل على عشــرة مــن أبنائها بما هو مطلوب 

منها وحق عليها في إعادتهم لوظائفهم؟!

وزارة “العمل” 
ما العمل؟! سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

سعيد محمد من عالي

المنامة - وزارة الداخلية

المروريــة  الثقافــة  إدارة  مديــر  أكــد 
بــاإلدارة العامة للمرور صاح شــهاب 
أن التوعيــة هدف كل الفعاليات التي 
بمــا   2019 المــرور  يتضمنهــا أســبوع 
يضمــن إيصــال الرســائل التحفيزيــة 
إلــى  منوهــا  المجتمــع،  فئــات  لــكل 
الخطــوة  كانــت  “شــكرا”  مبــادرة  أن 
األولــى لتلــك الرســائل.جاء ذلــك في 
مقابلــة مــع برنامــج “األمــن” اإلذاعــي 
العامــة  اإلدارة  تعــده وتقدمــه  الــذي 
لإلعــام والثقافــة األمنيــة بالتعــاون 
مع إذاعة البحرين، فيما أشــار رئيس 

النقيــب  المروريــة  التوعيــة  شــعبة 
عبدللــه المعيلي إلى تنظيــم فعاليات 
مــن  عــدد  مــع  بالتعــاون  ومســابقات 
المــرور  أســبوع  بمناســبة  الجهــات 
مجموعــة  فــي  المشــاركة  بجانــب 
مــن الحمــات والبرامــج فــي مجــال 

التوعية على الطريق.
من جهته، أكد رئيس شعبة الحوادث 
البسيطة باإلدارة العامة للمرور الرائد 
يوســف ســالمين أن البحريــن حققت 
انخفاضا ملحوظا في نسبة الوفيات 

الناتجة عن الحوادث المرورية.

التوعية أبرز أهداف أسبوع المرور
أسبــــــوع المـــــرور فرصــــــة لرفـــــــع مبـــــــدأ السالمـــــــة المروريــــــــة

بأســبوع  البحريــن  مملكــة  تحتفــل 
المــرور الــذي يقــام كل عــام من شــهر 
مــارس، حيــث تأتــي هــذه المناســبة 
بيــن  الوطيــدة  العاقــة  لتؤكــد 
مســتخدمي الطريــق ورجــال المــرور 
الذيــن يعملــون يــدا بيــد فــي مجــال 
رفــع مبدأ الســامة المروريــة؛ حفاظا 
على األرواح والممتلكات مما يجســد 
المعنى الحقيقي للشراكة المجتمعية 
لتحقيــق  الوطنــي  الحــس  وتنميــة 

السامة المنشودة.
وتعتبــر البحريــن مــن الــدول العربية 
السباقة سواء على المستوى العالمي 
أو العربــي في مجال االهتمام باألمن 
فــي الطريــق مــن خال تبني أســبوع 
المــرور العالمــي فــي الرابــع مــن مايو 
المــرور  مديــري  بموافقــة   1972

العربــي، حيــث طرحــت  العالــم  فــي 
البحريــن هــذه الفكــرة بعــد أن ازداد 
عدد المركبات ومستخدمي الطريق، 
للمــرور  العامــة  اإلدارة  مديــر  وقــام 
آنــذاك بتمثيــل مملكــة البحريــن فــي 
جامعة الــدول العربية؛ لتحديد فترة 
لاحتفــال بأســبوع المــرور العالمــي، 
البحريــن  ثــم شــكلت حكومــة  ومــن 
اللجنــة العامة للســامة على الطريق 
المملكــة  وزارات  مختلــف  تمثلهــا 

والمختصين في الشأن المروري.
وحرصــا مــن وزارة الداخليــة ممثلــة 
بــاإلدارة العامة للمــرور على التطبيق 
جــاء مبــدأ الشــراكة المجتمعيــة بيــن 
رجل المرور وكافة قطاعات المجتمع 
برامــج  تنفيــذ  علــى  للعمــل  المدنــي، 
الســامة المروريــة وتوعيــة مختلف 

االلتــزام  بأهميــة  المجتمــع  شــرائح 
باألنظمــة والقوانيــن الخاصة بالســير 
الجميــع  ينعــم  حتــى  الطريــق  علــى 

باألمن والسامة.
وتنظــم اإلدارة العامة للمرور، العديد 
مــن البرامــج والــدورات المتخصصة 
فــي مجــال التوعيــة بالقيــادة اآلمنــة 
لســواق المركبــات والدراجات النارية 
بقانــون  التعريــف  يتضمــن  مــا  منهــا 
التنفيذيــة، ونظــام  المــرور والئحتــه 
النقــاط مــع شــرح ألهــم الســلوكيات 
ســائقو  يرتكبهــا  التــي  الخاطئــة 
المركبــات والدراجــات النارية، والتي 
تؤثر ســلبا على السامة في الطريق، 
علــى  المشــاركين  اطــاع  يتــم  كمــا 
باســتخدام  الخاصــة  القوانيــن  أهــم 
كحــزام  والســامة  األمــن  وســائل 

األمــان وارتــداء الخــوذة عنــد قيــادة 
الدراجــة الناريــة؛ لتجنــب اإلصابــات 
الخطرة نتيجة عدم االلتزام بوسائل 

السامة.
للمــرور  العامــة  اإلدارة  وتتوجــه 
مــن  والمقيميــن  المواطنيــن  إلــى 
حرصــا  وذلــك  الطريــق  مســتخدمي 
التقيــد  بضــرورة  ســامتهم،  علــى 
وااللتــزام  والقوانيــن  باألنظمــة 
بالعامــات المروريــة المنظمة للســير 
تجنــب  خصوصــا  الشــارع،  فــي 
والتجــاوز  المقــررة  الســرعة  زيــادة 
الخاطئ، والتأكد من ســامة المركبة 
أســبوع  يكــون  وأن  وصاحيتهــا، 
المرور فرصة إلعادة النظر في بعض 
الممارســات الخاطئــة التي تؤدي إلى 

عواقب ال يحمد عقباها.

الثقافة األمنيـة



إلغاء غرامة عربية متهمة بـ “الصيدلة” دون ترخيص
المحكمة لم تطمئن لدليل “نهرا”... والوكيل: التداوي باألعشاب ال عالقة له بالمهنة

قــال المحامي عبدهللا مراشــدة إن محكمة االســتئناف ألغــت حكما يقضي 
بتغريــم موكلتــه عربيــة الجنســية بمبلــغ 200 دينــار وبرأتها مما نســب إليها 
من اتهام؛ إلدانتها ســابقا بمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص في صالون 
نســائي تملكــه، مبينــا أن المحكمــة قــررت فــي حكمهــا أن خطــاب الهيئــة 
الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمات الصحية )نهرا( ال يكفــي كدليل تطمئن 

إليه المحكمة على صحة االتهام.

موكلتــه  بــأن  قــرر  التفاصيــل  وعــن 
تملك صالون تجميل نسائي، وكانت 
المســتحضرات  بعــض  فيــه  تعــرض 
الطبيعيــة التــي مــن شــأنها أن تبــرز 
األنوثــة، والتي كانــت تعرضها كذلك 
التواصــل االجتماعــي،  علــى مواقــع 
مــن  بــاغ ضدهــا  بــورود  وفوجئــت 

جانــب وزارة الصحــة، والتــي تتهمها 
دون  مــن  الصيدلــة  مهنــة  بمزاولــة 
حكــم  ضدهــا  صــدر  كمــا  ترخيــص، 

يقضي بتغريمها مبلغ 200 دينار.
أمــام  موكلتــه  عــن  دفاعــه  وفــي 
أن  إلــى  مراشــدة  أشــار  المحكمــة، 
الدليــل المقــدم مــن الهيئــة لوطنيــة 

لتنظيــم المهــن الصحيــة قاصــر عــن 
مهنــة  مزاولــة  لبلــوغ  الكفايــة  حــد 
الصيدلــة دون ترخيص، إذ إن المواد 

التــي كانــت تبيعهــا المســتأنفة هــي 
مــن  مكونــة  “تحاميــل”  عــن  عبــارة 
أعشاب طبيعية وتجميلية، ال تدخل 
في نطــاق الصيدلة أصا، األمر الذي 
ينتفــي معــه مزاولة المســتأنفة مهنة 
أن  لكــون  ترخيــص؛  دون  الصيدلــة 
تجــاري  لســجل  مالكــة  المســتأنفة 
وحاصلــة  نســائي  بصالــون  خــاص 
علــى شــهادة دبلــوم مــن دولتهــا فــي 

األعشاب الطبيعية.
كما لفت إلى أن موكلته تمت إحالتها 
للمحاكمــة دون التحقــق مــن المــواد 
التــي تبيعها، وإذا ما كانت تعتبر من 

قبيل الدواء أو التجميل أو غيره.

عبدالله مراشدة

مــددت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة تجديــد الحبــس االحتياطــي لموظف فــي وزارة 
العدل ومحامية “شــقيقته”، كانت قدمت له رشــوة مالية إلخالء سبيل أحد المحكوم 
عليهم بقضية جنائية “نصب واحتيال”؛ لمدة 15 يوما تبدأ من نهاية حبسهما السابق 

على أن يراعى لهما التجديد في الميعاد القانوني.

يذكــر أنــه صــرح فــي وقــت ســابق رئيــس 
النيابــة الســيد أحمــد القرشــي بــأن النيابة 
بشــأن  تحقيقاتهــا  باشــرت  قــد  العامــة 
واقعــة ارتــكاب موظف عام يعمــل بوزارة 
واألوقــاف  اإلســامية  والشــؤون  العــدل 
المحاميــة  شــقيقته  مــن  وبمســاعدة 
فــي طلــب الرشــوة مــن أحــد األشــخاص 
بــأن  جنائيــة،  بقضيــة  عليهــم  المحكــوم 
زعــم األول اختصاصــه فــي إمــكان إلغــاء 
الحكــم الصــادر ضــده أو توقيفــه مســتغا 
بذلــك وظيفتــه وباالشــتراك مــع شــقيقته 
المحامية التي اتفقت معه وســاعدته في 

ذلك الطلب والزعم.

عنــه  أســفرت  فيمــا  الواقعــة  وتتلخــص 
الفســاد  جرائــم  مكافحــة  إدارة  تحريــات 
مبالــغ  باســتحصال  الموظــف  دأب  عــن 
مالية مقابل اســتعمال نفوذه بتواصله مع 
المحكــوم عليهــم أو ذويهم للحصول على 
مبالــغ مالية، وأنه علم من خال عمله بأن 
أحــد المحكــوم عليهم يقضــي محكوميته 
إثــر قضيــة احتيــال،  لمــدة ســنتين علــى 
فتواصــل معــه وطلــب أخــذ مبالــغ ماليــة 
مقابــل إلغــاء الحكم الصادر ضده أو وقف 

تنفيذه.
وأضــاف أن المتهمــان توجهــا إلــى منــزل 
المحكــوم عليــه ومقابلة ذويــه وطلبا دفع 

المبالــغ المالية المتفق عليهــا مع المحكوم 
عليه مقابل إسقاط الحكم واإلفراج عنه.

الصــادر  العامــة  النيابــة  إذن  علــى  وبنــاء 
الهاتفيــة  المكالمــات  وتســجيل  بمراقبــة 
المتهــم،  بهاتــف  الخاصــة  والرســائل 
فقــد كشــفت عــن صحــة تلــك التحريــات 
وباســتمرار الطلــب علــى المحكــوم عليــه 
وتفاصيــل  عليهــا  المتفــق  المبالــغ  لدفــع 
االتفــاق الذي تم بين المتهمين والمحكوم 
إدارة مكافحــة  أفــراد  عليــه، وقــد تمكــن 
جرائم الفســاد مــن القبض علــى المتهمين 
وهمــا فــي حالة تلبــس اســتام لدفعة من 

المبلغ المتفق عليه.
وعليــه تــم اســتجواب المتهميــن تفصيــا 
عن الواقعة ومواجهتهما بما أســفرت عنه 
القانونيــة  األدلــة  أثبتتــه  ومــا  التحريــات 
ذمــة  علــى  احتياطيــا  بحبســهما  وأمــرت 
التحقيقــات  باقــي  واســتكمال  القضيــة 

بشأنها.

حجــزت المحكمــة الكبرى الجنائية األولى النظر في قضية شــاب في العشــرينات من 
عمــره، انتقــم مــن مواطن كان قد اعتدى عليه جنســيا قبل نحو 10 ســنوات عبر حرق 
ســيارته، وعند القبض عليه في منزله اعتدت والدته على شــرطية بألفاظ غير الئقة 
كمــا شــاركته فــي محاولة االعتداء على الشــرطة بســكين؛ للنطق بالحكــم عليهما في 

جلسة 31 مارس الجاري، مع استمرار حبس المتهم األول.

الســلطات  أن  القضيــة  أوراق  مــن  ويتضــح 
األمنيــة كانــت قــد تلقت باغا مفــاده احتراق 
ســيارة أمام منــزل صاحبهــا المركونة بجانبه، 

كما تضرر خال الحريق جدار المنزل.
مرتكــب  حــول  التحريــات  إجــراء  وعقــب 
الواقعــة تــم التوصــل لهويــة الشــاب المتهــم 
األول، وبعــد اســتصدار إذن بالقبض عليه من 
النيابــة العامــة توجهــت قــوة أفــراد الشــرطة 
لضبطــه، إال أنــه وحــال القبــض عليــه بمنزلــه 
رفــع ســكينا تجاه الشــرطة وســاعدته والدته 
الشــرطة  أفــراد  أن  إال  الواقعــة،  تلــك  فــي 
تمكنــوا من الســيطرة عليــه وإحباط مخططه 

بالهــرب منهــم، فيمــا تــم القبــض كذلــك علــى 
والدته، والتي اعتدت على إحدى الشرطيات 
المتواجــدة بالموقــع بألفــاظ غيــر الئقــة أثناء 

القبض عليها.
وبســؤال المتهــم عــن ســبب ارتكابــه الواقعة، 
اعترف أنه بالفعل ارتكبها انتقاما من صاحب 
السيارة، والذي اعتدى عليه جنسيا قبل نحو 
أنــه اشــترى عبــوة  إلــى  10 ســنوات، مشــيرا 
نفســها،  الواقعــة  يــوم  فــي  بالبنزيــن  ومألهــا 
وتوجــه إلــى مــكان تواجــد الســيارة المملوكة 
فيهــا،  النــار  وأشــعل  األول  عليــه  للمجنــي 
وعندمــا تأكــد مــن احتراقهــا الذ بالفــرار مــن 

المكان قبل أن يتعرف عليه أحد.
وقــد أحالــت النيابــة العامــة المتهميــن األول 
والثانيــة والدتــه للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهم 

في غضون العام 2018 ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهــم األول أشــعل حريقا في الســيارة 
والبــاب المبيــن بالوصف والنــوع والمملوكين 
للمجنــي عليــه، وكان ذلــك مــن شــأنه تعريض 

حياة الناس وأموالهم للخطر.
علــى  اعتديــا  األول ووالدتــه:  المتهــم  ثانيــا: 
ســامة جســم الشــرطي المجني عليــه الثاني 
بالتقريــر  الموصوفــة  اإلصابــات  بــه  وأحدثــا 
الطبي دون أن يفضي االعتداء إلى مرضه أو 
عجــزه عــن القيام بأعماله مدة ال تزيد عن 20 

يوما، أثناء وبسبب تأديته أعمال وظيفته.
المجنــي  الثانيــة: رمــت علنــا  المتهمــة  ثالثــا: 
شــرفها  مــن  تخــدش  بألفــاظ  الثالثــة  عليهــا 
واعتبارها من دون إســناد واقعة معينة أثناء 

وبسبب تأديتها أعمال وظيفتها.

استغل شقيقته ووظيفته بوزارة “العدل” للحصول على أموال انتقامــا لواقعة اعتداء جنســي حصلت قبل 10 ســنوات

تجديد الحبس 15 يوما للمحامية وشقيقها بقضية الرشوة الحكم 31 مارس بقضية حرق شاب سيارة

إلغــــــــاء انتفــــــاع ورثـــــــة بشقـــــــة
ــوا ــب ــي ــج ــت ــس ــم لـــــإخـــــالء ولـــــــم ي ــ ــهـ ــ ــذرتـ ــ “اإلســـــــكـــــــان” أنـ

ألغــت المحكمــة الكبــرى المدنية األولى )الدائرة اإلدارية( انتفاع ورثة لشــقة إســكانية 
تقــع بمنطقــة مدينــة عيســى، إذ كانــت تطالبهم وزارة اإلســكان بإخالئهــا؛ حتى تتمكن 
من إنشــاء عمارة جديدة مكان القديمة التي انتفع والدهم )مورثهم( بالشــقة فيها منذ 
العــام 1989، ليتم تهيئة العمارة الجديدة بشــقق أوســع وأحــدث، إال أن الورثة رفضوا 

إخالءها حتى بعد إنذارهم من جانب الوزارة.

العقــد  أن  حكمهــا  فــي  المحكمــة  وأوضحــت 
المــؤرخ بيــن الــوزارة ومــوروث المدعــي عليهم 
فــي العام 1989 تضمــن بندا ينص على أن مدة 
العقــد ســنة ميادية تجــدد تلقائيا لمــدة أخرى، 
مــا لــم يخطــر أحــد الطرفيــن اآلخــر برغبته في 
إنهــاء مدتــه قبل 15 يوما، وقــد طلبت المدعية 
مــن المدعــى عليهم اإلخاء األمــر الذي تخلص 

معه المحكمة إلى إجابة الوزارة إلى طلبها.
النــزاع تتمثــل فــي انتفــاع  وذكــرت أن وقائــع 
مــورث المدعــى عليهــم بالشــقة بموجــب عقــد 
مــؤرخ فــي 1989، وقد طلبت الوزارة في شــهر 

أكتوبر 2018 من المدعى عليهم إخاء الشــقة؛ 
ألن الــوزارة بصدد إنشــاء عمارات تحتوي على 
لــم  أنهــم  إال  أكبــر،  وبمســاحات  شــقق حديثــة 
يســتجيبوا، فصــدر قــرار وزاري بإلغــاء انتفــاع 

المدعى عليهم بتلك الشقة.
العقــود تخضــع ألصــل عــام مــن  وأضافــت أن 
أصــول القانــون، وهــو وجوب تنفيذهــا بطريقة 
تتفــق مــع مــا يوجبه حســن النيــة، وهــذا المبدأ 
معمــول بــه فــي مجــال العقــود اإلداريــة شــأنها 
في ذلك شأن العقود المدنية، وأنه يجب تنفيذ 
العقــد وفقــا لمــا اشــتملت عليــه شــروطه التــي 

تحــدد حقــوق والتزامــات طرفيــه طبًقــا للبنــود 
التــي تــم االتفــاق عليهــا، وكان البنــد الرابــع من 
هــذا العقــد ينــص علــى أن مــدة هذا العقد ســنة 
مياديــة ويجــدد العقد تلقائيا لمدة أخرى ما لم 
يخطــر أحــد الطرفيــن اآلخــر برغبته فــي إنهاء 
مدتــه قبــل 15 يومــا، كمــا يجيــز العقــد للــوزارة 

إنهاءه.
وأفادت أيضا أن العقد شــريعة المتعاقدين، فا 
يجــوز نقضــه أو تعديلــه إال باتفــاق الطرفين أو 
لألســباب التــي يقررهــا القانــون، وأن المبــادئ 
كانــت  إذا  أنــه  العقــود  تفســير  فــي  المســتقرة 

تحتمــل  ال  واضحــة  صريحــة  العقــد  عبــارات 
تأويــا، فــا يجوز االنحــراف بتفســيرها والنأي 
اعتبارهــا  يجــب  إذ  الظاهــر،  مدلولهــا  عــن  بهــا 
تعبيــرا صادقــا عــن إرادتهمــا المشــتركة رعايــة 
الســتقرار  وتحقيقــا  اإلرادة  ســلطان  لمبــدأ 

المعامات.
فلهذه األســباب حكمت المحكمــة بإلغاء انتفاع 
المدعــى عليهــم بالشــقة الســكنية الكائنــة فــي 
بإخائهــا  وإلزامهــم  عيســى  مدينــة  منطقــة 
وتســليم مفاتيحهــا للمدعيــة، وألزمــت المدعى 

عليهم المصروفات.
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نظرت المحكمة الكبرى الجنائية األولى في معارضة متهم آسيوي الجنسية )43 عاما(، 
مــدان باالعتــداء علــى آخــر زميــل له فــي العمــل بواســطة أداة حديد مخصصــة للقطع 
)كتــر( مــا تســبب له بإحداث عاهة مســتديمة في إحدى عينيه لــن يتمكن من الرؤية من 
خاللها، نظرا لخالف وقع بينهما، ومحكوم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وبإبعاده نهائيا 
عــن البــالد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بهــا، وقررت المحكمة حجز نظر معارضته على 

الحكم الغيابي الصادر بحقه للحكم عليه مجددا في 31 مارس الجاري.

وتتمثل التفاصيل في أنه وحال وجود المتهم والمجني عليه في مقر عملهما بموقع 
بناء كون أنهما يعمان في شــركة المقاوالت نفســها، حدث بينهما خاف إثر مشــادة 
كاميــة وقعــت فيمــا بينهمــا، فتوجهــا إلــى الطابــق الثانــي بالموقــع المكلفــان العمــل 
فيــه، ولغضــب المتهــم مــن المجنــي عليه انهــال عليه بالضــرب بيده، كما تنــاول “كتر” 
وتعمد ضرب المجني عليه به على عينه اليمنى، ما اســتدعى نقله ســريعا إلى مجمع 
السلمانية الطبي وهناك قرر الطبيب المعالج ضرورة إجراء عملية جراحية له فورا.

31 مارس الحكم بمعارضة مدان بفقد زميله لعينه

Û  الحظــت أثنــاء أدائــي لفريضــة الصــاة بأحــد المســاجد قبــل أيــام، ضعــف
إتقان المؤذن وهو )آسيوي( لمخرجات اللغة العربية، ال في األذان، وال في 

اإلقامة، وفي إمامته بالناس، حيث كان اإلمام يومها غائبًا.
Û  هــذه الظاهــرة الغريبــة والمســتفحلة، تدفعنا للتســاؤل مرارًا وتكــرارًا، عن

أســباب االســتعانة بمؤذنين ال يتقنون اللغة العربية، ليمارســوا هذه المهنة 
المقدسة في باد العرب، وعن اختبارات المهنة والمقابلة الشخصية التي 
تعقــد لهــم؟ واآلليــة المتبعــة لذلك؟ وإذ ما كانــت كافية الختيار المناســب 

منهم أم ال؟
Û  االســتعانة بالمؤذنين اآلســيويين يجب أن ال يكون نهج، وعادة، بل خطة

طــوارئ يلجــأ إليها عند الضرورة القصوى؛ ألن من العســير أن أصلي خلف 
شخص ال يتقن التلفظ باللغة القرآنية، بمخرجاتها الصحيحة والمفهومة.

Û  اللذيــن باألطفــال  ينحصــر  ال  الصــاة،  أثنــاء  المصليــن  علــى  التشــويش 
الســيارات  وصخــب  بضوضــاء  وال  أحيانــًا،  للمســجد  آبائهــم  يحضرهــم 
المتســللة عبــر النوافــذ، بل قد تكون بمــن يقيم الصاة، أو يقــوم بإمامتها، 

متى ما كانت لغته العربية والقرآنية ضعيفة، وركيكة، وربما )مكسرة(.
Û  ،البحريــن زاخــرة بالشــباب، وبالمتقاعديــن المازميــن للروضــة الخضــراء

وبطلبــة العلــم، وبمــن يملكون األهليــة ألن يكونوا في المحــراب، مؤذنين، 
وأئمــة، ومــن يــدع خــاف ذلــك فهو مزيــف للحقائــق، ويعيش فــي الوهم، 
وعليــه فــإن تصحيــح حــال المؤذنيــن ببعض المســاجد والجوامــع، مطلب 

مشروع ال يختلف عليه اثنان، ونهج قويم، وتصحيح مسار.

مؤذنون 
آسيويون ال 

نفهمهم
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عباس إبراهيم

الجنائيــة  الصغــرى  المحكمــة  دانــت 
الخامســة ثاثــة متهميــن آســيويين، 
بتحويل شقة أحدهم الكائنة بمنطقة 
للمســكرات  مصنــع  إلــى  المحــرق 
متلبســين  تــم ضبطهــم  إذ  المحليــة، 
فــي كميــن، وقضــت بمعاقبــة أحدهم 
وبحبــس  شــهري،  لمــدة  بالحبــس 
اآلخرين لمدة 6 أشهر عما نسب إليهم 
بإبعادهــم  أمــرت  كمــا  اتهامــات،  مــن 
جميعــا نهائيــا عــن الباد عقــب تنفيذ 
بها.وتتحصــل  المقضــي  العقوبــة 
تفاصيــل القضيــة فيمــا ورد للشــرطة 
مــن  عــدد  قيــام  مفــاده  بــاغ،  مــن 
اآلســيويين بإعداد وتحضير الخمور 
والمسكرات في أحد المنازل بمنطقة 
التحــرك  تــم  الفــور  وعلــى  المحــرق، 
إلجــراء التحريات الازمة والتواصل 
مع المتهمين عن طريق أحد المصادر 
الســرية لشــراء المسكرات من المنزل 

بعد تصوير مبالغ مالية.
وتمكــن أحــد المصــادر مــن االتصــال 
بأحــد المتهميــن ليــا في اليــوم ذاته، 
واتفــق معــه علــى شــراء كميــة مــن 
والمــكان  الموعــد  وفــي  المســكرات، 
المتهــم  حضــر  عليهمــا  المتفــق 

وبحوزته الكمية المطلوبة.
فســأل المصــدر الســري المتهــم أثناء 
عملية االســتام والتســليم عن موقع 
والــذي  المســكرات،  لتلــك  تخزينهــم 
أدلــى له باعتراف واضــح عن الموقع 
لهــذه  ومخــزن  كمصنــع  المســتعمل 
المســكرات، وحينهــا تــم القبض عليه 
وداهــم أفــراد الشــرطة الموقــع، وتــم 

القبض على باقيا لمتهمين.
وتــم العثور فــي تلك الشــقة على 15 
برميــا باســتيكيا مملوءيــن بخليط 
مائي غير معروف، تنبعث منه رائحة 

كريهة.

3 آسيويين يصنعون المسكرات بشقتهم تقديم المتهم الشيك للمحكمة ليس دليال على التصالح
للتنازل رســمــي  مستند  دون  متهم  حبس  ــغــاء  إل رفــضــت  المحكمة 

علــى الرغم مــن تصالــح المتهــم والمجني عليه 
وتقديــم  رصيــد،  دون  مــن  شــيك  قضيــة  فــي 
المتهم أصل الشيك محل النزاع للمحكمة، على 
اعتبــار أنــه لــم يتســلم الشــيك إال بعــد التصالح 
بينــه والمجنــي عليــه ودفــع قيمتــه لــه، إال أنــه 
وإلغفالــه وجــوب تقــدم المجنــي عليــه بنفســه 
بتنازل أو إقرار بشــكل رســمي، خســر معارضته 
علــى حكــم حبســه وتأيــد الحكــم بحقــه، لكــن 
المحكمــة قــررت وقــف تنفيذ العقوبــة المقضي 

بها عليه.
أن  الحكــم  مصــدرة  المحكمــة  وأوضحــت 
التصالح يجب أن يصدر مباشــرة من المستفيد 
)المجنــي عليــه( أو وكيلــه الخــاص أو ورثتــه أو 
وكيلهــم الخــاص أمــام المحكمــة المختصــة أو 

النيابــة العامــة أو مركــز الشــرطة أو مــن خــال 
إقــرار تنــازل موثــق، أو حتــى بخطــاب رســمي 
مــن المســتفيد -المجنــي عليــه- يتضمــن النــص 
صراحــة علــى التصالــح أو التنازل عــن الدعوى 
الجنائيــة؛ لكــي يتم إعمال القانون بهذا الشــأن، 

وليس من المتهم ذاته.
ولفتــت إلــى أن النيابــة العامة كانــت قد أحالت 
المتهــم للمحاكمــة علــى اعتبــار أنه فــي غضون 
العــام 2017، أعطــى بســوء نيــة شــيكا بالمبلــغ 

المبيــن للمجنــي عليــه والمســحوب علــى أحــد 
البنــوك، وعنــد حلــول موعد الصــرف تبين عدم 

وجود رصيد كاف قائم وقابل للتصرف فيه.
وأضافــت أنهــا أصــدرت فــي وقت ســابق حكما 
غيابيــا بحبســه بحبــس المتهــم، إال أنــه لــم هــذا 
يرتض الحكم وطعن عليه بالمعارضة، إذ حضر 
المتهــم المعــارض أمــام هيئــة المحكمــة، وقــدم 
أصل الشيك سند الدعوى، وقرر بأنه سدد قيمة 
الشــيك للمجني عليــه، وأن األخير قام بإعطائه 

أصــل الشــيك بعد ســداد المبلغ إليــه، لكنه أغفل 
أن من الواجب عليه جلب مســتندا رســميا يدل 

على ذلك.
وأشــارت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا إلــى أن 
الدعــوى خلــت ممــا يفيــد تصالح المجنــي عليه 
مع الطاعن بســداد قيمة تلك الشــيكات بإقراره 
أمــام المحكمة أو بورقة رســمية تفيد التصالح، 
لذلــك فــإن تقديــم المتهــم أصــل الشــيك محــل 
الدعــوى للمحكمــة المختصــة والدفــع بأنــه تــم 
التصالح مع المســتفيد -المجني عليه- ال يمكن 

اعتباره صلحا مع المستفيد.
بقبــول  المحكمــة  حكمــت  األســباب  فلهــذه 
معارضته شكا وفي الموضوع برفضها وتأييد 
الحكــم المعــارض فيــه، وأمــرت بوقــف تنفيــذ 
العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة 

الحكم نهائيا.
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الفناء حتى  ــوالدة  ال منذ  المسيرة  يستعرض  “الضوء”   :”^“ لـ  خليفة  آل  مــروة 

لوحات ترصد الحياة بـ “النور” 

 أعــرب وكيــل وزارة الداخليــة لشــؤون الهجــرة والجــوازات واإلقامــة والرئيــس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشــكيلية الشــيخ راشــد بن خليفــة آل خليفة عن 
ســروره للتجربة الرائدة في معرض “نور” للفنانة الشــيخة مروة آل خليفة، مؤكًدا أن معرضها يمثل نقلة كبيرة في مســتواها الفني، ويشــكل إضافة غير مســبوقة 

ومتطورة على مستواها الفني، وعلى مستوى الفن في البحرين.

وأوضــح الشــيخ راشــد آل خليفة في 
هامــش  علــى  “البــاد”  لـــ  تصريحــات 
افتتاحــه لمعــرض “نور” أن اســتخدام 
آل  مــروة  الشــيخة  الفنانــة  وتطويــع 
خليفــة للضــوء كمــادة لعمــل فني في 
فكــرة لهــا عاقــة بالمــرأة والمســتقبل 
التكنيــك  علــى  داللــه  هــو  والحيــاة 
المتفــوق الــذي تمتلكــه الفنانــة، وهذا 
التكنيك لم يأت بهذا اإلنجاز بسهولة، 
بــل هــو عمــل متقــن يحتــاج إلــى فكر 

ومتابعة وجهد وثقافة فنية.
آل  خليفــة  بــن  راشــد  الشــيخ  وقــال 
خليفة: تابعت اللوحات خال جولتي 
فــي المعــرض، وأنا أعتبــر أن المعرض 
سيشــكل إلهاًما لآلخرين؛ ألنه معرض 
يمثــل إضافــة فنيــة متميــزة لمســيرة 

الفن والفنانين بالبحرين.
وأكــد أن الدعــم الســخي والامحدود 
والحكومــة  القيــادة  توليــه  الــذي 

الرشــيدة ومنذ انطاق الحركة الفنية 
فــي مملكــة البحريــن ولحــد آالن، كان 
الفنــان  فــي وصــول  األكبــر  األثــر  لــه 
البحرينــي والفن فــي بلدنا الغالي إلى 

أعلى المستويات.
وبدورهــا، أوضحــت الفنانة مــروة آل 
خليفــة، أن معرض “نــور” هو معرضها 
فــازت  أن  بعــد  لهــا  األول  الشــخصي 
بالمركــز الثانــي فــي معــرض البحرين 
السنوي للفنون التشكيلية في نسخته 
الرابعــة واألربعين، حيــث تنّظم هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار للفائز بالمركز 
ــا، وهــو معــرض  الثانــي معرًضــا خاصًّ
تجسد لوحاته ومن خال الضوء في 
اتقاده وفوته وانطفائه مســرة رحلتنا 
بدايتهــا  مــن  واإلنســانية  البشــرية 
وحتى الموت والتاشــي والفناء، إنها 
لوحــات ترصــد هــذا الحيــاة بـــ “النور” 
والــوالدة  الحمــل  فــي  كمــا  والضــوء، 

الحيــاة،  وتواصــل  “الــروح”  وبدايــة 
حتــى نصــل إلى آخر عمل كبير والذي 
والمــوت  والرحيــل  النهايــة  يمثــل 
والتاشــي، مضيفــة أنهــا تعاونــت مع 
التشــكيلة والخطاطــة طيبــة  الفنانــة 
الفــرج، والتــي أبدعــت في خــط آيات 
القرانيــة في بعض الصور، مشــيرة أن 
مــن  القرآنيــة، كان  اآليــات  اســتعمال 

أجل ربط الفكرة.
وأوضحــت الفنانة الشــيخة مــروة أن 
المعرض ضم نحو 10 لوحات، مشيرة 
أن الفكرة راودتها منذ الفوز والتفكير 
بــأول معــرض شــخصي لهــا، مضيفــة 
أن الفكــرة تكونــت ونمــت وتناســلت 
أفــكاًرا، حتى قــررت أن يكون “النور”، 
الشــخصي  معرضهــا  موضــوع  هــو 
األول فــي فكــرة غير مســبوقة، وترد، 
أمــا لمــاذا النور، ألن النــور موجود في 
دواخلنــا جميعا، إنه الشــعاع المضْيء 

من دواخلنا.
وقالــت: لــم أكــن أريــد أن أقــدم عمــاً 
ا، كنت أريد أن يعيش  ا عاديًّ كاســيكيًّ
الحضــور فــي معرضــي قصــة وفكــرة 
جديدة سيتحدثون عنها طويا، ألني 
أعــرف أن المعــرض سيشــكل محطــة 
مهمــة فــي حياتــي ومســيرتي الفنية؛ 
ألنــي قدمت من خــال اللوحات عما 
يمثلنــي ويمثل طريقتي، وينطلق من 
داخلــي، هــو النــور الــذي يمثــل الخيــر 
والحياة وكل المعاني الجميلة، معربة 
عن جل شكرها وتقديرها للهيئة ولكل 
الداعميــن اللذيــن كان لهم الفضل في 

النجاح الذي حققه المعرض. 
 30 حتــى  “نــور”،  معــرض  ويســتمر 
ا  مارس الجاري ليســتقبل الزوار يوميًّ
من الســاعة 8 صباًحا حتى الســاعة 8 

مساء.
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أصدر مركز دراسات الكتابات والخطوط بمكتبة اإلسكندرية كتاًبا جديًدا 
بعنوان »ديوان الخط العربي في سورية«.

عبــارة  األصــل  فــي  والكتــاب   
إعــداد  مــن  علميــة  أطروحــة  عــن 
هــذا  ويأتــي  الحســينى  فــرج  د. 
اإلصــدار انطاًقــا مــن إيمــان مكتبــة 
اإلســكندرية بأهميــة حفــظ التــراث 
والثقافة اإلنســانية، خاصة في ذلك 
الوقــت الذي تم فيه تدمير عشــرات 
المســاجد والمعالــم اإلســامية فــي 
ا نتيجة للصراع  ا أو جزئيًّ ســوريا كليًّ

الدائــر بهــا. ويعــد الكتاب موســوعة 
فــى  المملوكيــة  الكتابيــة  للنقــوش 
ســوريا بجميع أنواعها ســواء أكانت 
أم  وقفيــة  أم  تأسيســية  نقوًشــا 
التــي  والعمائــر  دينيــة.  أم  دعائيــة 
تناولها الكتاب ليست نوعية بعينها، 
فهــو يضــم جميــع أنــواع العمائر من 
ودور  ومــدارس  “مســاجد  دينيــة 
قرآن ودور حديث وترب جنائزية”.

ديوان الخط العربي في سوريا

تحتفل الشــارقة فــي ابريل القــادم بنيلها 
لعــام  للكتــاب  العالميــة  العاصمــة  لقــب 
ا من نوعه على  2019، اللقب األرفع ثقافيًّ
مستوى العالم، الذي أطلقته منظمة األمم 
 ،2001 عــام  منــذ  )اليونســكو(  المتحــدة 
لتكون الشارقة بذلك أول مدينة خليجية 
الوطــن  فــي  والثالثــة  اللقــب،  هــذا  تنــال 
العربي، بعد كّل من بيروت واإلسكندرية. 
إمــارة  تســتعد  شــاملة،  رؤيــة  وضمــن 

الشــارقة لاحتفــال باللقــب تحــت شــعار 
حيــث  أذهاًنــا«،  تفتــح  كتاًبــا..  »افتــح 
وفعاليــات  احتفــاالت  الشــارقة  ستشــهد 
ومبادرات وأنشــطة ثقافية وفنية نوعية 
تعم جميع مناطقها، انطاقًا من 23 أبريل 
المقبــل، وتســتمر إلــى 22 أبريــل، تشــارك 
فيهــا جميــع هيئــات ومؤسســات اإلمــارة، 
بحضــور عدد كبيــر من القامات اإلبداعية 

العربية والعالمية.

والمعــرض  المؤتمــر  أعمــال  انطلقــت 
المكتبــات  لجمعيــة   25 الـــ  الســنوي 
المتخصصة فــرع الخليج العربي التي 
تســتضيفها دائــرة الثقافــة والســياحة 
إنترنــت  شــعار:  تحــت  بأبوظبــي 
األشــياء: مستقبل مجتمعات اإلنترنت 

المترابطة.
ملتقــى  الســنوي-  المؤتمــر  ويعــد   
والمهنييــن  والعارضيــن  للخبــراء 
والشــركات، وغيرهــم مــن المســاهمين 
فــي قطــاع المكتبــات لتبــادل األفــكار 

ومشــاركة أفضل الممارسات ومناقشة 
تواجــه  التــي  المســتقبلية  التحديــات 
القطــاع في عصــر التكنولوجيا وأثرها 

في استثمار المعلومات.
وأوضح عبدهللا ماجد آل علي، المدير 
باإلنابــة  الكتــب  دار  لقطــاع  التنفيــذي 
فــي الدائــرة خــال كلمتــه االفتتاحية، 
أن المؤتمــر يطرح هــذا العام موضوًعا 
الستشــراف  محاولــة  فــي  ــا  مهمًّ
مســتقبل المكتبات في ظل التطورات 

التكنولوجية المذهلة التي نشهدها.

حّددت مؤسســة عبدالعزيز سعود البابطين 
الجــاري  مــارس   24 األحــد  يــوم  الثقافيــة 
موعًدا النطاق مهرجان ربيع الشعر العربي 
في موسمه الثاني عشر. وذلك على مسرح 
مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي في 

الكويت. ويستمر لغاية اليوم التالي.
وقالــت األمانــة العامــة للمؤسســة إن هــذا 
المهرجــان ســوف يشــهد أمســيات شــعرية 
لعــدد مــن الشــعراء العــرب الذيــن يمثلــون 

اتجاهــات شــعرية مختلفــة ومــن مختلــف 
األجيــال. وذكــرت األمانة العامــة أن رئيس 
ســعود  عبدالعزيــز  الشــاعر  المؤسســة 
البابطيــن حــرص علــى التنوع في مشــارب 
الشــعر كــي يلبــي المهرجــان اتســاع الذائقة 
الشــعرية لدى الجمهور. مؤكًدا أن اســتمرار 
المهرجــان فــي عامــه الثانــي عشــر يؤكد أن 
الشــعر راســخ فــي وجــدان المتلقــي العربي 

رغم ما مر به من منعطفات.

العاصمة العالمية للكتاب

مؤتمر المكتبات المتخصصة

مهرجان ربيع الشعر العربي

معرض مسقط للكتاب يجذب 1.2 مليون زائر
مشاركــــة 30 دولــــة و882 دار نشـــــر و106 فعاليــــات ثقافيــــة
قالــت لجنــة معــرض مســقط الدولــي للكتــاب بأن الدورة الرابعة والعشــرين للمعرض ســّجلت رقًما قياســًيا هذا العام لعــدد زواره، إذ بلغ مليوًنــا و212 ألف زائر، 
مقارنة بالعام الماضي الذي وصل فيه زوار المعرض لمليون و60 ألف زائر، أي بزيادة في هذا العام بلغت 152 ألف زائر، ليسجل المعرض بذلك أعلى عدد زوار 

على مدى دوراته األربعة والعشرين.

وكان معــرض مســقط الدولــي للكتــاب قــد أقيم في 
الفترة ما بين الـ 20 من شــهر فبراير ولغاية الـ 2 من 
مــارس الجــاري، وشــاركت فيــه ثاثون دولــة بـ 882 
دار نشــر، منها عدد من الدول ُتَعد مشــاركتها األولى 
فــي المعــرض كالصيــن وبلغاريــا وكنــدا وســيرالنكا. 
وقــد بلــغ عدد العناويــن المعروضــة 523 ألف عنوان 
منهــا إصــدارات حديثة شــكلت ما نســبته 35 % من 
مجمــوع العناوين. وســجل الكاتــب والباحث محمد 

عبدهللا العلي انطباعاته ومشاهداته كاآلتي:
العــام  لهــذا  للكتــاب  الدولــي  تميــز معــرض مســقط 
فعاليــات،   106 بلغــت  إذ  الثقافيــة  فعالياتــه  بثــراء 
تنوعــت مــا بين األدب والشــعر والموســيقى والغناء 
والمسرح والفكر والثقافة والطب والعلوم والتاريخ 

والسياسة والتراث اإلسامي والرياضة. 

كمــا اســتضاف المعــرض ثــاث نــدوات متخصصــة 
فــي  أســهمت  تاريخيــة  شــخصيات  ثــاث  تناولــت 
الحضــارة اإلنســانية وكذلــك نــدوة متخصصة حول 
ُعمــان فــي الكتابــات العربيــة واألجنبية. كمــا حازت 
فعاليــات األســرة والطفل في المعــرض على اهتمام 
كبير إذ ُقّسمت إلى خمسة أركان هي: ركن أصدقاء 
الكتــاب وركن أنا أســتطيع وركــن ثقافي وركن قرية 

األلوان )مرسم( والقرية العلمية.
واســتضاف المعــرض الكاتــب والصحفــي األميركي 
بصحيفــة نيويــورك تايمــز تومــاس فريدمــان الــذي 

خصص محاضرته عن كتابه المعنون
بـــ “شــكًرا ألنــك تأخــرت”، والــذي يتحــدث فيــه عــن 
ا  ا وتكنولوجيًّ التغيــرات التــي شــهدها العالم سياســيًّ

ا.  وبيئيًّ

علــى الرغــم من أن قاعــات المعــرض الخمس )ضمن 
علــى  تتمــدد  والمعــارض(  للمؤتمــرات  ُعمــان  مركــز 
مســاحة تصــل إلــى 22 ألف متر مربع، ومع مشــاركة 
882 دار نشــر مــن 30 دولــة إالّ أن معــرض مســقط 
الدولي للكتاب امتاز بدقة التنظيم وتوفر الخدمات 

والتســهيات للزائريــن والــرواد، إذ ال تخلــو أجنحته 
الــزوار.  لمســاعدة  المعــرض  طواقــم  مــن  وممراتــه 
مــن  تمتــد  والتــي  التســوق  فــي  التمضيــة  فخــال 

العاشــرة صباًحا ولغاية العاشــرة لياً )باستثناء يوم 
الجمعــة الذي يفتــح المعرض أبوابه فيها من الرابعة 

عصًرا ولغاية العاشرة لياً(

جانب من المعرض

الموت على األقل راحة. 
فليت الحادي يعجل بنا.

إبراهيم عبد القادر المازني

بدور المالكي من المنامة
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عندمــا أحيــل آالف من موظفي القطاع العام إلى التقاعد االختياري مطلع مارس 
الجــاري أدرك الكثيــر منهــم أّن االنتقــال مــن ســجن الوظيفــة إلــى فضــاء الحريــة 
يحتــاج إلــى تفكيــر جديــد وإال وقــع العشــرات منهــم فريســة لألمــراض النفســية 

وأخطرها االكتئاب.
بالنسبة لبعض الذين اختاروا التقاعد بملء إرادتهم ليس لديهم أي برنامج عملي 
لما بعد الوظيفة، الخيارات المتاحة أمامهم ممارســة الهوايات كالســفر، وبالنســبة 
آلخريــن فــإّن التقاعــد يمثــل خريــف العمــر والمرحلــة التــي يتوقــف فيهــا العطاء 
واإلنتاج والشــعور بالســأم واألدهى ما ينتابهم من إحســاس بأنهم ال تنتظر منهم 

أية قيمة باعتبار أّن التقدم بالعمر يمثل عائقا أمام إنجاز األهداف.
لدينا سؤال هنا، لماذا ال تتم إعادة توظيف أصحاب الكفاءات في مشروع وطني 
يهدف إلى استثمار طاقاتهم وخبراتهم كإيجاد الجمعيات التي من خاللها يمكنهم 
اســتغالل طاقاتهــم، ولعــل النمــوذج أمامنــا جمعية الحكمــة للمتقاعديــن، غير أّنها 
ال تســتوعب ســوى فئــة محددة. هنــاك أندية رياضية وضعت برامــج للمتقاعدين 
لممارســة األنشــطة الرياضية والثقافية وتوظيف خبراتهم في مشــروعات تصب 
فــي صالــح مجتمعاتهــم، وكنــا نتمنــى لــو أّن وزارة التنميــة االجتماعيــة قامــت 
بحصــر أعــداد المتقاعديــن وحاولــت اســتثمار طاقاتهم في تطويــر بيئاتهم بدعم 
المشــروعات الصغيــرة كل حســب طاقتــه ومــا اكتســب من خبــرات، ويخطئ من 
يعتقــد أّن مياديــن العمــل االجتماعــي وقــف علــى فئة الشــباب وحدهــم، فأغلبية 
مــن أحيــل للتقاعــد قــادرون علــى العطاء وخصوصا فــي مجال األعمــال الخيرية 

والتطوعية. إنهم بحاجة فقط إلى إتاحة الفرص أمامهم للعطاء واإلبداع. 

من حق هؤالء على مؤسسات المجتمع كاألندية والمراكز الرياضية إيجاد  «
السبل أمامهم للترفيه، واألهم كما نتصوره ضمان مستقبل آمن لهم كي ال 

يقعوا فريسة للفراغ المدمر. إن الكثير من المتقاعدين يداهمهم شعور مفزع 
بأّنهم باتوا كما مهمال، وهذا ما يعمق فيهم الشعور بالالجدوى. وفي الحديث 

عن المتقاعدين نستحضر ما أقدمت عليه دول كثيرة من الشرق والغرب 
عندما شرعت بإنشاء هيئات خاصة للمتقاعدين لالستئناس بخبراتهم التي 

ال تقل كفاءة عن تلك التي تتم االستعانة بها من الخارج تحت مسمى 
“مستشارين وخبراء”.

المتقاعدون الجدد

السعودية والخطى الواثقة
حلــت المملكــة العربيــة الســعودية ضمــن قائمــة أكثــر الــدول القويــة على 
مســتوى العالم في 2019، بحســب تصنيف مجلة “يو إس نيوز آند وورلد 
ريبــورت” األميركيــة، ووفقــا للتصنيف جــاءت المملكة العربية الســعودية 
فــي المرتبــة التاســعة عالميا، واألولى عربيــا، حيث تتمتــع الرياض بتأثير 
قوي وكبير على المســتوى االقتصادي، المملكة “عمالقة الشرق األوسط”، 
كونهــا موطــن اإلســالم والبيت الحــرام الذي يســافر له ماليين المســلمين 
ســنويا، الســعودية تمتلــك تأثيــرا اقتصاديــا كبيــرا كونهــا صاحبــة أكبــر 

احتياطي نفطي حول العالم.
ومــن أســباب الوتيرة المتســارعة لتصدر الســعودية بيــن دول العالم عدم 
االنشــغال باآلخــر، باإلضافــة إلــى وجــود اإلرادة السياســية القويــة التــي 
حّولــت النظريــات واألقــوال إلــى تطبيقــات عمليــة، وال تغيب عنــا النظرة 
البعيــدة التــي يتمتــع بهــا الجيــل الــذي يتربع على قمــة الهرم في الســلطة 

اليوم.
اإلرادة عند ولي العهد ســمو األمير محمد بن ســلمان في تحويل الطموح 
والرغبــات إلــى واقع عملي ســاهمت في هذا النجاح والتقــدم الكبير الذي 

تشــهده اليــوم المملكــة. إن عــدم وقــوف الســعودية عند دهاليز السياســة 

والتحالفــات المبنيــة علــى النفــاق والمصالــح جعلتها قادرة علــى االرتقاء 

بالوطن.

ال ينبغي أن ننســى العداء األزلي للنجاح، فطالما هناك نجاح هناك حّســاد، 

والســعودية ليســت اســتثناء، ولن نســتغرب إن ظهر لنا عميل هنا أو آخر 

هنــاك ممــن يعرضــون أقالمهــم في المــزاد العلنــي ليكتبوا ضد الســعودية 

وإنجازاتها.

هذه هي المملكـــة بفضل هللا ثم حزم وحكمة ملكها القائد  «
سلمان بن عبدالعزيز وولي عهدها المثابر صاحب الرؤية 

المستقبلية المبشرة بالخير محمد بن سلمان، حفظهما هللا، 
ستبقى المملكة دائمًا في الصدارة وسنبقى نعينها ونعاونها 

لتقود األمة العربية واإلسالمية نحو مستقبـل باهر قـادر على 
أن يكون حصنا متينا أمام مطامع أعدائنا.

opinions
@albiladpress.com

محمد المحفوظ

sm.adnan56
@hotmail.com

fatin.hamza@gmail.com
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سياسة الباب المفتوح
كثيــًرا مــا يؤكــد صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفــة بن ســلمان آل خليفة 
رئيــس الــوزراء الُموقر على سياســة الباب المفتوح فــي لقاءاته مع الوزراء 
ورجــال الدولــة والمســؤولين، ويوجههــم حفظــه هللا الســتقبال المواطنيــن 
وعــدم وضــع الحواجــز، فالوزارة والمنصــب تكليف وليس تشــريفا، فالوزير 
والمســؤول يجب أن ُيجســد أهداف تحمل عبء مســؤوليته ليس بجلوسه 
وراء مكتــب ُمغلــق، بــل إن مســؤوليته تكمــن فــي تحقيــق أمانــي وتطلعات 

المواطنين. 
وهناك الكثير من الفوائد لسياســة الباب المفتوح، منها أن المواطن كالوزير 
شــريك فــي تحمــل المســؤولية الوطنيــة ُكٌل حســب موقعه، فهمــا يتحمالن 
المســؤولية الوطنيــة فــي تنميــة وبنــاء البحريــن ورخــاء شــعبها، واالثنــان 
حريصان على مصلحة البحرين واســتقرارها، ويستبســالن في الدفاع عنها 
والحفاظ على منجزاتها ومكاســبها ووحدتها الوطنية. إن تواصل المواطن 
مــع الوزيــر أو المســؤول فــي الدولــة من شــأنه دعــم التكافــل والتالحم بين 
أفراد المجتمع، وُيعزز من االنتماء والوالء الوطني، وبذلك يكون المسؤول 

قريًبا من المواطن ويستمع إليه ويحاوره.
إن اســتقبال الوزيــر أو المســؤول المواطنيــن يجعلــه أقرب إليهــم، ويتعرف 

علــى ُمجمــل قضاياهــم، ويســتفيد مــن أفكارهــم لحــل مــا تعانيــه مناطقهم 
مــن مشــاكل، ممــا يــؤدي إلى ســرعة عالجها. إن التقــاء المواطــن بالوزير أو 
المســؤول أحد أهداف الُحكم الذي تســعى إليه القيادة السياسية، وسياسة 
البــاب المفتــوح تتوافــق مــع قيــم المجتمــع البحرينــي وموروثاتــه وعاداته 

الحميدة. 
إن حضــور المواطــن لمكتــب الوزيــر أو المســؤول يجعلــه شــريكا أكثــر فــي 
صناعــة القــرار الوطنــي مــن خــالل طــرح اآلراء وتبــادل وجهــات النظر بين 
الجانبيــن فــي ُمختلــف القضايــا التــي تتعلــق بالبحريــن وحيــاة المواطنين، 
فاســتقبال الــوزراء والمســؤولين المواطنيــن فــي مكاتبهــم َيدعــم جســور 
التواصــل وُيوطــد منــاخ الثقــة والتفاهــم، مــا ُيضفــي الحيويــة علــى العمــل 

الحكومي.

إن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ولقاء سموه  «
الدائم بالوزراء والمسؤولين والمواطنين ُيمثل نهًجا وطنًيا ُمتميًزا في 
العالقة بين سموه وبين شعبه، وأصبح مجلسه منبًرا وطنًيا، وموقًعا 

لجمع اللحمة الوطنية وحافًظا للنسيج الوطني البحريني.

عبدعلي الغسرة

ليــس كل مــا يصــدر عن األمــم المتحدة مــن تقارير له أهميــة وتأثير على 
أرض الواقع، وليس المهم محتوى التقرير وما يتضمنه من أمور خطيرة، 
لكــن المهــم الدولــة أو الشــخصيات التي صدر بشــأنها التقريــر، فقد يكون 
التقريــر موثقــا لجرائــم خطيرة ضد اإلنســانية لكنه ال يســاوي الحبر الذي 
كتب به طالما أن هذا التقرير يدين الواليات المتحدة أو أحد مســؤوليها 

أو يدين إسرائيل أو أحد مسؤوليها.
التقريــر األممــي الذي صدر مؤخرا يقول إن إســرائيل ارتكبت جرائم ضد 
اإلنســانية فيما يتعلق بقتل ١٨٩ فلســطينيا وإصابة أكثر من ٦١٠٠ خالل 
احتجاجــات فــي قطــاع غــزة العــام الماضــي، وقالــت اللجنــة التــي أعدت 
التقرير إن لديها معلومات سرية حول المسؤولين عن هذه الجرائم ومن 
بينهــم قــادة عســكريون إســرائيليون وقناصــة، وأفــادت اللجنــة أيضــا أن 
عمليــات القتــل تمت بالذخيرة الحية وأن كثيرا من القتلى والمصابين لم 

يكونوا مشاركين في أعمال عدائية ضد إسرائيل.
ويغطــي هــذا التقرير األممي الفترة من ٣٠ مارس إلى ٣١ ديســمبر ٢٠١٨ 
ويســتند إلــى مئــات المقابــالت مــع ضحايــا وشــهود وتســجيالت فيديــو 

وسجالت طبية وصور التقطتها طائرات مسيرة وصور فوتوغرافية. 
محاكمــة  بضــرورة  الدوليــة  العفــو  منظمــة  طالبــت  الحــال  وبطبيعــة 
المســؤولين عن هذه الجرائم، لكن متى حوكمت إســرائيل على جرائمها؟ 
أو متــى ســمحت الواليــات المتحدة بمحاكمة إســرائيل على جرائمها ضد 
اإلنســانية؟ وبطبيعــة الحــال أيضــا رد رئيــس وزراء إســرائيل نتنياهــو 
بتوجيــه التهمــة للجنــة صاحبــة التقرير بأنهــا فعلت ذلك بســبب كراهيتها 

إلسرائيل.
إســرائيل إذا تقتل من تشــاء وال تعطي أهمية لصور ومســتندات التقارير 
األممية وال مطالبات منظمة العفو الدولية بمحاكمة قادة إسرائيل الذين 
تلطخــت أيديهــم بدمــاء الفلســطينيين منــذ أكثر من ســتين عامــا وحتى 

اآلن. 

قرارات وتقارير األمم المتحدة ال تفعل إال ضد من تستضعفهم الواليات  «
المتحدة وتستطيع ابتزازهم والضغط عليهم.

ما فائدة تقرير أممي يتهم إسرائيل؟

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

أهمية وجود مركز طبي 
في المطار

يوميــا هنــاك أعداد كبيرة من العمالة الوافدة الجديدة والقديمة تدخل البحرين، وبعد 
مــرور وقــت طويل يتم إجراء الفحوصات الطبيــة على بعضهم للتأكد من خلوهم من 
األمراض المعدية وغيرها، والبعض اآلخر يبقى فترات طويلة دون فحص طبي، وهنا 

تكمن الخطورة على المجتمع البحريني.
كثيرون - وأتكلم تحديدا عن العمالة المنزلية - يعيشون وسط أفراد األسر البحرينية، 
وهناك عمال المطاعم ومصانع األغذية وغيرهم ممن لهم عالقة بصحة البشر، غالبية 
هؤالء يظلون لفترة طويلة قد تمتد لشــهور يمارســون أعمالهم دون أن يبادر أصحاب 
المنــازل والمحــالت التجاريــة بفحصهــم، فيــؤدي هــذا التأخيــر والتقاعــس إلــى نقــل 
وانتشار األمراض المعدية والخطيرة التي من الممكن أن تنتقل بين الناس عبر هؤالء 

المستخدمين القادمين من بيئات صحية مختلفة من دول العالم.
لذلــك باتــت الحاجــة ملحــة لوجــود مركــز طبــي داخل أســوار مطــار البحريــن الدولي، 
يكون مجهزا تجهيزا كامال بأطباء وفنيين وممرضين ومختبرات وأجهزة طبية وكل 

ما يحتاجه من مرافق ومستلزمات وغرف نوم وصاالت وغيرها.
عبــر هــذا المركز - وهو بمثابة صمام األمان والســيطرة واالطمئنان - ومن خالل وضع  
آليــة عمــل طبيــة خاصــة له يتم فحــص المســتخدم لحظة وصولــه البحريــن وهو في 

المطار لالطمئنان على صحته الجســدية والنفســية والتدقيق أيضا على شهادة حسن 
الســير والســلوك، وفــي حــال تم اكتشــاف أنــه مصاب بأي مرض يشــكل خطــورة على 
اآلخريــن وعليــه أســبقيات يتم “جحته” فورا على أقــرب طائرة متجهة لبالده “ونفتك 
منــه”، وفــي حــال عــدم ثبــوت إصابتــه بــأي مــرض أو أية شــكوك أخرى يطلق ســراحه 
وهــو مرحــب بــه حيــث يخرج هذا المســتخدم من هــذا المركز الطبي وهو ســليم  عبر 
منفذيــن ال ثالــث لهما إمــا التوجه داخل البالد أو خارجها؟ وصحة الناس “ألزم” وفوق 

كل اعتبار.
عاملــة تعمــل لــدى أســرة بحرينيــة وقــد أمضت فتــرة لديها، وبعــد إجــراء الفحوصات 
الطبيــة عليهــا فــي أحــد المختبــرات الطبيــة كانت النتائــج أنها مصابــة بفيروس نقص 
المناعة البشــري “األيدز” “يا كافي الشــر”. هناك العشــرات مثل تلك العاملة، ألن البعض 
القليــل مــن النــاس “ياخــذ روحــه علــى ســعه” ويتقاعــس فــي إجــراء فحــص العمالــة 
المنزليــة التــي تعمــل وســطهم و”تاكل وتشــرب وتنــام بينهم”، مــن دون إدراك خطورة 

هذا التصرف القاتل.
المركــز داخــل المطــار مهمته األساســية الكشــف المبكر عن تلك األمــراض، وفوق ذلك 

إلزام أصحاب طلب االستقدام باتباع تلك اإلجراءات الوقائية. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر
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الكلفـــة اإللكترونيـــة قليلـــة  بالقـــروض  األفـــكار  تبنـــي 

شركة بحرينية للتمويل الجماعي قريًبا

 التمويل الجماعي لمن ال يعرفه، هو ببساطة أن يقوم عشرات ومئات وآالف األشخاص 
بتمويــل مؤسســة أو فــرد أو أفــراد لمبلــغ مــن المــال بدون فائــدة، بعكس البنــوك، ويكون 

ا. ا أو تحفيزيًّ العائد هو المشاركة بغية االستثمار أو أن يكون الدافع خيريًّ

ورغــم انتشــار هــذه القــروض اإللكترونيــة 
فــي الغــرب منــذ ســنوات طويلــة، خصوًصا 
أن هنــاك منصــات كثيــرة عالميــة ســاهمت 
فــي الدفــع بعجلة المشــروعات الناشــئة، إال 
أن منطقتنــا العربية مازالــت بعيدة عن هذا 

االتجاه على نحو كبير.
المبــادرة  وبعــد أن أخــذت اإلمــارات زمــام 
نحو التمويل الجماعي العام الماضي، بدأت 

البحرين هذا العام.
المركــزي  البحريــن  بــدأ مصــرف  وكعادتــه، 
بطــرق األبــواب للبحــث عــن فــرص جديدة 
أينمــا حلــت، اقتناًعــا منه أن القطــاع المالي 
ُخمــس  قرابــة  يشــكل  والــذي  والمصرفــي 
االقتصــاد الوطنــي، لم يكتب لــه النجاح إذا 
لــم يستكشــف هــذه الفــرص، ولذلــك طــور 
تنظيــم جديــد لحلــول “التمويــل الجماعــي” 
ليفتــح البــاب علــى مصراعيه للشــركات من 
أجــل البــدء فــي إطــاق المنصــات المعنيــة 
بمنــح القــروض وجمــع رؤوس األمــوال من 
األفراد عبــر المواقع والمنصات اإللكترونية 

لتمويــل المشــروعات ورواد األعمال كخيار 
الطــرق  أو  البنــوك  مــع  مقارنــة  رخيــص 

التمويل التقليدية.
مطلعــة  مصــادر  مــن  “البــاد”  وعلمــت 
إلــى أن مســتثمرين  المصرفيــة،  بالصناعــة 
أجــل  مــن  الخطــى  يســرعون  بحرينييــن 
إطــاق أول منصة للتمويل الجماعي بجهد 
البحرينــي  الشــباب  ليؤكــد  وطنــي محلــي، 
إنــه قــادر علــى اقتحــام الفــرص الجديــدة 
واالبتــكار، إذا مــا وجدت البيئة التشــريعية 
لــرواد  والداعمــة  الحاضنــة  والتحفزيــة 

األعمال والمؤسسات.
وبالفعل شــهدت البحرين الترخيص إلحدى 
الشــركات األجنبيــة للعمل فــي البحرين من 
خــال منصــة للتمويــل الجماعــي، لكنهــا لن 

تكون األخيرة.
وبحســب البوابة الحكومية لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة، تبين اإلحصاءات الواردة 
من صندوق خليفة بأن قرابة 50 إلى 70 % 
مــن طلبات التمويل التي تقدمها المشــاريع 

 )SMEs( الحجــم  والمتوســطة  الصغيــرة 
التقليديــة.  البنــوك  قبــل  مــن  رفضهــا  يتــم 
وبهذا تمثل القروض للمشــروعات الصغيرة 
القــروض  مــن  فقــط   %  4 والمتوســطة 
اإلمــارات،  دولــة  فــي  القائمــة  المصرفيــة 
أي أقــل مــن المتوســط فــي منطقــة الشــرق 

األوسط وشمال أفريقيا البالغ 9.3 %.
وغالًبا ما ترفض المؤسســات المقرضة دعم 
بســبب  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــاريع 
موجوداتهــا وأصولهــا المحــدودة، أو لعــدم 
وجــود ســجل مؤكــد لعمليــات الشــركة، مما 
يصعب على هذه الشــركات القيــام بأعمالها 

التجاريــة، باإلضافــة إلــى شــروط التمويــل 
توجــد  وبالتالــي،  المرنــة.  وغيــر  الباهظــة 
الحاجة إلى تمويل جماعي لدعم الشــركات 

الصغيرة والمتوسطة.
التنميــة  مجلــس  مــن  كل  أن  إلــى  يشــار 
االقتصاديــة وشــركة “بيهايــف” أطلقــا قبــل 
الجماعــي  للتمويــل  “بيهايــف”  أيــام منصــة 
ســتفتح  والتــي  اإلقــراض،  علــى  القائــم 
أمــام المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي 
البحرين ســبل تمويل جديدة، وتســاعد في 

تعزيز االبتكار بالمملكة والمنطقة

الليرة التركية 
تواصل هبوطها

هبطــت الليــرة التركية أمــس مواصلة 
تراجعهــا بفعــل مخاوف بشــأن تدهور 
محتمــل فــي العاقــات مــع واشــنطن 
بســبب اتجاه أنقرة نحو شــراء أنظمة 
مــن  إس400-  الصاروخــي  الدفــاع 

روسيا.
وانخفضــت الليــرة إلــى 5.4780 ليــرة 
ليــرة   5.4583 مــع  مقارنــة  للــدوالر، 

للدوالر يوم الخميس.
وقــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
أردوغــان يــوم األربعــاء إن بــاده لــن 
تتراجع أبًدا عن اتفاقها لشــراء أنظمة 
إس400- مــن روســيا، مضيًفــا أنها قد 
فــي  إس500-  أنظمــة  شــراء  تبحــث 

وقت الحق أيًضا.

اسطنبول -  رويترز

لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب أمس في ظل تخوف المستثمرين من تباطؤ حاد في النمو 
العالمــي بعــد أن خفــض البنــك المركــزي األوروبــي توقعاتــه للنمو فــي الوقت الذي 
خرجــت فيــه بيانات ضعيفة مــن الصين، لكن ارتفاع الــدوالر أبقى المعدن األصفر 

على مسار ثاني تراجع أسبوعي.

وارتفــع الذهــب 0.3 % فــي التعامــات 
لألوقيــة  دوالر   1289.81 إلــى  الفوريــة 
 0548 الســاعة  بحلــول  )األونصــة( 
بتوقيت جرينتش. وكان المعدن ســجل 
في وقت ســابق من هذا األســبوع أدنى 
مســتوى فــي خمســة أســابيع، ومــا زال 

منخفضا بنحو 0.2 % هذا األسبوع.
العقــود  فــي   %  0.3 الذهــب  وزاد 
 1289.80 مســجاً  اآلجلــة  األميركيــة 
دوالر لألوقيــة. ويقتــرب مؤشــر الدوالر 
من أعلى مســتوى في ثاثة أشــهر الذي 
ســجله في الجلسة الســابقة، بينما حوم 
اليورو بالقرب من أدنى مستوى في 21 

شهًرا مقابل العملة األميركية.
 وزادت المخاوف في الســوق اآلسيوية 
بشأن النمو العالمي بعد بيانات صادرات 
ضعيفــة وصادمة من الصين. وقبل يوم 
مــن نشــر تلــك البيانــات، خفــض صنــاع 
السياســات األوروبيــون توقعــات النمــو 

في االتحاد األوروبي.
األخــرى،  النفيســة  المعــادن  بيــن  ومــن 
ارتفعت الفضة 0.3 % إلى 15.06 دوالر 
لألوقيــة، بينمــا انخفــض الباديــوم 0.3 
% إلى 1522.30 دوالر لألوقية. وارتفع 
دوالر   814.43 إلــى   %  0.2 الباتيــن 

لألوقية.

الذهب يرتفع رغم ضعف االقتصاد

65.7 دوالر برميل “برنت”
متراجًعا 0.8 % بضغط من “ضبابية” االقتصاد
هبطــت أســعار النفــط أمــس الجمعــة وســط إشــارات علــى مخاطر على االقتصــاد العالمي بعــد أن حــّذر البنك المركــزي األوروبي من 

استمرار الضعف، فيما أظهرت بيانات جديدة أن صادرات الصين ووارداتها هبطت الشهر الماضي.

وفــي ظل تضــرر األســواق أيًضا مــن زيادة 
اإلمــدادات األميركيــة، بلغت العقود اآلجلة 
لخــام القيــاس العالمي مزيــج برنت 65.78 
 0528 الســاعة  بحلــول  للبرميــل  دوالر 
 52 قــدره  بانخفــاض  جرينتــش،  بتوقيــت 
ســنًتا، أو مــا يعــادل 0.8 %، عــن التســوية 

السابقة.
غــرب  لخــام  اآلجلــة  العقــود  وانخفضــت 
تكساس الوسيط األميركي 41 سنًتا، أو ما 

يعادل 0.7 %، إلى 56.25 دوالر للبرميل.
وتضــّررت األســواق الماليــة، بمــا فــي ذلــك 
أسواق عقود النفط اآلجلة، من تصريحات 
ماريــو  األوروبــي  المركــزي  البنــك  لرئيــس 
إن  فيهــا  قــال  الخميــس  يــوم  دراجــي 

االقتصاد في ”فترة ضعف مستمر وانتشار 
للضبابية“.

ويأتــي الضعــف االقتصادي فــي أوروبا في 
الوقــت الــذي يتباطــأ فيــه النمــو فــي آســيا 

أيًضا.
النفــط  علــى  الطلــب  زال  مــا  اآلن،  وإلــى 
مرتفــع، خاصــة فــي الصين، حيــث ما زالت 
واردات الخام فوق مســتوى عشرة مايين 

ا. برميل يوميًّ
بيــد أن تباطــؤ النمــو االقتصــادي ســيقلص 
الطلــب علــى الوقــود فــي مرحلــة مــا، وهــو 
األمر الذي سيفرض ضغوًطا على األسعار.

وفيمــا يتعلــق بالمعــروض، تتلقــى األســعار 
دعًمــا هذا العام مــن تخفيضات في اإلنتاج 

بقيــادة منظمــة البلــدان المصــدرة للبتــرول 
)أوبك(.

إنتــاج  زيــادة  الجهــود تقوضهــا  لكــن هــذه 
الواليــات المتحدة من الخــام، والذي ارتفع 
بأكثــر مــن مليوني برميل يوميــا منذ أوائل 
2018 إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 

ا. 12.1 مليون برميل يوميًّ
إلــى ذلــك، صعــدت مخزونات النفــط الخام 
فــي الواليــات المتحــدة بمقــدار 7.1 مليون 
برميل لتصل إلى 452.9 مليون برميل في 
األسبوع المنتهي في األول مارس الجاري. 
وقالــت إدارة معلومــات الطاقــة األميركية، 
إن متوسط مدخات مصافي النفط الخام 
فــي الواليــات المتحــدة ســجل 16 مليــون 

الماضــي،  األســبوع  خــال  يوميــا  برميــل 
ا في  بارتفــاع قــدره 100 ألــف برميــل يوميًّ

األسبوع السابق له. 
المصافــي  أن  بيــان  فــي  اإلدارة  وأضافــت 
مــن   %  87.5 بنســبة  عملــت  األميركيــة 

طاقتها التشغيلية األسبوع الماضي. 
وأشــار البيــان إلــى ارتفــاع إنتــاج البنزيــن 

فــي الواليــات المتحــدة األســبوع الماضــي 
ا، كما زاد  بمتوســط 9.9 مليون برميل يوميًّ
إنتــاج نواتج التقطير بمتوســط 4.9 مليون 

ا.  برميل يوميًّ
واردات  متوســط  أن  البيــان  وأوضــح 
الواليــات المتحــدة مــن النفــط الخــام بلغ 7 
ا في األسبوع الماضي،  مايين برميل يوميًّ

ا عن  بزيادة نحو 1.084 مليون برميل يوميًّ
األسبوع السابق له.

األربعــة  األســابيع  خــال  أنــه  إلــى  وأشــار 
الماضية، بلغ متوسط واردات النفط الخام 
مليــون   6.7 حوالــي  المتحــدة  بالواليــات 
 %  11.7 بنســبة  أقــل  أي  ــا،  يوميًّ برميــل 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

سنغافورة - رويترز:

 كشفت دراسة حديثة أن 8 شركات كبرى خليجية ضمن قائمة األعلى قيمة للعالمات التجارية في مجال االتصاالت التي ضمت 300 شركة 
عالميــة عــن عــام 2019. ووفًقا للدراســة التي أعدتها شــركة “براند فاينانس” لالستشــارات الدولية بمجال العالمــات التجارية فإن مجموعة 
اإلمارات لالتصاالت “اتصاالت” احتلت المرتبة األولى بقائمة كأكثر العالمات التجارية قيمة في المنطقة بنحو 8.30 مليار دوالر، وذلك بعد 

أن كانت العام الماضي بقيمة 7.7 مليار دوالر.

“اتصــاالت”  شــركة  أن  الدارســة  وأوضحــت 
تقدمــت فــي تلــك القائمــة مــن المركــز الـــ 22 
إلــى المركــز 19 بتلــك القائمــة، وزاد تصنيــف 
الشــركة مــن AAA- فــي العــام الماضــي إلــى 

AAA+ في 2019.
فــي  الســعودية  االتصــاالت  شــركة  وحلــت 
العامــات  أغلــى  كثانــي  الثانيــة،  المرتبــة 
أن  بعــد  القيمــة،  فــي  بالمنطقــة  التجاريــة 
ارتفعــت قيمتهــا التجارية وفًقا للدراســة إلى 
7.09 مليــار دوالر مقابــل 6.65 مليــار دوالر 
تقدمــت  للدراســة  ووفًقــا  الماضــي.  بالعــام 
المرتبــة  مــن  الســعودية  االتصــاالت  شــركة 

الثاثيــن بالعــام الماضي إلى المرتبــة الرابعة 
والعشــرين، وتم تثبيت تصنيف الشــركة عند 

مستوى AA+ في عام 2019.
وجــاءت مجموعــة أوريــدو القطريــة المرتبة 
التجاريــة  العامــات  أغلــى  كأحــد  الثالثــة، 
بالمنطقــة فــي القيمة، بعد أن ارتفعت قيمتها 
التجارية وفًقا للدراسة إلى 3.78 مليار دوالر 

مقابل 3.37 مليار دوالر بالعام الماضي.
وبحســب الدراسة تقدمت شركة أوريدو من 
المرتبــة الـــ 43 بالعــام الماضي إلــى المرتبة الـ 
41، وتم تثبيت تصنيف الشركة عند مستوى 

AA+ في عام 2019.

واســتحوذت شــركة ُعمــان تــل علــى المرتبــة 
التجاريــة  العامــات  أغلــى  كأحــد  الرابعــة، 
بالمنطقــة فــي القيمــة وذلــك بعــد أن تقدمت 
إلــى  الماضــي  بالعــام   135 الـــ  المرتبــة  مــن 

المرتبة الـ 129.
لاتصــاالت  اإلمــارات  القائمــة  وضمــت 
 54 الـــ  بالمرتبــة  جــاءت  والتــي  المتكاملــة 
مسجاً تراجع عن المرتبة 53 التي اقتنصتها 

العام الماضي بتلك القائمة.
وجــاءت شــركة زيــن الكويتيــة التــي جــاءت 
ا لترتفع من المرتبة الـ  في المرتبة الـ 56 عالميًّ
ــا ألقــوى العامــات التجارية بقطاع  62 عالميًّ

االتصاالت في 2018.
وتقدمت شــركة “مــوف” التابعــة لـ”اتصاالت” 
مــن  ــا  عالميًّ  166 الـــ  المرتبــة  إلــى  اإلمــارات 
العامــات  ألقــوى  ــا  عالميًّ  184 الـــ  المرتبــة 

التجارية بقطاع االتصاالت في 2018.
البحريــن  شــركة  جــاءت  للتقريــر،  ووفقــًا 
“بتلكــو”  والاســلكية  الســلكية  لاتصــاالت 

ــا لتتراجع  بالقائمــة فــي المرتبــة الـ 222 عالميًّ
ــا ألقــوى العامات  مــن المرتبــة الـــ 217 عالميًّ

التجارية بقطاع االتصاالت في 2018.
شــركة  تصــدرت  العالمــي،  المســتوى  وعلــى 
“إيــه تــي أنــد تــي” األميركيــة القائمــة كأقوى 
العامــات التجاريــة بقطــاع االتصــاالت فــي 
العالــم خــال 2019، لتحافــظ علــى تصنيــف 

العام الماضي.
ورفعــت الشــركة األميركية قيمتها الســوقية 
 326.27( دوالر  مليــار   87.005 إلــى   % 5.6
دوالر  مليــار   82.422 مــن  ريــال(،  مليــار 
وتراجــع   .2018 فــي  ريــال(  مليــار   309.08(
تصنيف الشركة من AAA- في العام الماضي 

إلى AA+ في 2019.

أبوظبي - مباشر:

ا 8 شركات اتصاالت خليجية بقائمة األغلى عالميًّ

9 مارس 2019 السبت
2 رجب 1440

علي الفردان

باريس -  األناضول:

خّفضــت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمية )OECD(، توقعاتها لمعدل نمــو االقتصاد العالمي إلى 3.3 % 
في 2019 و3.4 % في 2020.

وكانــت المنظمــة توقعت أن يحقق االقتصــاد العالمي 
معــدل نمــو 3.5 % في 2019 و3.7 % في 2020 على 
التوالي، في توقعات سابقة صادرة في نوفمبر 2018.
وقالــت المنظمــة ومقرهــا باريــس في بيــان إن “فرض 
المزيد من القيود التجارية والسياســات غير المؤكدة، 

قد تحدث آثاًرا سلبية إضافية على النمو العالمي”.
فــي  اقتصادييــن  أكبــر  بيــن  ونشــبت حــرب تجاريــة 
العالــم )الواليات المتحــدة والصين( في مارس 2018، 

واتفــق البلدان على إجــراء مفاوضات في نهاية العام 
الماضي، للتوصل إلى حلول للمشاكل العالقة بينهما.

التعــاون  منظمــة  فــي  االقتصادييــن  كبيــرة  وقالــت 
االقتصــادي والتنميــة، لورانس بون: “يواجه االقتصاد 

العالمي رياًحا عكسية خطيرة بشكل متزايد”.
وأضافــت “بــون” في البيــان: “من شــأن أي تباطؤ حاد 
النشــاط  أن يعرقــل  الرئيســية  المناطــق  مــن  أي  فــي 
بجميــع أنحــاء العالــم، ال ســيما إذا امتــد إلى األســواق 

المالية”.
الحــوار  تكثيــف  الحكومــات  علــى  “ينبغــي  وتابعــت: 
وتنســيق  المخاطــر  مــن  للحــد  األطــراف  المتعــدد 

إجراءات السياسات لتجنب المزيد من االنكماش”.
ونهايــة ينايــر الماضــي، خفض صندوق النقــد الدولي، 
توقعاتــه لنمــو االقتصاد العالمي بـــ 0.2 % إلى 3.5 % 

في 2019، وبنسبة 0.1 % في 2020 إلى 3.6 %.
وتأسســت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة في 
عــام 1961 وتضــم في عضويتهــا 34 دولة من البلدان 
المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد الســوق، 

ومقرها باريس.

تباطؤ نمو االقتصاد العالمي إلى 3.3 %

“بتلكو” 
في الترتيب 

222 كأقوى 
العالمات في 

2019
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ا في المساواة بين الجنسين في الحياة والعمل والقانون، وذلك بحسب دراسة صدرت  احتلت المرأة البحرينية الترتيب الثاني خليجيًّ
حديًثا عن البنك الدولي.

المــرأة  المؤشــر  فــي  البحريــن  وســبقت 
الُعمانيــة فيمــا لحقتها الكويتية ثم القطرية 

فاإلماراتية، والسعودية.
عنــوان  حملــت  التــي  الدراســة  وبحســب 
“النســاء والعمــل والقانــون”، احتلت منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا أدنى درجة 
في مؤشــرات المســاواة بين الرجل والمرأة 

قياًسا بدول العالم.
 وسجلت المنطقة العربية في المؤشر الذي 
يقيس درجة المساواة بين الرجال والنساء 
 47.37 والقانــون،  والعمــل  الحيــاة  فــي 
نقطة، مما يدّل على أن النســاء في الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا ال يحصلن ســوى 
علــى أقل من نصف الحقوق القانونية التي 

يحصل عليها الرجال.
ومــن المعلــوم أن المــرأة البحرينية حصلت 

علــى المســاواة بجميع الحقــوق والواجبات 
منــذ ســنوات طويلــة، حيــث وجــدت عاملة 
فــي حقول كالتعليــم والصحة منذ منتصف 

القرن الماضي.
 وبلــغ المتوســط العالمــي 74.71 نقطة، مما 
يظهر أيًضا أن النســاء في العالم ال يتمتعن 
ســوى بثالثــة أرباع الحقــوق القانونية التي 

يحصل عليها الرجال.
وبالنســبة لحــق المــرأة فــي الحصــول علــى 
وظيفــة، والمقصود بهــا تأثير القوانين على 
قرارات النســاء في دخول ســوق العمل، أو 
حقهن في الحصول على وظيفة أو السعي 
وراء مهنــة أو تجــارة تمامًا كالرجل، جاءت 
المــرأة العمانيــة والبحرينيــة فــي المقدمــة، 
الكويتيــة  المــرأة  تصنيــف  تراجــع  فيمــا 

واإلماراتية.

في مجال افتتاح شركات أو أعمال، أظهرت 
الخليجيــات  النســاء  جميــع  أن  البيانــات 
ســجلن 75 نقطــة، بمعنــى أنهــن ال يتمتعــن 
ســوى بثالثــة أرباع الحقــوق القانونية التي 

يحصل عليها الرجال في دول التعاون.
وتقدمــت المــرأة البحرينيــة كذلــك بمؤشــر 

إدارة األصول “الميراث واألمالك”.
الكويتيــة  المــرأة  تعــد  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
قياًســا  وضًعــا  األفضــل  واإلماراتيــة 
يتعلــق  فيمــا  الخليجيــات  بنظيراتهــن 
بالحصول على حقوق متســاوية مع الرجل 
في ســن التقاعد، وهو المؤشــر الذي جاءت 
البحرينية متأخرة فيه قليال على المستوى 

الخليجي.
وعلــى المســتوى العالمــي جــاءت بلجيكيــا 
والدينمــارك وفرنســا والتفيــا والســويد في 

المقدمــة، كأفضل الدول التي تمنح النســاء 
والرجــال حقوقــا قانونيــة متســاوية وفًقــا 
للبنــك الدولــي، حيــث ســجلت 100 نقطــة 

على المؤشر.
يقيــس  مؤشــر  علــى  الدراســة  واعتمــدت 

ا من البيانات  الفوارق بين الجنسين مستمدًّ
التــي جمعــت مــن 187 دولــة خــالل عقــد، 
لتقييــم  فرعيــة  مؤشــرات   8 وباســتخدام 
المساواة في الحقوق بين للرجال والنساء.
وأظهر التقرير تقدًما خالل السنوات العشر 

الماضيــة بعد القيام العديد من الدول حول 
تســمح  قوانيــن  وســن  بإصالحــات  العالــم 
بمشــاركة النســاء، األمــر الــذي رفع المؤشــر 
مــن 70 إلــى 75 نقطــة، علًمــا أن األقصــى له 

هو 100 نقطة.

ا في المساواة بالعمل المرأة البحرينية الثانية خليجيًّ
ــي ــدولـ ــك الـ ــن ــب ــل ــب دراســـــــة ل ــس ــح ب

صورة أرشيفية للمرأة البحرينية العاملة في التسعينات )بنا(

نقل استطالع لشركة “إنسايت ديسكفري” لالستشارات أن مغترًبا واحًدا تقريًبا من 5 مغتربين في الخليج ال يستطيع 
ادخار أي مال من راتبه الشهري، وأن نصفهم يدخرون 5 % فقط من رواتبهم.

وقالت “إنسايت ديسكفري” بحسب موقع 
“أرابيــان بيزنس” إن 22 % من المغتربين 
فــي الخليــج الذين شــملهم االســتطالع ال 
يدخرون ماالً من رواتبهم الشــهرية، بينما 
مــن   % 5 مــن  أقــل  27 % منهــم  يدخــر 
رواتبهــم، و13 % منهــم يدخــرون بيــن 6 

ا. % و20 % من رواتبهم شهريًّ
نحــو  أن  إلــى  أشــار  االســتطالع  أن  إال 

ُخمــس المغتربيــن يدخــرون بيــن 21 % 
ا، بينما يدخر  و30 % مــن رواتبهــم شــهريًّ
16 % منهــم فقــط أكثــر مــن ذلــك. وقال: 
إن تعديــالت عديدة أثرت في اقتصادات 
الــدول الخليجيــة، فــي ظل أســعار النفط 
وعدم اليقين في المنطقة، لذا قامت عدة 
شــركات بتخفيــض التكاليــف مــن خــالل 
توظيــف عــدد أقل مــن العمــال المغتربين 

برواتــب أقــل، ممــا جعلهم ال يســتطيعون 
ادخار الكثير من المال.

أجرتــه  اســتطالع  آخــر  نتائــج  وكانــت 
»إتــش إس بي ســي إكســبات إكســبلورر«، 
فــي ينايــر الماضي، أشــارت إلــى أن ثالثة 
أربــاع المغتربيــن فــي اإلمــارات يكســبون 
مــااًل أكثر بكثيــر مما يجنونه فــي بلدانهم 

األصلية.

جنت “أبل” 3.3 دوالرات في العام الماضي مع كل مرة يشترك فيها شخص جديد مع “نتفليكس” مقابل 11 دوالًرا عبر 
التطبيق على جواالت “آيفون”.

ويفّســر ذلك لمــاذا انتفضــت “نتفليكس” 
أواخــر العــام الماضــي ضــد رســوم “أبل” 
التــي يمكــن أن تتــراوح مــا بيــن 15 % 
و30 %. ويتهــم المدعون الذين يمثلون 
المســتهلكين فــي قضيــة أمــام المحكمة 
العليــا “أبــل” بأنهــا شــركة احتكاريــة غير 
عادلة في ســوق تطبيقات اآليفون، وقد 
يفتــح القــرار المعاكس في تلــك القضية 

البــاب القانونــي الــذي قــد يجبــر شــركة 
أبــل فــي النهايــة علــى خفــض عموالتهــا 

السخية. 
وكانت شــركة أبل، عمــالق التكنولوجيا، 
أعلنــت أن إيراداتهــا فــي الربع األول من 
العــام الجــاري وصلــت إلــى 84.3 مليــار 
دوالر، متراجعة من مستوى 88.3 مليار، 

فيما بلغت األرباح 19.97 مليار دوالر.

واختــارت الشــركة عــدم تقســيم األرباح 
هــذا العــام بيــن أربــاح كل مــن هواتــف 
 ،Mac اآليفــون، أجهــزة اآليبــاد، وأيًضــا

حيث أعلنت عن األرباح بشكل عام.
وتعــد هــذه المــرة األولى فــي تاريخ ابل 
دون  األربــاح  عــن  إعالنهــا  يأتــي  الــذي 
األجهــزة  فئــات  بيــن  األربــاح  تقســيم 

المقدمة من الشركة.

“أبل” تربح 3.3 دوالر لكل اشتراك “نتفليكس”22 % من المغتربين بالخليج ال يدخرون

التأمين.. صناعة تواصل النمو رغم “التحديات”

“فــي الوقــت الــذي تعتمــد فيــه العديــد من األعمــال على ازدهــار اقتصاد دولــة بعينها أو انتعــاش االقتصاد العالمــي، فإن هذه 
ا كانت الظروف المحيطة” هكذا يصف أســتاذ اإلدارة  الصناعــة تبــدو مــن تلــك التــي ال تتأثر كثيًرا وتواصل النمو باســتمرار أيًّ

والتسويق الشهير “فيليب كوتلر” صناعة التأمين.
وعلى الرغم من أن كافة الصناعات تتأثر بطبيعة الحال بالرواج والكســاد، إال أن دراســة لـ”هارفارد” تؤكد أن صناعة التأمين 
تراجعــت بنســبة 8 % بيــن عامــي 2007 و2009، وهــي األعوام التي شــهدت األزمة المالية العالمية، بســبب إفالس العديد من 

عمالئها، إال أن نسبة أرباح الصناعة ظلت بال تراجع ملموس.

انتعاش سريع

 شــهد قطاع التأمين انتعاًشــا كبيًرا للغاية في العقد الذي 
ا  تلى األزمة المالية العالمية، بمتوســط نمو 4.5 % ســنويًّ
لقطــاع التأميــن على الحياة، و4.2 % على قطاع التأمين 
التقليــدي، بمــا أعــاد الصناعــة خــالل عامين فحســب إلى 

نفس مستويات ما قبل األزمة المالية العالمية.
ولتبيــان ســرعة التعافــي، تشــير الدراســة إلــى أن البنــوك 
احتاجــت إلــى 7 ســنوات للعــودة إلــى مســتويات مــا قبل 
األزمة المالية، بينما احتاجت العقارات عقًدا كامالً تقريًبا، 
بما يؤشــر لقدرة صناعة التأمين على الخروج ســريًعا من 

أزمات تستغرق غيرها فترات طويلة.
وتضــع الدراســة العديــد من األســباب وراء أهمية صناعة 

التأمين وعودتها لالنتعاش سريًعا من أهمها:

التأمين اإلجباري

 فــي الــدول الصناعيــة المتقدمة كلها يكــون التأمين على 
ــا علــى ســبيل المثــال بقــوة القانــون، بــل  المصانــع إجباريًّ
وتضــع القوانيــن فــي دول مثل الواليــات المتحدة )بعض 
الواليــات( وألمانيــا وفرنســا نســًبا محــددة على الشــركات 

االلتزام بها كحد أدنى لمبالغ التأمين.

ضمانة للمستثمرين

مــن دون وجــود صناعة التأمين فإن النشــاط االقتصادي 
– وال ســيما الصناعــي والتكنولوجــي - ســيتراجع بنســبة 
هــذا  تقديــر، حيــث ســيدفع  أقــل  علــى   % 15  -  % 10
المســتثمرين لإلحجــام عــن ضــخ أموالهم فــي العديد من 
المجــاالت ذات المخاطــرة العاليــة، وســيدفعهم لالكتفــاء 
ذلــك  وســيقوض  “اآلمــن”  ذلــك  أو  المباشــر  باالســتثمار 

مبادرات استثمارية كبيرة.

 ضغوط المنافسة
 ففــي دولــة مثــل ألمانيــا علــى ســبيل المثــال تقــوم بعض 
المزارع بالتأمين على أعمالها، رغم قلة المخاطر في هذا 

المجال، إال أنها تقوم بهذا بســبب شيوع ممارسة التأمين 
لــدى مــا يقــرب مــن 70 % من المــزارع الكبيــرة، بما يدفع 

اآلخرين للحاق بهم في هذا المجال.

العامل النفسي

 وهو الســبب وراء نشــأة الصناعة من األساس، فأصحاب 
رأس المال يرغبون باستمرار في ضمان عدم خسارتهم لـ 
“كل شيء” ووجود تعويض عن أية خسائر غير متوقعة، 

حتى وإن لم تكن بقيمة رأس المال المفقود بالكامل.

أسباب للنمو

وتقدر منظمة التعاون والتنمية حجم صناعة التأمين في 
دول العالــم المتقدم )أوروبا والواليات المتحدة واليابان( 
بحوالــي 11 تريليــون دوالر، وتتصــدر الواليــات المتحدة 
القائمــة بـــ 1.2 تريليــون دوالر لتعــد الدولــة األضخــم فــي 

العالم في حجم صناعة التأمين.
وترجع المنظمة تفوق الواليات المتحدة في هذا المجال 
إلــى عدة أســباب، أولهــا الحجم الكبير لالقتصــاد، وثانيها 
وجــود تشــكيلة كبيــرة مــن القوانين التي تجبر الشــركات 
علــى التأميــن، وبعــض تلــك القوانيــن فيدراليــة واألخرى 
تختــص بــكل والية، والســبب الثالث ما تصفه بـ”اســتقرار 

ممارسات التأمين” في الواليات المتحدة.
وترصد المنظمة نمو الصناعة بنسبة 4.2 % خالل 2017 
حــول العالــم، وذلــك علــى الرغم من عــدم تحقيقهــا للنمو 
المتوقــع فــي عــدد من الدول فــي هذا العام، بل وشــهدت 
الصناعــة تراجًعــا الفًتــا فــي بعــض الــدول، مثل أســتراليا 
التــي تراجــع التأمين على الحياة فيها بنســبة 15 %، غير 

أن االتجاه العالمي بقي للنمو ال للتراجع.
 ويرجــع هــذا للعديــد مــن األســباب لعــل أهمهــا انتعــاش 
صناعة التأمين على الحياة في العديد من الدول بشــكل 
غيــر مســبوق، وتأتــي فــي مقدمــة الــدول التــي شــهدت 
ارتفاًعــا كبيــًرا فــي هــذا المجــال روســيا بنســبة 40 %، 

تلتها تركيا بنســبة 20 % لتقدم كل منهما دفعة ملموســة 
لصناعة لتأمين على الحياة.

 وشــهدت الصناعــة )فــي القطــاع التقليــدي وليــس علــى 
الحيــاة( فــي دول نامية مثل التفيا وهندوراس وليتوانيا 
ا بيــن 15 % - 20 %، وهــي أرقــام قياســية  وبولنــدا نمــوًّ
بطبيعــة الحــال، كمــا شــهدت انتعاًشــا فــي 7 دول أخــرى 
حققــت فيهــا معدالت نمو بين 10 % - 15 % لتســهم في 

نمو عالمي كبير للصناعة بشكل عام.

 شركات عمالقة

وتأتــي شــركة “بيركشــاير هاثــاواي” فــي صدارة شــركات 
التأميــن حــول العالــم بإجمالــي إيــرادات 242 مليار دوالر 
فــي عــام 2017، تليهــا 15 شــركة تحقــق جميًعــا عائــدات 
تفــوق 100 مليــار دوالر فــي العــام الواحد خــالل األعوام 
الثالثــة األخيــرة علــى األقل، بمــا يعكس الحجــم العمالق 

لتلك الصناعة.
وتحقــق تلــك الشــركات الكبــرى نمــًوا يفــوق غيرهــا مــن 
ا  الشــركات األصغــر حجًمــا، إذ تحقــق فــي المتوســط نمــوًّ
للعائدات 6.5 % بســبب الطبيعــة العالمية لها، بما يمنحها 
بعــض  انتعــاش  مــن  االســتفادة  علــى  اســتثنائية  قــدرة 

األسواق حال تراجع بعضها.
وعلــى ســبيل المثــال فــإن نمــو الصناعــة فــي العديــد من 
الــدول الناميــة واجهــه تراجع كبيــر للغاية فــي دولة مثل 
البرتغــال فيهــا بنســبة 32 % خــالل عــام 2017، بســبب 
تخــوف شــركات التأميــن الكبيرة مــن الخســائر المحتملة 

من االنغماس في اقتصاد يعاني صعوبات كبيرة.

تأمين الكوارث

وإذا مــا أجــرت شــركة التأميــن حســاباتها بدقــة فإنهــا ال 
تعانــي خســائر أبــًدا، ففــي حالــة المخاطــر الكبيــرة ترفــع 
الشــركات نســبة التأميــن، والعكــس بالعكــس، بمــا يجعــل 
الشــركات فــي “مقعد القيادة” وقــادرة على اتخاذ قرارات 

تعطيها أرباًحا باستمرار وليس خسائر.
 وعلى الرغم من ذلك فقد تراجعت إيرادات الصناعة في 
اليابان خالل عام 2017 بنســبة 8.4 % بســبب تعويضات 
عــن األضــرار التــي لحقــت بالعديــد مــن المنشــآت خــالل 
زلــزال “كوماموتــو”، والــذي وقع في 2016، بما أثر بشــكل 

كبير على الصناعة هناك.

الرياض - أرقام

نيويورك - وكاالتدبي - أرابيان بيزنس
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المحرر االقتصادي
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القيد: 74455  -  تاريخ: 7/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن بحل وتصفية 
شركة ماكسيمم تليكوم ذ.م.م

بن���اء على قرار الش���ركاء لش���ركة ماكس���يمم تليك���وم ذ.م.م  المس���جلة تحت 
رقم 74455، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين السادة/ راجح محمد صالح 

اليافعي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعم���ا بن���ص المادة 335 من قانون الش���ركات يدع���و المصفي جميع 
دائن���ي الش���ركة إلى تقدي���م مطالباتهم إلي���ه، مدعومة بالمس���تندات الازمة، 

خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

)+973(39018111
jameel@vlntageconsultants.com
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تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه: ضياء دحام حنوش حمد بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي: الى السيد/ السيد مرتضى شبر جعفر القصاب

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

رقم القيد
107323-6

االسم التجاري
مطعم شاورما صاج الريف

القيد: 55905 - التاريخ: 7/3/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )29263( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في مجموعة اليت العالمية ش.ش.و 

ومالكها شبير محمد أحمد داداباي
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���ادة اصحاب ش���ركة مجموعة الي���ت العالمية ش.ش.و ومالكها ش���بير محمد 
أحمد داداباي المسجلة بموجب القيد رقم 55905، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع للفرع الثاني المسجل تحت قيد رقم 55905-2
من: اليت تاور

ELITE TOWER
الى: شركة اليت للشقق الفاخرة ش.ش.و

ELITE LUXURY APARTMENT COMPANY  S.P.C
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خال مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان
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مقتل 5 جنود عراقيين 
بإطالق نار داخل وحدتهم

قالت خلية اإلعالم األمني العراقية، 
أمس الجمعة، إن 5 جنود عراقيين 

لقوا مصرعهم جراء اطالق نار داخل 
وحدتهم العسكرية. وأضافت الخلية 

في بيان أن قيادة عمليات بغداد فتحت 
تحقيقا بشأن مقتل 5 جنود عراقيين 

بحادث إطالق نار داخل وحدتهم 
العسكرية. ولم يكشف البيان عن مزيد 

من التفاصيل مكتفيا باإلشارة إلى 
أن األجهزة األمنية اعتقلت القاتل 

وسيتم كشف مزيد من التفاصيل في 
وقت الحق.  وتجدر اإلشارة إلى أن 

قيادة عمليات بغداد تتولى األمن في 
العاصمة بغداد وعدد من المدن الصغيرة 

المحطية بها.

آالف المتظاهرين ضد حكم بوتفليقة واألمن يضاعف وجوده

الجزائر.. استقالة نواب من الحزب الحاكم وانضمامهم لالحتجاجات

تجمع آالف المتظاهرين، أمس الجمعة، وسط العاصمة الجزائرية، رافعين شعارات رافضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لوالية خامسة. وتوافد المحتجون 
رجاال ونساء، رافعين أو ملتحفين بالعلم الجزائري إلى ساحة البريد في قلب العاصمة. وأوقفت السلطات الجزائرية خدمات القطار والمترو في العاصمة، الجمعة، 

قبل االحتجاجات، وعزت اإلغالق إلى “خلل فني”.

خامســة  عهــدة  “ال  محتجــون  وهتــف 
يــا بوتفليقــة”. وأطلــق ســائقون العنــان 
ألبواق الســيارات فيما رفع سكان العلم 

الوطني على شرفاتهم.
واســتقال نــواب عــدة مــن حــزب جبهة 
التحريــر الوطنــي الحاكــم فــي الجزائر 
إلــى  لينضمــوا  الحــزب،  عضويــة  مــن 
االحتجاجات المناهضة للحكومة، وفق 
التلفزيونيــة  الشــروق  قنــاة  مــا ذكــرت 

الخاصة أمس الجمعة.
وتشــهد الجزائــر للجمعــة الثالثــة علــى 
التوالــي تظاهرات جديــدة رغم تحذير 
بوتفليقــة الخميــس فــي رســالة وجهها 
الــى مواطنيــه بمناســبة اليــوم العالمــي 

للمرأة، من مخاطر “الفوضى”.
عــززت  األمــن  قــوات  أن  إلــى  يشــار 
ومضاعــف  مكثــف  بشــكل  وجودهــا 
وذلــك  الماضيــة،  بالجمعــة  مقارنــة 
بالقــرب مــن قصــر الشــعب فــي ِتليملي 

وفــي محيــط فنــدق الجزائــر، ومحيط 
التلفزيون وقصر المرادية الرئاسي.

اعتقال “مرشح” أمام 
مستشفى بوتفليقة

أوقــف شــرطة جنيــف، أمــس الجمعــة، 
المعــارض الجزائري رشــيد نــكاز، داخل 
المستشــفى الــذي يوجــد فيــه الرئيــس 
أفــاد  حســبما  بوتفليقــة،  العزيــز  عبــد 

مراسل “سكاي نيوز عربية”.
عناصــر  وصلــت  ذاتــه،  الوقــت  وفــي 
مدججــة ببنــادق مطلقــة للغاز المســيل 
للدمــوع إلــى المستشــفى الجامعي في 
المدينــة السويســرية، وذلــك بعــد طلب 

استقدام تعزيزات أمنية.
الجنســية  يحمــل  الــذي  نــكاز  وكان 
الفرنســية أيضا، أثار الجدل والسخرية 
فــي الجزائر، األســبوع الماضــي، بعدما 
الرئاســية  لالنتخابــات  ترشــحه  أعلــن 

عبــر ابن عمه الذي قدم أوراق ترشــحه 
بالفعل.

بمحاولــة  الخطــوة  هــذه  نــكاز  وبــرر 
تكــن  لــم  التــي  الســلطات”  “مراوغــة 
لتقبــل أوراق ترشــحه مثلمــا حدث في 
نظــرا  الماضيــة،  الرئاســية  االنتخابــات 

لعدم استيفائه شروط الترشح.
ومنــذ صباح الجمعة، ظهر نكاز بصحبة 
المستشــفى  أمــام  جزائريــة  مجموعــة 
الــذي يعالج فيــه الرئيس الجزائري في 

جنيف.

الرئيس فقد القدرة على النطق

أفاد مراســل العربيــة، الجمعة، من أمام 
الرئيــس  فيــه  يقبــع  الــذي  المستشــفى 
أن  بوتفليقــة،  عبدالعزيــز  الجزائــري 
األخيــر فــي وضــع صحــي حــرج جــدًا، 
علــى  المستشــفى  يغــادر  لــم  وأنــه 
اإلطــالق، كما تردد في بعض األوســاط 

الجزائرية.
ونقــل عــن مصــادر طبيــة تتابــع الحالــة 
الرئيــس  أن  لبوتفليقــة،  الصحيــة 
عامــًا   82 العمــر  مــن  البالــغ  الجزائــري 
وال  اصطناعيــًا،  ويتنفــس  يتغــذى 
يســتطيع النطق إطالقًا. كمــا أكدت أنه 

يصعب إجراء أي عملية جراحية له.
إلــى ذلــك، أوضــح مراســل العربيــة، أنه 
كان هنــاك فكــرة بنقله إلــى نيون )قرب 
علــى  يســمح  ال  وضعــه  لكــن  لــوزان(، 
اإلطــالق بأن يســتقل الطائــرة. كما كرر 
نقــالً عــن نفس المصــادر قولها إن وضع 

بوتفليقة الصحي دقيق وحرج جدًا.
سويســرية  صحافيــة  تقاريــر  وكانــت 
الحالــة  أن  طبيــة  مصــادر  عــن  نقلــت 
الصحيــة للرئيس الجزائري دقيقة جدًا 

وتفرض تهديدًا دائمًا لحياته.
أطبــاء  بأربعــة  محــاط  أنــه  وكشــفت 

يحاولون التواصل معه بصعوبة.

الجزائر ـ وكاالت

بغداد ـ دب أ

تظاهرات حاشدة في الجمعة الثالثة على التوالي ضد ترشح بوتفليقة لوالية خامسة

أنقرة ـ وكاالتلندن ـ أ ف بواشنطن ـ وكاالت

أعلنت الرئاســة األميركية أمس الجمعة أن بيل شــاين، مدير اإلعالم في البيت 
األبيض والمدير السابق لشبكة فوكس نيوز، قدم استقالته.

باســم  المتحدثــة  ســاندرز  ســاره  وقالــت 
اســتقالته  ســلم  شــاين  “بيــل  إن  الرئاســة 
للرئيــس )دونالد ترامب( مســاء الخميس”، 
مضيفــة أن “بيــل ال يــزال يدعــم الرئيــس 
ترامب وبرنامجه، وســيكون مستشارا في 

حملة 2020 إلعادة انتخاب” ترامب.
وكان شــاين تولى منصبه في يوليو 2018 
إلــى  انضمــت  التــي  هيكــس  لهــوب  خلفــا 
رئاســة  نيابــة  تولــى  وكان  نيــوز.  فوكــس 
الشــبكة اإلخبارية القريبــة من المحافظين 

فــي أغســطس 2016 بعــد اســتقالة 
رئيــس مجلــس إدارتهــا رودجــر 
ايلــز الــذي لوحــق قضائيــا بتهمة 
بمذيعــة  الجنســي  التحــرش 

ســابقة. مــن جانــب آخــر، قال 
لرويتــرز  أمريكــي  مســؤول 

إن وزيــرة القــوات الجويــة 

األمريكيــة هيــذر ويلســون، التــي اعُتبــرت 
لتكــون  المرشــحين  أبــرز  أحــد  فتــرة  منــذ 
وزيــر الدفــاع القــادم، قررت االســتقالة من 
نحــو  بعــد  ويلســون  قــرار  جــاء  منصبهــا. 
عاميــن مــن قيادتهــا لســالح يمثــل العمــاد 
الرئيســي للحمــالت األمريكيــة في ســوريا 
وأفغانســتان. وأبلــغ المســؤول رويتــرز أن 
للمجــال  العــودة  تعتــزم  التــي  ويلســون، 
األكاديمــي، لــم يطلــب منها أحد فــي إدارة 
الرئيــس دونالد ترامــب الرحيل كما أنها لم 

تستقل تحت أي ضغط.
وقال المســؤول الذي طلب عدم نشــر 
اسمه إن ويلسون تعتزم ترك منصبها 
مجلــس  وافــق  إذا  مايــو   31 فــي 
أمنــاء جامعــة تكســاس على 
اختيارهــا لرئاســة الجامعة 

في مدينة إلباسو.

طالبــت رئيســة الــوزراء البريطانية تيريــزا ماي، أمس الجمعة، االتحــاد األوروبي بالقيام “بجهد 
إضافــي” فــي المفاوضــات بشــأن بريكســت وحــذرت النــواب البريطانييــن من أن رفــض االتفاق 

خالل تصويت حاسم األسبوع المقبل سيعني أن البالد لن تغادر أبدا التكتل.

وقالت ماي إن القيام “بجهد إضافي ضروري 
غريمســبي  فــي  خطــاب  فــي  وذلــك  جــدًا”، 
)شــمال شــرق إنجلتــرا(، محــذرًة فــي الوقت 
نفســه النواب البريطانييــن في حال رفضهم 
االتفــاق مــن أن بريطانيــا “قــد ال تغــادر أبــدًا” 

االتحاد األوروبي.
المفوضيــة  علــى  للضغــط  مــاي  وتســعى 
حــول  المفاوضــات  إلخــراج  األوروبيــة 
قبــل  المســدود،  الطريــق  مــن  بريكســت 

تصويــت حاســم جديــد علــى اتفــاق 
االنفصال، مقرر األســبوع المقبل. 
اآلن  حتــى  لنــدن  تحصــل  ولــم 
االتحــاد  مــن  تنــازالت  علــى 

المملكــة  تــرى  كمــا  األوروبــي، 
المتحدة أنها يمكن أن ترجح 
الكفــة لمصلحــة النــص الــذي 

رفضــه النواب البريطانيــون في يناير. وكان 
النائب العام جوفري كوكس المكلف بتقديم 
البريطانيــة،  للحكومــة  قانونيــة  مشــورة 
بيــن  المفاوضــات  أن  البرلمــان  فــي  صــرح 
لنــدن والمفوضية ستســتأنف فــي نهاية هذا 
األســبوع. وتطرقــت مــاي إلى المســألة أمس 
الجمعة في غريمســبي بشمال شرق انكلترا، 
فــي خطــاب تلقيــه أمــام “عمالييــن”، حســبما 
أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية. وتضيف 
أن  األوروبييــن  مصلحــة  “مــن  أنــه  مــاي 
تخــرج المملكــة مــن االتحــاد باتفاق”، 
مؤكدة “ســنعمل معهم لكن القرارات 
التــي ســيتخذها االتحــاد األوروبــي 
ســيكون  المقبلــة  األيــام  فــي 
لهــا تأثيــر مهــم علــى نتيجــة 

التصويت”.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الجمعة، إن دوريات روسية ستباشر عملها 
اليوم في المنطقة الحدودية خارج منطقة إدلب في سوريا، في حين أن دوريات تركية 

ستقوم بدوريات في المنطقة منزوعة السالح في منطقة خفض التصعيد.

ونقلــت وكالــة األناضــول عــن أكار قولــه: 
إدلــب  بشــأن  وإيــران  روســيا  مــع  “ننســق 
وتفاهــم سوتشــي ســاهم فــي منــع كارثــة 
إنســانية كبيــرة”، مؤكــدا أن عمليــة الفــرز 
المتطرفــة  والمجموعــات  المعارضــة  بيــن 

في إدلب ال تزال متواصلة.
واعتبــر أن “الدوريــات التركيــة والروســية 
لحفــظ  هامــة  خطــوة  تعــد  إدلــب  فــي 
وختــم  النــار”،  إطــالق  ووقــف  االســتقرار 
بعــض  زالــت  اليــوم  مــن  قائال:”اعتبــارا 

التهديــدات المتعلقة بالمجال الجوي 
إلدلب وعفرين”.

مصــادر  أفــادت  جانبهــا،  مــن 
عســكرية ســورية معارضــة ببــدء 

تســيير أول دوريــة تركية بين 
ضمــن  المراقبــة  نقــاط 

المناطــق  فــي  التصعيــد  خفــض  منطقــة 
شــمالي  المعارضــة  لســيطرة  الخاضعــة 
ســوريا، حيــث يتوقع أن تشــمل الدوريات 
كل مــن أرياف حمــاة وحلب وإدلب وريف 
نقطــة   12 مــن  أكثــر  وتنتشــر  الالذقيــة. 
مراقبة للقوات التركية شــمالي ســوريا في 
كل مــن حلــب وإدلب وحمــاة ضمن قواعد 

عسكرية بنتها منذ أشهر.
مــع  اتفــاق  إلــى  توصلــت  تركيــا  وكانــت 
روســيا، في 17 ســبتمبر الماضــي، يتضمن 
الســالح  منزوعــة  منطقــة  إنشــاء 
بيــن مناطــق المعارضــة ومناطــق 
ســيطرة النظام في إدلب، وينص 
االتفــاق علــى انســحاب الفصائــل 
المنطقــة  مــن  المتطرفــة 

المتفق عليها.

تسيير دوريات تركية في إدلبماي للبرلمان: برفضكم لن نغادر االتحاداستقالة مدير اإلعالم بالبيت األبيض
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القاهرة ـ أ ش أ

غزة ـ أ ف ب

أعلنت الخارجية المصرية نجاحها في اإلفراج عن مواطنين مصريين احتجزتهما 
طهران بعد دخولهما المياه اإلقليمية اإليرانية على متن مركب، بدون تصريح.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، 
فــي بيــان لهــا، أمــس الجمعــة، أن 
فــي  بالنجــاح”  “تكللــت  جهودهــا 
وقالــت  المواطنيــن،  عــن  اإلفــراج 
إن ســبب احتجازهما هو دخولهما 
اإلقليميــة  للميــاه  الشــرعي  “غيــر 

اإليرانية “.

وأوضحــت الوزارة، فــي وقت مبكر 
مــن صبــاح الجمعة، أنهــا أنهت كافة 

اإلجراءات القانونية الخاصة بهما.
فــي  المواطنيــن  أن  إلــى  وأشــارت 
حالة جيدة بعد إتمام اإلفراج عنهما، 
وأنهــا تأكدت مــن معاملتهما بصورة 

طيبة خالل فترة احتجازهما.

أعلن الناطق باســم وزارة الصحة الفلســطينية مقتل شــاب فلسطيني 
برصــاص الجيــش اإلســرائيلي، فــي المواجهــات التــي اندلعــت قــرب 
السياج الحدودي شرق رفح في جنوب قطاع غزة، خالل احتجاجات 
الجمعة الخمسين لـ”مسيرات العودة”.وقال أشرف القدرة في بيان إن 
الفتى الضحية يدعى تامر خالد مصطفى عرفات، ويبلغ من العمر 18 
عامــا، وقتــل إثر إصابتــه برصاصة في الرأس من قبل قوات االحتالل 

شرقي رفح.
وكشــفت مصــادر “ســكاي نيــوز عربيــة” أن نحو 42 فلســطينيا أصيبوا 

برصاص الجيش اإلسرائيلي، من بينهم 4 مسعفين.

مصر تنجح في تحرير مواطنين احتجزا في إيران

استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل في غزة

الخرطوم ـ وكاالت الرياض ـ وكاالت

قــرر الرئيــس الســوداني، عمر البشــير، امس الجمعــة، إحالة عددا من ضبــاط الجيش للتقاعد وترقية آخريــن، وذلك ضمن قرارات 
جمهورية تم بموجبها إحالة عدد محدود من ضباط الجيش إلى التقاعد، وترقية آخرين.

ونقلــت وكالــة أنبــاء األناضــول بيانــا للجيــش 
ضباًطــا  شــملت  “الترقيــات  إن  فيــه  قالــت 
فــي رتــب مختلفــة”، فيما لم يشــر البيــان إلى 
أعــداد المحاليــن إلــى التقاعــد، أو الذين تمت 

ترقيتهم.
وأكــد الجيش أن “القرارات راتبة وتأتي وفق 
قانــون القوات المســلحة الســودانية واللوائح 

المنظمة لخدمة وترقي ضباط الجيش”.
وكان البشــير قــد أصدر، الخميــس، توجيهات 
عاجلــة إلــى لجنة القــوى السياســية، وتحدث 

عن “حرب” يخوضها السودان.
“ســونا”  الســودانية  األنبــاء  وكالــة  ونشــرت 
تصريحــات عــن البشــير، قولــه إنــه يؤكد على 
أن قانــون الطــوارئ، جــاء لمســاندة البالد في 
“الحــرب”، التــي تخوضهــا حاليا، ضد “الفســاد 

والتهريب”.

مئــات  إن  شــهود  قــال  آخــر،  جانــب  مــن 
المحتجيــن رددوا هتافات مناهضة للحكومة 
بعــد انتهــاء صــالة الجمعــة فــي مســجد كبيــر 
الشــرطة  دفــع  ممــا  العاصمــة  مــن  بالقــرب 

لمواجهتهم بالغاز المسيل للدموع.

وقــال شــهود إن حشــودا أخــرى تجمعــت في 
عــدة مناطق بالعاصمة الخرطوم بعد الصالة. 
الشــعب“  خيــار  ”الثــورة  العشــرات  وهتــف 
و“يســقط بــس“ فــي إشــارة إلــى أن مطلبهــم 

الوحيد هو سقوط البشير.

أعلن تحالف دعم الشــرعية في اليمن، أمس، أن الدفاع الجوي الســعودي أســقط طائرة مســيرة حوثية قبل أن تســتهدف منطقة 
سكنية في مدينة أبها.

دعــم  تحالــف  قــوات  باســم  المتحــدث  وذكــر 
تركــي  الركــن  العقيــد  اليمــن،  فــي  الشــرعية 
المالكــي، أن منظومــة الدفــاع الجــوي الملكــي 
الســعودي رصــدت صبــاح الجمعة، جســما غير 
معــرف باتجــاه مناطــق ســكنية بمدينــة أبهــا، 
وتــم التعامــل معــه بحســب قواعــد االشــتباك 
وتدميــره، ونتــج عــن تســاقط حطــام الجســم 
على األعيان المدنية إصابات متوسطة ألربعة 
أشــخاص مدنييــن، باإلضافــة إلــى تأثــر بعــض 
المركبــات المدنيــة. وأضــاف العقيــد المالكــي، 
أنــه “مــن خالل فحــص حطام الجســم من قبل 
المختصيــن بقــوات التحالــف المشــتركة، تبين 
أنها طائرة دون طيار معادية حوثية بخصائص 
ومواصفــات إيرانيــة”. وحذرت قيــادة القوات 
المشــتركة للتحالــف “بأشــد العبارات المليشــيا 
الحوثيــة اإلرهابيــة المدعومــة مــن إيــران مــن 

اســتهدافها لألعيــان المدنيــة والمدنييــن، وأن 
الهجــوم  فــي  إرهابيــة  ألســاليب  اســتخدامها 
االنتحــاري ســيكون لــه وســائل ردع حازمــة”، 
حيث “ســتتخذ قيــادة القوات المشــتركة كافة 
اإلجــراءات الرادعــة بمــا يتوافــق مــع القانــون 

الدولــي اإلنســاني وقواعده العرفية”، بحســب 
المتمــردة  الميليشــيات  وتحصــل  المتحــدث. 
علــى الطائــرات المســيرة مــن إيــران التــي تمد 
الحوثيين بمختلف أنواع األسلحة، في سعيها 

إلى زعزعة استقرار اليمن.

محتجون خالل مسيرة في الخرطوم )رويترز( شظايا الطائرة أحدثت بعض التلفيات في ممتلكات المدنيين

مئات الســودانيين يشاركون في احتجاجات ضد الحكومة استهدفت منطقة سكنية في أبها وتسببت بأضرار مادية وبشرية
البشير يحيل عددا من ضباط الجيش للتقاعد الدفاع السعودي يسقط طائرة مسيرة حوثية
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موروني - أ ف ب

نجا رئيس جزر القمر المنتهية واليته غزالي عثمان، من محاولة اغتيال فيما 
يجوب البالد حشــدًا للدعم قبل االنتخابات الرئاســية المبكرة في 24 مارس، 
بحســب مــا أفــاد مدير حملته. لكــن المعارضة قالت إن الحــادث الذي وقع في 

جزيرة انجوان ولم يسفر عن أي إصابة لغزالي “ليس جديرًا بالمصداقية”.

السياســية تدهــورًا  وتشــهد األجــواء 
فــي جــزر القمر منــذ تمرير االســتفتاء 
الرئاسي في 30 يوليو الماضي لتعزيز 
بتولــي  ســمح  إذ  الرئيــس،  ســلطات 
بــدل  متتاليتيــن  لدورتيــن  الرئاســة 
واحــدة مــا ســيبقيه فــي الحكــم حتى 
مســعدي  حميــد  وقــال   .2029 العــام 
رئيــس الحملــة االنتخابيــة لغزالــي إّن 
“هنــاك مــن تــرك متفجــرات فــوق قمة 
جبل لتتسبب في انزالق حين تنفجر” 
أّن  وتابــع  غزالــي.  موكــب  مــرور  مــع 

“ســيارة الرئيــس توقفــت فــي الوقــت 
المناســب”. وأكــد العثور على صواعق 
في موقع الحادث، مضيفًا أن الحرس 
المصاحــب لغزالــي اعتقد فــي البداية 
أن صــوت االنفجــار ناجــم مــن هجوم 

بصاروخ.

وتابع مسعدي أنّه رغم عدم  «
إصابة أي شخص في “محاولة 

االغتيال، فإن الهدف الوحيد 
كان على األرجح منع إجراء 

االنتخابات”.

إسالم أباد ـ وكاالت

تحطمت، ظهر الجمعة، طائرة من طراز “ميغ 21” تابعة للقوات الجوية الهندية 
بالقرب من بيكانير في والية راجستان شمال غربي البالد.

وقــال متحــدث باســم القــوات الجوية 
الهنديــة، على تويتــر، إن الطائرة كانت 
بعــد  وتحطمــت  روتينيــة،  مهمــة  فــي 
أن انحرفــت عــن مجالهــا الجــوي فوق 
مدينــة بيكانيــر فــي واليــة راجســتان 

الحدودية مع باكستان.
وأوضح المتحدث أن الطيار اســتطاع 

القفز من الطائرة والنجاة بنفسه.
مــن جانب آخــر، أعلنت هيئــة الطيران 
المدنــي الباكســتانية عن فتــح المجال 
الجــوي بالكامل على الحدود مع الهند، 
بعــد إغالقــه فــي 27 فبرايــر الماضــي، 
وفتحه جزئيــا بعدها بثالثة أيام، على 

خلفية التوتر بين البلدين.
وقالــت الهيئــة فــي بيــان صــدر أمــس 
مــن  المنطلقــة  الرحــالت  إن  الجمعــة، 
و”ملتــان”،  آبــاد”،  “فيصــل  مطــارات 
ا،  الدوليــة،  خــان”،  يــار  و”رحيــم 

ستستأنف على إثر هذا القرار.

وكانت الهند وباكستان تبادلتا  «
إسقاط المقاتالت الحربية عقب 
تصاعد التوتر بينهما في منطقة 

كشمير المتنازع عليها عقب غارات 
هندية على معقل للمتشددين في 
باكستان ردا عملية انتحارية قتل 
فيها العشرات من القوات الهندية 

الخاصة.

سيول ـ أ ف ب

اعترف اإلعالم الرسمي لكوريا الشمالية أمس الجمعة للمرة األولى بفشل القمة 
التــي جمعــت بيــن الزعيــم الكوري الشــمالي كيم جونــغ أون والرئيــس األميركي 
دونالد ترامب في هانوي، وانتهت بشكل مفاجئ األسبوع الماضي بدون اتفاق.

اللقــاء  هــذا  يســتند  أن  يتوقــع  وكان 
الــى نتائج اللقــاء التاريخــي األول بين 
الرجليــن في ســنغافورة العام الماضي، 
لكنه انتهى بدون أي اتفاق حول تخلي 
كوريــا الشــمالية عــن برنامجهــا النووي 
مقابــل رفــع العقوبــات عنهــا. ولــم تثــر 
وكالة األنباء الكورية الشمالية الرسمية 

مسألة فشل القمة حتى الجمعة.
وفــي افتتاحية نشــرت الجمعــة، كتبت 
الوكالــة “الــرأي العــام فــي الوطــن وفي 
الخارج... يشــعر باألسف، ويلقي باللوم 
علــى الواليات المتحدة فــي هذه القمة 

التــي انتهت بــدون اتفــاق”. وبعد القمة 
التــي انتهــت بشــكل مفاجــئ، حّمل كل 

طرف االخر مسؤولية فشل القّمة.
ولكــن مباشــرة بعــد القمــة قــال اإلعالم 
يانــغ  بيونــغ  إن  الشــمالي  الكــوري 
مواصلــة  علــى  اتفقتــا  وواشــنطن 
المحادثات “البناءة” حول نزع الســالح 

النووي.

وفي اليوم التالي، نشرت صحيفة  «
رودونغ سيمون الكورية الشمالية 

على صفحتها األولى صورة 
لمصافحة كيم وترامب.

رئيس جزر القمر ينجو من 
محاولة اغتيال

تحطم مقاتلة هندية 
قرب الحدود الباكستانية

كوريا الشمالية تعترف 
بفشل قمة هانوي

إيران وفرنسا تتبادالن السفراء بعد خالفات دبلوماسية

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

قالــت تقاريــر رســمية إن إيــران وفرنســا ســتتبادالن الســفراء بعــد أن علقت باريس 
تعييــن مبعــوث لهــا لــدى طهران العام الماضــي على خلفية اتهامات بــأن المخابرات 

اإليرانية خططت لهجوم على تجمع للمعارضة في باريس.
وفي طهران قال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية اإليرانية أمس الجمعة إن إيران 
عينت بهرام قاســمي المتحدث باســم الوزارة والمبعوث الســابق لدى إسبانيا ودول 

أخرى سفيرا جديدا لدى باريس.
وانضمــت فرنســا إلى بريطانيــا وألمانيا في إقامة قناة تجاريــة بين إيران واالتحاد 
األوروبي تســتهدف تخفيف وطأة العقوبات التي أعادت الواليات المتحدة فرضها 

على طهران بعد انسحاب واشنطن من اتفاق إيران النووي الموقع عام 2015.
وقالــت الجريــدة الرســمية الفرنســية إن فيليــب تيبــو الســفير الســابق لــدى كوريــا 

الجنوبية ُعين سفيرا في إيران.
كان وزير الخارجية الفرنســي جان إيف لودريان قد قال الشــهر الماضي إن البلدين 

يقتربان من تبادل السفراء بعد خالف دبلوماسي تسبب في تأخير هذه الخطوة.

بيونغ يانغإسالم أبادموروني

صرح قائد القيادة المركزية للقوات المســلحة األميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، أن إيران 
تسعى للهيمنة على منطقة الشرق األوسط وأنها عامل تهديد لبلدان المنطقة. وقال فوتيل، 
خــالل جلســة اســتماع فــي مجلــس النــواب األميركــي، إن “إيران تبقــى عامل زعزعــة وعدم 
اســتقرار فــي المنطقــة على المدى البعيد”، مضيفًا أنها “تســعى ألن تكون القوة المهيمنة في 

المنطقة.

 وتســتخدم نفوذها الشــرير وقدراتها المتزايدة، نوعيًا وكميًا، وتوفر التســهيالت )لحلفائها(، 
وتدعم عمالءها المتعددين لممارسة الضغط وتهديد دول المنطقة”.

كمــا اعتبــر أن إيــران تقــف وراء النزاعات في 
المنطقــة، وأن “جهودهــا ال تقتصــر علــى دعم 
الحوثييــن” فــي اليمــن، مؤكــدًا أن “الواليــات 
المتحــدة تعمل جــادة من أجل ردع مثل هذه 

األعمال من قبل النظام اإليراني”.
وأشــار فوتيــل إلى أهمية التعــاون القائم بين 
الواليــات المتحــدة وشــركائها فــي المنطقــة، 
مشــددًا علــى أن “عالقاتنــا العســكرية طويلــة 

األمــد مع الشــركاء في جميع أنحــاء المنطقة 
هي حاسمة من أجل تحقيق هذا الغرض”.

وكــّررت الواليــات المتحــدة، الخميــس، علــى 
لســان ســفيرها بالوكالــة لدى األمــم المتحدة، 
األمــن  مجلــس  مطالبتهــا  كوهيــن،  جوناثــان 
التابــع لألمــم المتحدة بفــرض عقوبات دولية 
ضــد إيــران “لخرقها القــرار 2231 الصادر عام 

2015 وبزعزعة الشرق األوسط”.

قــرارات  بخــرق  طهــران  واشــنطن  واتهمــت 
األمم المتحدة بإطالقها 4 صورايخ باليستية 
فــي الفترة ما بين ديســمبر مــن العام الماضي 

ويناير من هذا العام. 
وجــاء في رســالة الســفير األميركــي بالوكالة 

لألمــم  العــام  األميــن  إلــى  كوهيــن  جوناثــان 
المتحــدة “نحــن ندعــو جميع أعضــاء مجلس 
األمــن إلــى تحّمــل مســؤولياتهم فــي الحفاظ 
على السالم واألمن الدوليين”.  وتابع أّن على 

هذه الدول “االنضمام إلينا في فرض عواقب 
حقيقيــة علــى إيران بســبب ازدرائهــا الفاضح 
لمطالــب األمــم المتحدة، وإعــادة فرض قيود 
دوليــة عليها أكثر صرامة لردعها من مواصلة 

برنامجها الصاروخي”.

وحــذر كوهينمــن نشــاطات إيــران المزعزعــة 

إياهــا  متهمــًا  األوســط،  الشــرق  الســتقرار 

بإطــالق 3 صواريــخ باليســتية خــالل الفتــرة 

الماضيــة.  وبّيــن أن طهــران أطلقت صاروخا 

مــن  األول  فــي  المــدى  متوســط  باليســتيا 

ديســمبر الماضي، تال ذلــك محاولة أخرى في 

15 مــن ينايــر. إلى ذلك، قال: يضاف إلى ذلك 

محاولتهــا تثبيــت أقمــار صناعيــة فــي المدار 

باســتخدام مركبــات اإلطــالق الفضائيــة فــي 

الـ5 من فبراير الفائت.

 كما شدد كوهين في رسالته على أن السلوك 

اإليراني “يقتضي جهدا دوليا منســقا وواســع 

للســالم  إيــران  النطــاق لضمــان عــدم تهديــد 

واألمن اإلقليميين”.

واشنطن ـ وكاالت

دبي ـ رويترز

جنرال أميركي: إيران تسعى للهيمنة على الشرق األوسط
ــران ــه ــط ســـلـــوك ط ــب ــى ض ــل ــن ع ــ ــث مــجــلــس األمـ ــح ــدة ت ــح ــت ــم ــات ال ــ ــوالي ــ ال

عواصم ـ وكاالت

خرجت مسيرات واحتجاجات، أمس، في دول 
عدة بمناســبة اليوم العالمي للمرأة حملت شعار 
“تــوازن لألفضل” مع دعــوات لمزيد من التوازن 
أصبحــت  إســبانيا،  ففــي  العالــم.  فــي  النوعــي 
قضية حقوق المرأة أحد الموضوعات الساخنة 
قبيــل انتخابــات عامــة مقررة الشــهر المقبل، لم 
تذهب الكثير من السيدات للعمل الجمعة، بينما 
تركــت أخريــات مهمات المنــزل وأوكلن للرجال 

االهتمام باألطفال والمرضى وكبار السن.
وفي البرتغــال المجاورة، وقف مجلس الوزراء 
دقيقــة حــداد أمــس الخميــس فــي يــوم حــداد 
وطنــي تــم إعالنــه حزنــا علــى ضحايــا العنــف 
المنزلــي، وكانــت الشــرطة أعلنــت وفــاة اثنتــي 
عشــرة امــرأة جــراء وقائــع عنــف منزلــي هــذا 
العــام- وهــي أعلــى حصيلــة تســجل فــي نفــس 

الفترة خالل على مدار 10 سنوات.

جائزة فرنسية

جوائــز  أول  منحــت  حيــث  فرنســا،  فــي  أمــا 
ســيمون فيل اليوم الجمعة لناشــطة كاميرونية 
كانــت تناهــض الزواج القســري وأشــكال العنف 
األخــرى ضــد الفتيات والســيدات. وكانت آيســا 

دومــارا نغاتانســو تزوجــت رغمــا عنها في ســن 
الخامســة عشــرة لكنهــا أصــرت علــى مواصلــة 
دراســتها وهي زوجة شابة، وحولت اهتماماتها 
منــذ لــك الحين لضحايــا متطرفي بوكــو حرام. 
السياســية  اســم  تحمــل  الفرنســية  الجائــزة 
الفرنســية الرائــدة والناجيــة مــن هولوكوســت 
ســيمون فيــل التــي قــادت الحــرب ضد تشــريع 
يقضــي بعدم تجريــم اإلجهاض، بحســب وكالة 

“اسوشييتد برس”.
وفــي روســيا، يعتبر اليوم العالمــي للمرأة عطلة 
رســمية عامــة، ورغــم ذلك فإن موســكو ال تزال 

تتمســك بتمييــز فــي الوظائــف والمناصــب عفا 
عليــه الزمــن. وكعادتــه كل عــام أدلــى الرئيــس 
بالنســاء  فيــه  أشــاد  بخطــاب  بوتــن  فالديميــر 
فيــه:  وجــاء  ودعمهــن،  ودأبهــن  لصبرهــن 
“تســتطيعون فعــل كل شــيء: فــي العمــل وفي 
المنــزل، وفــي الوقــت نفســه تبقيــن جميــالت، 
توحدنهــا  بأكملهــا،  األســرة  محــور  ســاحرات، 

بحبكن”.

القفز من الجسر

وفــي تركيــا، اختارت أربع ســيدات من وحدات 

الــدرك طريقــة فريــدة لالحتفــال باليــوم: حيث 
قفــزن مــن أعلى جســر “شــهداء الخامس عشــر 
مــن يوليــو فــي اســطنبول، والــذي يربــط بيــن 

جانبي المدينة األوروبي واألسيوي.
أما في الهند، ســارت مئات النســاء في شــوارع 
نيودلهــي مطالبيــن بوضــع حــد للعنــف المنزلي، 
والهجمــات الجنســية والتمييــز فــي الوظائــف، 
العاصمــة  فــي  ونســاء  رجــال  رفــع  حيــن  فــي 
اإلندونيســية جاكرتــا الفتــات ملونــة تدعو إلى 
إنهــاء  التمييزيــة مثــل  للممارســات  وضــع حــد 
العمل بسبب الحمل وعقود العمل االستغاللية.

وفــي كوريــا الجنوبيــة، ارتــدت نســاء عبــاءات 
ســوداء وقبعــات مدببــة ضــد مــا وصفــن بأنهــا 
مجتمــع  فــي  للنســويات  ســاحرات”  “مطــاردة 
محافــظ بشــدة، قالــت الطالبــة الجامعيــة نــوه 
ســيو يونــغ إن كوريا الجنوبيــة تناضل من أجل 
قبــول أن النســاء “هــن أيضــا بشــر” وأن النســاء 
يجــب أن يقاتلــن حتــى يتمكــن مــن “التجــول 

بأمان”.
”يســقط الرئيس”وفي الفلبين، شــاركت مئات 
النســاء في قمصــان أرجوانية بمســيرة صاخبة 
واحتجاجــات فــي مانيــال داعيــن إلــى اإلطاحة 

انتقــدوه  الــذي  دوتيرتــي،  رودريغــو  بالرئيــس 
بســبب النــكات التــي غالبــا مــا تتســم بالتحيــز 
الجنســي وخطواتــه الســلطوية التــي يقولــون 
إنهــا تهدد واحدة من ديمقراطيات آســيا األكثر 

حيوية .
وزارة  كرمــت  المتحــدة،  الواليــات  وفــي 
الخارجيــة األميركيــة أكثــر مــن 120 ســيدة من 
عشــرات الدول منذ أعلنت عن الجائزة الدولية 
للشــجاعة للنســاء عــام 2007، فيمــا وجــه وزير 
الخارجيــة مايــك بومبيــو التحية لنســاء إيران، 
كانــت  أوكرانيــة  لناشــطة  التحيــة  وجــه  كمــا 
ضحية لهجوم بالحمض وماتت العام الماضي.

أمــا في إثيويبــا، فقال رئيس الوزراء أبي احمد 
فــي تجمــع إن “المــرأة هــي دعامــة األمــة وأقــل 
مــن يعترف بتضحياتها”، وعلى الســياق نفســه، 
التقــى رئيــس الكونغــو فيليكــس تشيســيكيدي 
مع قائدات نسويات وتحدث معهم عما وصفته 
التــي  بالصعوبــات  أومانغــا  ليــدي  المتحدثــة 
يواجهنهــا فــي حياتهــن اليوميــة. وفــي كينيــا، 
احتجــت نســاء ضــد العنــف القائــم علــى نــوع 
الجنــس فــي العاصمة نيروبي. وقــال المحتجة 
اســتير باســاريس:”لم نصــل إلــى مرحلــة تشــعر 
فيهــا النســاء باالرتيــاح للقــول بأنهــن تعرضــن 

العتداء جنسي”.

جانب من التظاهرة النسوية في برشلونة )أ ف ب(تظاهرة نسوية في باكستان )أ ف ب(

يوم المرأة.. احتجاجات نسوية بين الطرافة والجدية

السفير األميركي بالوكالة لدى األمم المتحدة جوناثان كوهين الجنرال جوزيف فوتيل
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متعة وإثارة يشهدها 
جدول الترتيب لدوري 

ناصر بن حمد، إذ في القاع 
تتصارع 5 أندية للهروب 

واالبتعاد عن دائرة الحسابات 
للسقوط، وفي الوقت نفسه 4 

أندية تتنافس بشراسة على 
لقب الدوري.

من غير المعقول أن يشارك 
باربار في بطولة آسيا لألندية 
بعد أيام قليلة، وال نرى تحركا 

حقيقيا من جانب إدارته حيال 
تعزيز صفوفه باالنتدابات 

التي تعلي شأنه في المنافسة، 
إال إذا كان حضوره “شرفيا” 

فقط.

تحت رعاية مستشار جاللة الملك لشؤون الشباب والرياضة صالح بن هندي، تقام عند العاشرة من صباح اليوم )السبت(، 
مراسم سحب قرعة البطولة اإلقليمية الثانية عشرة لأللعاب الرياضية التي تنظمها مدارس الشويفات الدولية “مجموعة 

سابس”، في البحرين من 4 ولغاية 7 أبريل المقبل.

وســتــقــام مــراســم الــقــرعــة فــي مقر 
مـــدارس الــشــويــفــات الــدولــيــة بجزر 

أمواج.
الدولية  الشويفات  مــدارس  وتنظم 
الــبــطــولــة اإلقــلــيــمــيــة الــثــانــيــة عشرة 
لــألــعــاب الــريــاضــيــة تــحــت رعــايــة 
ــة الــمــلــك  ــالـ ــن مــمــثــل جـ كـــريـــمـــة مــ
الشباب  وشـــؤون  الخيرية  لأعمال 
ــلـــى لــلــشــبــاب  رئـــيـــس الــمــجــلــس األعـ
األولمبية  اللجنة  رئيس  والــريــاضــة 
البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة.
مدرسة   25 مشاركة  المتوقع  ومــن 
مــن مــجــمــوعــة مــــدارس الــشــويــفــات 
من 13 بلدا في أنحاء العالم، وهي: 

ألمانيا،  مصر،  البحرين،  أذربيجان، 
عــمــان،  ــبــنــان،  ل كـــردســـتـــان،  األردن، 
كينيا،  السعودية،  رومانيا،  باكستان، 

اإلمارات. 
ويــبــلــغ عـــدد الــتــامــذة الــمــشــاركــيــن 
إضافة  رياضي،   1000 البطولة  في 
وأهالي  والمختصين  المدربين  إلــى 
ــع الـــذكـــرى  ــذة. وتـــتـــزامـــن مـ ــامـ ــتـ الـ
المئوية النطاق التعليم في المملكة.

للبطولة  المنظمة  اللجنة  وعــقــدت 
التنسيقية  االجتماعات  من  العديد 
ومنافسات  القرعة  لحفل  تحضيرا 
على  الــحــرص  إطــار  ضمن  البطولة، 
إظهار البطولة بصورة تليق بالحدث 
التي  البحرين  يقام في مملكة  الذي 

أصــبــحــت واحــــــدة مـــن الــمــحــطــات 
البطولة  تأتي  إذ  المهمة،  الرياضية 

تماشيا مع توجيهات رئيس المجلس 
ــاضـــة سمو  ــريـ ــلـــى لــلــشــبــاب والـ األعـ
آل خليفة  بـــن حــمــد  نــاصــر  الــشــيــخ 
للشباب  البحرين عاصمة  على جعل 

والرياضة.

تقــام اليــوم “الســبت” مبــاراة واحدة ضمــن الجولة المؤجلــة األخيرة في الــدوري الوطني 
للجامعــات لكــرة القــدم، ويلتقي فيها فريقا جامعة الخليج العربــي مع الجامعة الخليجية 

عند السابعة مساء على ملعب جامعة البحرين الطبية بالمحرق.

تحسين  لــقــاءات  ضمن  اليوم  لقاء  ويعتبر 
الدوري بعدما أنحصر  المتبقية في  المراكز 
والعلوم  البحرين  بين جامعة  اللقب  صراع 
الجامعة  فــريــق  يسعى  حيث  التطبيقية، 
برصيد  الخامس  المركز  صاحب  الخليجية 
التقدم  الــى   “ مــبــاريــات   8 مــن  نقطة   14  “
بينه  النقطي  الفارق  وتقليص  الترتيب  في 
فريق  وهما  الثالث  المركز  على  ومنافسيه 
برصيد  الثالث  المفتوحة  العربية  الجامعة 
 “ أمــا   “ “ وفــريــق جامعة   9 مــن  18 نقطة   “

الفرصة  “، وتــبــدو   9 16 نقطة مــن   “ الــرابــع 
الفوز  لتحقيق  الخليجية  للجامعة  متاحة 
أدائــه  بعد  خصوصا  ألفضليته  نظرًا  اليوم 
خسرها  والتي  األخيرة  مباراته  في  القوي 
ــرة أمـــام  ــ ــي ــحــظــات األخــ ــل بــصــعــوبــة فـــي ال
فضاً  التطبيقية،  العلوم  جامعة  المتصدر 
عن تفوقه الفني على منافسه فريق جامعة 
متأخرًا  مركزًا  يحتل  الــذي  العربي  الخليج 
الثامن برصيد “ 7 نقاط “. وفي لعبة أخرى، 
البحرين  بوليتكنك  جامعة  صالة  تحتضن 

الثقيل  الــوزن  السبت مواجهتين من  اليوم 
في إطار منافسات دور النصف النهائي من 
الدوري الوطني للجامعات للكرة الطائرة، إذ 
الساعة  المباراة األولى في تمام  يلعب في 

مع  البحرين  جامعة  فريق  مساء  السادسة 
الجامعة األهلية، بينما يواجه فريق جامعة 
العلوم التطبيقية فريق جامعة “اما” الدولية 

في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

صالح بن هندي

لقاء في دوري القدم

بمشــاركة 1000 رياضــي وتتزامــن مــع “مئويــة التعليــم”

“الخليجيــة” تســعى للمركــز الثالــث عبــر “الخليــج العربي”

اليوم قرعة البطولة اإلقليمية لأللعاب

الجولة المؤجلة األخيرة للدوري الجامعي
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يجــد المنامــة والرفاع اليوم نفســيهما أمام مواجهة تعتبــر الفرصة األخيرة لكال 
الفريقيــن بعــد أن فــاز كلٌّ منهمــا علــى اآلخــر في منافســات الدور نصــف النهائي 
“المربــع الذهبــي” لــدوري زيــن الدرجــة األولــى لكــرة الســلة، عندمــا يلتقيــان فــي 
الســاعة 7:30 مســاًء، علــى صالــة مدينة خليفــة الرياضية بمدينة عيســى، ضمن 

الجولة الثالثة واألخيرة من هذه المرحلة.

ــرفــاع قــد أجــبــر الــمــنــامــة على  ــان ال وكـ
ــة، بــعــد أن فــاز  ــاراة فــاصــل ــبـ خـــوض مـ
الــلــقــاء  فـــي   )66/59( بــنــتــيــجــة  عــلــيــه 
ــثــانــي بــيــنــهــمــا، فــيــمــا حــقــق الــمــنــامــة  ال

بنتيجة  األول  اللقاء  في  الفوز  نتيجة 
مباراة  إلى  المنافسة  لتذهب   ،)85/90(
ا لمشوار أحد  فاصلة اليوم ستضع حدًّ
لماقاة  اآلخـــر  الــفــريــقــيــن، وســيــذهــب 
ــدور  ــ ــذي ظــفــر بــبــطــاقــة ال ــ الــمــحــرق الـ
النهائي األولى عقب فوزه على األهلي 
لــقــاءات  مــجــمــوع  فــي   )2/0( بنتيجة 

الفريقين بالدور نفسه.
بطموح  اليوم  المباراة  طرفا  ويدخل 
القتال  نحو  متشابه  وهــدف  مشتركة 
لــلــدور  الــثــانــيــة  الــعــبــور  بــتــذكــرة  للظفر 

نحو  اللقب  حامل  يسعى  إذ  النهائي، 
مواجهة  في  الفنية  أوضاعه  تصحيح 
اليوم التي لن تقبل القسمة على اثنين 
لمواصلة مشوار الذود عن لقبه وتجنب 
اإلقصاء، في مقابل رغبة جامحة من 
الرفاع الذي يفتش عن التأهل للنهائي 

األول بعد عودته لمسابقات السلة.
لعبهما  ــلــتــيــن  ال الــمــبــاراتــيــن  وخـــــال 

ــام الــرفــاع فــي الــمــربــع، لم  الــمــنــامــة أمـ
المطمئن،  الفني  األداء  الفريق  يقدم 
في ظل التقلبات الحاصلة في الفريق 
على مــدى األشـــواط األربــعــة فــي كلتا 
في  األنفس  بشق  فاز  إذ  المواجهتين، 
الرفاع  تسّيد  فيما  األخــيــرة،  الدقائق 
ــا وهــجــوًمــا في  ــاًعـ ــثــانــي دفـ ــقــاء ال ــل ال
ــفــتــرات، مــقــابــل تــفــاوت في  غــالــبــيــة ال

في  له  يشفع  لم  الــذي  المنامي  األداء 
الخروج منتصًرا رغم محاوالت العبيه 
البائسة داخل الملعب وقرارات مدربه 
في  الــمــيــدان  خلف  مــن  المياد  عقيل 
ــتــي لم  الــتــوجــيــهــات والــتــغــيــيــرات، وال
ولفريقه  لــه  المنتظرة  الــفــائــدة  تشكل 

ولجماهيره.
مواجهة اليوم لن تكترث بطبيعة الحال 

السم الفريق والنجوم المتواجدة فيه، 
بالشكل  نفسه  يقدم  بمن  بل ستعترف 
النفسية والفنية  الناحية  المطلوب من 
وأيًضا لتسجيل النقاط التهديفية، التي 
انتهاء  مع  منتصًرا  للخروج  ستسعفه 
الوقت الرسمي للمباراة وبخاف ذلك، 
فإن دموع الحسرة ستكون من نصيب 

الخاسر.

محمد الدرازي

ُأسود الحنينية تتربص بالنجوم المنامية

فريق الرفاعفريق المنامة

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

إيجابية في كأس  بداية  الشاطئية في تحقيق  القدم  لكرة  الوطني  نجح منتخبنا 
آسيا 2019 للكرة الشاطئية المقامة حاليا في تايلند، حينما فاز على منتخب قطر 
بجدارة بنتيجة )2-5(، في المباراة التي جمعتهما، أمس، في مدينة بتايا، لحساب 

الجولة األولى من المجموعة الثالثة للنهائيات اآلسيوية.
إثره  على  ظفروا  وقتاليا  رجوليا  أداء  الشاطئية  القدم  لكرة  منتخبنا  العبو  وقدم 
ربع  إلــى  مؤهلة  بطاقة  على  المنافسة  نحو  مهما  رصيدا  لتكون  الــثــاث،  بالنقاط 

النهائي.
وسجل أهداف منتخبنا كل من:سلمان سليم )هدفين(، عبدهللا عبداللطيف )هدفين( 

وأيوب نصيب.
وتنتظر منتخبنا مباراة مهمة أخرى ضمن الجولة الثانية، وستكون غدا )األحد( أمام 

منتخب الكويت، خصوصا نحو مشوار التأهل إلى الدور التالي.
مدير  منتخبنا  وفــد  يضم  كما  الــغــاوي،  محمود  الوطني  الــمــدرب  منتخبنا  ويــقــود 
عرفة،  عبدهللا  العاج  اختصاصي  محمد،  باسم  اإلداري  ــذوادي،  ال ياسر  المنتخب 
عاوة على 14 العبا هم: سيد محمد حميد، خليفة صالح، محمد السبر، جمال راشد، 
محمد عاشور، أيوب نصيب، عبدهللا عبداللطيف، سلمان سليم، عيسى الدوسري، 

محمد درويش، يوسف صالح، عباس فاضل، إبراهيم محمد وهشام يوسف.

“أحمر الشواطئ” يكسب قطر “آسيويًا”

األولمبي يدشن التحضيرات للتصفيات اآلسيوية
ــان ــ ــمـ ــ ــن دولــــيــــيــــن أمـــــــــام الــــكــــويــــت وُعـ ــ ــ ــي ــ ــ ــوض لــــقــــاءيــــن ودي ــ ــخـ ــ يـ

يدشــن منتخبنا األولمبي لكرة القدم، اليوم )الســبت( الموافق 9 مارس الجاري، سلســلة تحضيراته اإلعدادية لتصفيات كأس آســيا 
تحت 23 عاما 2020، إذ ستقام التصفيات في مملكة البحرين خالل الفترة 22 وحتى 26 مارس الجاري.

مــبــاريــات  ــي  ــمــب األول منتخبنا  وســيــلــعــب 
ــيــة عــلــى أرضـــــه وبــيــن  ــان ــث مــجــمــوعــتــه ال
جــمــاهــيــره، إذ تــضــم الــمــجــمــوعــة أيــضــا 
ــات فـــلـــســـطـــيـــن وبـــنـــغـــاديـــش  ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ مـ

وسيرالنكا.
ويقود منتخبنا األولمبي المدرب التونسي 
سمير شمام، والذي قرر أن يدخل المنتخب 
)السبت(،  اليوم  من  بــدءا  داخليا  معسكرا 
المؤهلة  اآلسيوية  للتصفيات  اســتــعــدادا 
إلى كأس آسيا تحت 23 عاما 2020 التي 
المؤهلة  البطولة  وهي  تايلند،  في  ستقام 

إلى أولمبياد طوكيو 2020.
اليوم  مساء  تدريباته  المنتخب  وسيبدأ 
التابعة  الخارجية  الماعب  على  )السبت( 

لاتحاد البحريني لكرة القدم.
وبـــحـــســـب بـــرنـــامـــج إعــــــــداد الــمــنــتــخــب 
فإنه يتضمن مباراتين دوليتين  األولمبي، 
ــام نــظــيــره الــكــويــتــي يـــوم 12  وديــتــيــن أمـ
مارس الجاري، وستقام على استاد الشيخ 
علي بن محمد آل خليفة، كما سيلعب أمام 
نظيره العماني يوم 15 مارس الجاري أمام 
نظيره العماني في لقاء سيحتضنه استاد 
مدينة خليفة الرياضية وهو ذات الملعب 
الذي ستقام عليه مباريات المجموعة في 
التصفيات، كما سيخوض المنتخب خال 
الفترة المقبلة التي تسبق موعد التصفيات 

لقاءين وديين مع ناديين محليين.
وكان المدرب التونسي للمنتخب األولمبي 

سمير شمام استدعى قائمة مكونة من 27 
الحردان  وهم:محمد  للتحضيرات،  العبا 
)aiginiakos FC اليوناني(، حسين جميل 
ــطــي(،  ــمــال )birkirkaraال الشروقي  وأحــمــد 
محمد مرهون )بوهيميانز براغ التشيكي(، 
يوسف حبيب، أحمد حبيب وسيد هاشم 
عيسى )المالكية(، أحمد صالح وعبدالعزيز 
ــكــنــدري )مــديــنــة عــيــســى(، عــمــار محمد  ال
ــراهــيــم عــلــوي وعــلــي  )الــمــنــامــة(، ســيــد إب
أمين وحسن  )األهلي(، سيد محمد  حسن 
ــرة(، مــصــعــب عــمــر، جاسم  ــتـ ــكــرانــي )سـ ال
خليف وحسين الخياط )الرفاع الشرقي(، 
فــواز وحمد شمسان  عــدنــان  نــور،  جاسم 
ومحمد  األحــمــدي  عبدالرحمن  )الـــرفـــاع(، 

الشامسي )المحرق(، أحمد بوغمار )الحد(، 
)الشباب(،  العصفور  وعــبــاس  مــدن  حسن 

عبدالعزيز خالد وأنور أحمد )النجمة(.
سيدشن  األولمبي  منتخبنا  أن  إلــى  يشار 
منتخب  بــلــقــاء  التصفيات  فــي  مــشــواره 

بنغاديش يوم 22 مارس، على أن يواجه 
يختتم  فيما   ،24 يــوم  سيرالنكا  منتخب 
منتخب  ــمــواجــهــة  ب  26 ــوم  ــ ي مــبــاريــاتــه 

فلسطين.
ويـــنـــص نـــظـــام الـــتـــأهـــل فـــي الــتــصــفــيــات 

اآلسيوية على ترشح صاحب المركز األول 
إلــى  بــاإلضــافــة   ،11 الــمــجــمــوعــات ال  مــن 
أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني مع 
صاحب الضيافة )تايلند(، لتكمل العدد )16 

منتخبا( في النهائيات اآلسيوية.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

 سمير شمام منتخبنا األولمبي لكرة القدم

9 مارس 2019 السبت
2 رجب 1440

السيف - اللجنة اإلعالمية:

اللجنة اإلعالمية

من يلحق 
بالمحرق إلى 

نهائي “سالوي 
زين”؟



ســيكون عشــاق لعبــة كرة اليد علــى موعد من اإلثــارة والمتعة عبر أولــى مباريات 
الجولــة األولــى لمرحلــة الرباعــي مــن دوري أنديــة الدرجــة األولى والتي ســتجمع 
فريقــي النجمــة وباربــار فــي تمــام الســاعة 7 مســاًء علــى صالــة اتحــاد اللعبــة بــأم 

الحصم.

وغدًا يلعب الدير مع األهلي، وفي الجولة 
الثانيــة يتبــارى الديــر مــع النجمــة وقمــة 
تشــهد  أن  علــى  وباربــار،  األهلــي  تجمــع 
الجولــة الثالثــة مباراة واحــدة بين األهلي 
وباربــار،  الديــر  لقــاء  وتأجيــل  والنجمــة، 
البطولــة  فــي  األخيــر  مشــاركة  بســبب 

منتصــف  بالكويــت  لألنديــة  اآلســيوية 
الشهر.  ومن المؤمل أن تحظى المواجهة 
لــكال  المميــز  الجماهيــري  بالحضــور 
الفريقيــن خصوصــًا وأن المســابقة بــدأت 
الحساســة  المراحــل  فــي  بدخولهــا  للتــو 
واألكثر أهمية، كما أن األســماء الموجودة 

برؤيــة  انطباعــًا  تعطــي  صفوفهمــا  فــي 
مواجهــة قويــة بغيــة تحقيــق الفــوز الــذي 

سيكون دافع للمباريات المقبلة.

قرر مجلس إدارة مركز شباب الشاخورة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 مارس 2019 
برئاسة رئيس المركز علي سبت وبحضور جميع األعضاء.

شــؤون  لــوزارة  الموضــوع  رفــع  وبعــد   
الشــباب والرياضة إدارة المراكز الشبابية، 
بخصوص عقد اجتماع الجمعية العمومية 
اإلداري  التقريريــن  لمناقشــة  للمركــز؛ 
والمالــي، وانتخــاب مجلــس إدارة جديــد 
لألعــوام القادمة 2022-2019، حيث تقرر 
عقد اجتماع الجمعية العمومية في مساء 

يوم الثالثاء الموافق 26 مارس 2019.

فعلــى األعضــاء العامليــن المســجلين فــي 
كشــوفات المركــز والراغبيــن في الترشــح 
تنطبــق  الذيــن  القــادم  اإلدارة  لمجلــس 
عليهــم الشــروط واالحــكام التكــرم بمــلء 
الغــرض  لهــذا  المخصصــة  االســتمارة 
والمتوفــرة بمكتب مجلس اإلدارة بالمركز 
بعــد دفع جميــع االشــتراكات والمتأخرات 
ومراجعــة األميــن المالــي حتــى تاريخ 31 

الترشــح  بــاب  بــأن  علمــا   .2018 ديســمبر 
ســيكون مفتوحــا اعتبــارا مــن يــوم األحد 
الموافــق 10 مــارس ولغاية يــوم الخميس 

الموافق 21 مارس 2019.

26 مارس عمومية “شباب الشاخورة”النجمة يواجه باربار في الرباعي اليوم

اقترب الرفاع من لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019، 
بعــد أن تخطــى المنامــة بهدفين مقابل واحد، في المبــاراة التي جمعت الطرفين، أمس، على 
االســتاد الوطنــي، ضمــن ختــام الجولــة 14. ويدين الســماوي بهذا الفوز المهم لالعب أوتشــي 
الــذي ســجل الهدفيــن، فيما ســجل تياغو هــدف المنامة الوحيــد؛ ليتصدر بذلــك الرفاع بفارق 

نقطتين عن أقرب منافسيه )المنامة( وبمبارتين أقل؛ كون الرفاع يملك لقاءين مؤجلين.

االســتاد  علــى  أمــس  أقيــم  آخــر  لقــاء  وفــي 
مهمــا  فــوزا  الشــباب  حقــق  أيضــا،  الوطنــي 
ومســتحقا علــى البديــع بثالثة أهــداف مقابل 
)هدفيــن(  أرنســت  للشــباب  وســجل  واحــد، 

وسيد علي عيسى، وللبديع أليتون بريرا.
وبنــاء علــى نتائج أمس، فــإن ترتيب الدوري 
 13 مــن  نقطــة   30 كاآلتي:الرفــاع  صــار 
مبــاراة، المنامــة 28 مــن 15، النجمــة 25 مــن 
15، المحــرق 24 مــن 13، الحــد 19 مــن 13، 
الرفــاع الشــرقي 15 مــن 13، البديــع 15 مــن 
14، الشــباب 15 مــن 15، المالكيــة 12 من 15، 

الحالة 12 من 14.

المنامة والرفاع

جاء الشــوط األول متوسط المستوى، وهادئا 
فــي النصــف األول علــى وجــه التحديــد دون 
وجود لخطورة على مرمى الحارسين:أشــرف 
وحيــد فــي المنامــة وعبدالكريــم فــردان فــي 

الرفاع.
ســاعة  الربــع  خــالل  ذروتهــا  اإلثــارة  وبلغــت 
األخيــرة من المباراة، إذ شــهدت الدقيقة )30( 
أولى الفرص، بعد أن ســدد دايو كرة تألق في 
إبعادها الحارس المنامي أشــرف وحيد حاميا 
شــباكه مــن هــدف محقــق؛ لترتــد الكــرة إلــى 
المنامــة الــذي اســتثمرها بنجــاح وبعــد هجمة 
منظمــة بشــكل رائــع لعــب مــن خاللهــا أحمــد 
موســى كــرة عرضيــة تابعهــا المهاجــم تياغــو 

برأسه في المرمى الرفاعي معلنا تقدم فريقه 
.)31(

الهــدف قدم الرفاعيين إلــى األمام كثيرا بغية 
األقــل،  علــى  بالتعــادل  األول  الشــوط  إنهــاء 
ونجح الســماوي في ذلــك في الدقيقة)45+4( 
عبــر كــرة يســارية قويــة مســددة من أوتشــي 

وسط فرحة كبيرة.
الطــرف  الرفــاع  كان  الثانــي،  الشــوط  وفــي 
األفضــل عبــر مــا أظهــره مــن رغبــة كبيــرة في 

الظفر بنتيجة المباراة.
وأضــاع الرفاعــي علــي حــرم كــرة هــي األبــرز 
حينمــا ســددها قويــة، لكــن العارضــة حرمــت 
المبــاراة  نتيجــة  فــي  التقــدم  مــن  الســماوي 

وصوال للدقيقة )63(.
واصــل الســماوي تفوقــه، واســتطاع تســجيل 
الهدف الثاني عبر كرة مســددة بيمين أوتشي 
الــذي وقــع علــى هدفــه الشــخصي الثانــي في 

المباراة عند الدقيقة )73(.
ولــم تكن محاوالت المناميين مجدية لتعديل 
النتيجــة، إذ عجز الفريقعن تشــكيل الخطورة 
بفــوز  الرفــاع  ليظفــر  الرفاعــي؛  مرمــى  علــى 
ثمين ومســتحق وصل من خاللــه إلى صدارة 

الدوري.
أدار المباراة الحكم نواف شكرالله، وعاونه  «

محمد جعفر ونواف شاهين، والحكم 
الرابع عمار محفوظ.

الشباب والبديع

تمكــن البديــع مــن تحقيــق بدايــة إيجابيــة 
فــي المبــاراة، حينما ســجل هدفــا مبكرا عبر 
المحترف البرازيلي أليتون بريرا من متابعة 
فــي  بيســاره  كرتهــا  أكمــل  المنطقــة  داخــل 

مرمى الحارس علي عيسى )5(.
وكاد الشــبابي ســيد علي عيســى أن يسجل 
التعادل لفريقه، إال أن كرته المســددة داخل 
المنطقــة اصطدمــت بالعارضة دون أن تجد 
موقعا في شباك حارس البديع حسن العالي 

.)10(
وســجل الماروني هدف التعادل بعد متابعة 
مــن كــرة ركنيــة، إذ أكمل ســيد علي عيســى 

الكرة برأسه في مرمى البديع )34(.
وعلــى نفــس طريقــة هــدف التعادل، ســجل 
الشــبابيون الهــدف الثانــي وهــذه المــرة مــن 
مســتغال  أرنســت  للمحتــرف  رأســية  كــرة 

خــروج حــارس البديــع مــن مرمــاه، إذ لعبهــا 
ساقطة في الشباك )45(.

وفــي الشــوط الثاني، احتســب الحكم ســيد 
عدنــان محمــد ركلــة جــزاء للبديــع بإشــارة 
من الحكم المســاعد الثاني ســلمان طالســي 
بداعــي لمــس بيريــرا للكــرة في يده، وســط 
احتجاجــات بدعاوية، قبل أن يتراجع ســيد 
عدنــان عن قراره بعد التشــارو مع المســاعد 
طالســي مــع اعتراضات شــبابية علــى إلغاء 

ركلة الجزاء )71(.
وســجل الشــباب الهدف الثالث في الدقيقة 
وضــع  الــذي  أرنســت  المحتــرف  عبــر   )88(
الثانــي  الشــخصي  هدفــه  علــى  البصمــة 
فــي المبــاراة، مؤكــدا فــوز المارونــي بنقــاط 

المباراة.
أدار المباراة الحكم سيد عدنان محمد،  «

وعاونه ياسر تلفت وسلمان طالسي، 
والحكم الرابع محمد بونفور.

اللجنة اإلعالمية

الرفاع يقترب من لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز

الشباب حقق فوزا مهما على البديع من لقاء الرفاع والمنامة جانب من لقاء الشباب والبديع

فرحة رفاعية بالهدفمن لقاء الرفاع والمنامة )تصوير: سيدعلي شبر(
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المنامة يتّوج بطال لدوري الناشئين
ــرق ــحـ ــمـ ــاب الـ ــ ــسـ ــ ــى حـ ــ ــل ــ ــة ع ــ ــل ــ ــس ــ ــات ال ــ ــئـ ــ ــورة ألـــــقـــــاب فـ ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــر بـ ــ ــف ــ ظ

ج فريــق المنامــة بطــال لــدوري الناشــئين لكرة  ُتــوِّ
الســلة، بعــد تفوقــه على نظيــره المحــرق بنتيجة 
)90/ 93( فــي الوقت اإلضافــي، بعد انتهاء الوقت 
األصلــي بالتعــادل )81/ 81(، فــي المبــاراة النهائية 
التــي جمعتهما مســاء أمس )الجمعــة(، على صالة 

اتحاد السلة بأم الحصم.
واســتهل بذلــك فريــق المنامــة حصــاد الموســم، 
ليظفــر بــأول لقــب علــى مســتوى الفئــات العمرية 
متمكنــا مــن المحافظــة علــى لقبــه بطــالً لــدوري 

الناشئين. 
وجــاءت المبــاراة صعبــة وقويــة مــن الفريقيــن، 
الشــوط  حتــى صافــرة  معلقــة  نتيجتهــا  وظلــت 

اإلضافي. 
وجــاءت نتائــج أشــواط المبــاراة كاآلتــي: 28/ 18 
المنامــة، 14/ 10 المحرق، 26/ 16 المحرق، 27/ 23 

المنامة و12/ 9 المنامة. 

ويمتلــك ناشــئو المنامــة بقيــادة المدربيــن هانــي 
علــم ومحمــود غلــوم فريقــا مميــزا أثبــت كفاءته 
هذا الموسم وتوج باللقب عن استحقاق في ظل 

تفوقه على جميع المنافسين.
ا قويا  وعلى رغم خســارته، كان فريق المحرق ندًّ
لفريــق المنامة في مواجهــة األمس وقدم العبوه 

مستوى فنيا جيدا. 
وفي المباراة األولى، حقق سماهيج المركز الثالث 

بعد فوزه على حســاب الحالة بنتيجة 87/ 78 في 
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبعــد نهايــة اللقــاء الختامــي، قــام عضــو مجلس 
الســيد  المســابقات  لجنــة  رئيــس  االتحــاد  إدارة 
أنــور شــرف بتتويــج فريق ســماهيج بالميداليات 
البرونزيــة وفريــق المحــرق بالميداليــات الفضيــة 
ودرع  الذهبيــة  بالميداليــات  المنامــة  وفريــق 

الدوري.

جانب من التتويج

علي سبت

علي مجيد

“الســماوي” كســب الصــدارة مــن المنامــة.. وفــوز مهــم لمارونــي الشــباب علــى البديــع

أحمد مهدي

محمد الدرازي

أوتشي سجل هدفين وقاد الرفاع لفوز جديد
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بحضور رئيس الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل سمو الشيخ عبدهللا بن عيسى 
آل خليفة، ونائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل سمو الشيخ عيسى بن 
ســلمان بن حمد آل خليفة، نظم النادي بعد ظهر أمس الســباق التاســع عشــر لهذا الموســم، والذي 

أقيم على كؤوس بنك البحرين الوطني، وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة بالصخير. 

وشــهد السباق منافســات قوية ومثيرة تفوقت 
خاللها الجياد المرشحة في جميع األشواط عدا 
المفاجأة القوية التي شــهدها الشوط السادس، 
والتــي كان بطلها الحصان “نيوكالســيكل” الذي 

قلب التوقعات بتفوقه على الجياد المرشحة.
بنــك  كأس  علــى  أقيــم  األول  الشــوط  وكان 
البحريــن الوطنــي لجيــاد ســباق التــوازن “نتاج 
 2000 والجائــزة  متــر،   1200 مســافة  محلــي” 
دينــار، واســتطاعت الفــرس “محايــدة” تحقيــق 
حققتــه  والــذي  الموســم،  هــذا  الثانــي  فوزهــا 
بجدارة وسط منافسة مفتوحة وبفارق طولين 
عن الفرس األخرى لإلســطبل نفسه “نوديس أز 

غود أوينك”.
وأقيــم الشــوط الثاني على كأس بنــك البحرين 
والرابعــة  الثالثــة  الدرجــات  لجيــاد  الوطنــي 
والمبتدئات والمخصص لألفراس “نتاج محلي” 
دينــار،   3000 والجائــزة  متــر   1400 مســافة 
وتمكنــت الفرس المرشــحة “صابرينا” من تأكيد 
الثالــث  بالفــوز  انتصاراتهــا  جدارتهــا بمواصلــة 
علــى التوالــي هــذا الموســم، والذي جــاء بعدما 
فرضــت تفوقهــا خصوصــا فــي آخــر 600 متــر 
عندما حلقت في المقدمة دون منافس، وأنهت 

الشوط لصالحها بفارق كبير بلغ 8 أطوال.
وأقيــم الشــوط الثالــث على كأس بنــك البحرين 

والرابعــة  الثالثــة  الدرجــة  لجيــاد  الوطنــي 
خيــل  مــن  لألفــرس  والمخصــص  والمبتدئــات 
لمســافة  “الواهــو”  األصيلــة  العربيــة  البحريــن 
دينــار،   2000 والجائــزة  مســتقيم  متــر   1200
واستطاعت الفرس “الشويمة 1729” من خطف 
أولى انتصاراتها بعدما انطلقت في المقدمة منذ 

البداية وحافظت على تقدمها حتى النهاية.
وأقيــم الشــوط الرابع علــى كأس بنــك البحرين 
الوطني لجياد سباق التوازن “مستورد” مسافة 
1400 متــر والجائــزة 2000 دينــار، وشــهد فوزا 
لعــب  الــذي  روكفــورد”  “جيــم  للحصــان  مثيــرا 
دورا كبيــرا في أنتــزاع الفوز بدخوله القوي في 
األمتار األخيرة وخطف الفوز من أمام الحصان 

“مسار زين”.

فوز مثير لـ “دليل”

وأقيم الشوط الخامس على كأس بنك البحرين 

والرابعــة  الثالثــة  الدرجــات  لجيــاد  الوطنــي 
والمبتدئــات “نتــاج محلــي” لمســافة 2000 متر، 
والجائــزة 3000 دينار، وشــهد الشــوط منافســة 
المرشــحة  بيــن الجيــاد  ثالثيــة قويــة ومثيــرة 
خصوصا في األمتار األخيرة وحسمها الحصان 
“دليــل” الــذي انطلــق بقــوة مــع منافســه “هنــري 
ذي هــورس” فــي آخر 400 متــر، وخاضا صراعا 
ولــم  “بارتشــمنت”  اآلخــر  الحصــان  مــع  مثيــرا 

يحسم إالّ عند خط النهاية.

مفاجأة

وشــهد الشــوط الســادس الذي أقيــم على كأس 
بنــك البحريــن الوطنــي لجيــاد الدرجــة األولــى 
“مســتورد” مســافة 1800 متــر، والجائزة 3000 
“نيــو  الحصــان  بطلهــا  قويــة  مفاجــأة  دينــار، 
كالســيكل” الــذي قلــب التوقعــات وانتــزع أولى 
انتصاراتــه هــذا الموســم بتفوقــه علــى الجيــاد 

المرشحة.

“دارك باور” يؤكد قوته

واتجهت األنظار صوب الشوط السابع واألخير 
الــذي أقيــم علــى كأس بنــك البحريــن الوطنــي 
لجياد الدرجة األولى “مســتورد” مســافة 1200 
متــر والجائزة 5000 دينار، واســتطاع الحصان 
المرشــح “دارك باور” إلســطبل العاديات ريســنغ 
تأكيــد جدارتــه وتفوقــه بتحقيــق الفــوز الثانــي 
في مشــاركته الثانية على التوالي في المضمار 
علــى  العاديــات  إســطبل  ليحافــظ  البحرينــي 
كأس الشــوط الرئيســي لبنك البحريــن الوطني 

للموسم الثاني على التوالي.

التتويج

وقد تســلم ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة كأس بنــك البحريــن الوطنــي 

للشــوط الســابع مــن عبدالعزيز األحمــد الرئيس 
لألفــراد  المصرفيــة  للخدمــات  التنفيــذي 
والشــركات ببنــك البحريــن الوطنــي بعــد فــوز 
فــي  األول  بالمركــز  بــاور”  “دارك  ســموه  جــواد 
األحمــد  عبدالعزيــز  قــام  كمــا  الســابع،  الشــوط 
البحريــن  بنــك  بكــؤوس  الفائزيــن  بتتويــج 
الوطنــي، حيــث قــدم كأس الشــوط األول إلــى 
عبدالعزيز يوســف طاهر، وكأس الشوط الثاني 
إلــى المضمر الفائــز فوزي ناس، وكأس الشــوط 
الثالــث إلــى المضمــر الفائــز جعفــر مــرزوق، كما 
قدم كأس البنك للشوط الرابع إلى سمو الشيخ 
خالــد بــن علــي بــن عيســى آل خليفــة، وكأس 
الخامــس إلى ســمو الشــيخ عيســى بــن عبدهللا 
بن عيســى أل خليفة، وكأس الشــوط الســادس 

إلى أحمد األنصاري.

“العاديات” يحتفظ بكأس البحرين الوطني للخيل
لقطات من التتويج حضور كبار الشخصيات

دلـــيـــل”  - “روكـــــــفـــــــورد  ـــ  ــ لـ مـــثـــيـــرة  وانـــــتـــــصـــــارات  ــة  ــ ــوي ــ ق ــأة  ــ ــاج ــ ــف ــ م

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

حقــق المحــرق فــوزا مثيــرا علــى حســاب النجمــة بثالثــة أشــواط مقابل شــوطين 
فــي المواجهــة التــي جمعتهما مســاء أمس الجمعة ضمن منافســات الجولة الثالثة 
واألخيــرة مــن الــدور التمهيــدي )دور المجموعــات( لــكأس ســمو ولــي العهــد للكــرة 
الطائــرة والتــي أقيمت علــى صالة االتحاد البحريني للكرة الطائرة بمدينة عيســى 
الرياضيــة. وفــاز النجمــة بالشــوط األول 25/15 قبــل أن يفوز المحرق بالشــوطين 
الثانــي والثالــث 25/21، 31/29 وعــاد النجمــة للفــوز بالشــوط الرابــع 25/19 فيمــا 

حسم المحرق الشوط الفاصل 15/12.
وبهــذا الفــوز ضمــن المحــرق صــدارة المجموعــة األولــى رغــم تســاويه مــع النجمة 
بـــ 7 نقــاط لــكال منهمــا ألفضليتــه بعــدد مرات الفــوز بعدما فــاز على كال مــن النصر 
النصــر  علــى  فقــط  انتصاريــن  األخيــر  فيمــا حقــق  النجمــة،  وأخيــرا  والبســيتين 

والبسيتين ليحتل مركز الوصافة في المجموعة.
وبعــد ختــام الــدور التمهيــدي اتضحــت مواجهــات الــدور نصــف النهائــي ألغلــى 
الكــؤوس حيــث ســيلتقي األهلــي متصــدر المجموعــة الثانيــة مــع النجمــة وصيف 
المجموعة األولى، فيما سيواجه المحرق متصدر المجموعة األولى أمام داركليب 
وصيــف المجموعــة الثانيــة. وفــي المواجهة األولى بيــن البســيتين والنصر، تمكن 
أبنــاء الجفيــر من تحقيق فوز شــرفي على حســاب منافســه بثالثة أشــواط مقابل 
شــوط في المواجهة التي جمعتهما ليخطف أول ثالث نقاط لم تعد تفيده بعد أن 
ودع المنافســة وخاض آخر مباراة له هذا الموســم، أما البسيتين فإنه هبط لدوري 

الدرجة الثانية وستكون هذه المباراة هي األخيرة مع أندية الدرجة األولى.
وانتهت األشواط األربعة كالتالي ٢٣/٢٥، ٢٠/٢٥، ٢٥/١٩، ٢٥/٢٧. 

فوز شرفي للنصر على البسيتين

المحرق تفوق على النجمة

بجــدارة مجموعتــه  ويتصــدر  بالنجمــة  يطيــح  المحــرق 
مواجهات نصف نهائي أغلى الكؤوس تتضح
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اللجنة االعالمية:

توج فريق بابكو لرياضة الســيارات )Bapco Motorsport team( بلقب فئة البرومود لموســم ســباقات الســرعة والذي اختتم األســبوع الماضي بحلبة 
البحريــن الدوليــة موطــن رياضــة الســيارات فــي الشــرق األوســط عبــر نجومه المتســابقين هاني حســين الذي حقــق لقــب البرومود ولقب بطل الموســم 
لفئــة االندكــس 8.5 بعــد أن تمكــن مــن تحقيق المركز األول في الجولة الخامســة واألخيرة محطمًا رقمه الشــخصي للمرة الثانيــة والمركز الثالث في فئة 

اإلنديكس متخطيا بالنقاط أقرب منافسيه.

 أمــا فــي فئــة 6-4 ســلندر فقــد حقــق بطــل 
الموســم الماضــي محمــد الجالهمــة المركز 
األول فــي نفــس الجولة حيث حطم البطل 
وفــي  الســابق،  القياســي  رقمــه  الجالهمــة 
فئة الســوبر ســتريت عــاد المخضــرم أحمد 
التغلــب  بعــد  التتويــج  لمنصــات  البلوشــي 
ســيارته  فــي  األعطــال  مــن  العديــد  علــى 
وتمكــن مــن تحقيق المركــز الثالث في تلك 
الجولــة وحقــق رقــم شــخصي مميــز له في 

هذه الفئة.
 وعلــى صعيد الجولة الرابعة واألخيرة في 
بطولة البحرين لألوتوكروس كان لألخوان 
ســلمان محمــود وعيســى محمــود نصيــب 
وافــر مــن التتويجــات، حيث تــوج البطالن 
بالمركــز األول والثانــي فــي فئــة الســيارات 

المعدلــة والمركــز الثانــي والثالــث فــي فئــة 
الســيارات الخارقة )السوبر( والمركز الثاني 

والثالــث في المجموع العام ومنها التتويج 
كأبطال للموسم.

جانب من التتويج

واالندكــس 8.5 البرومــود  عــرش  علــى  يتربــع  بابكــو 
تتويج هاني حسين بطاًل لموسم سباقات السرعة

سبورت



انطلــق أمس علــى مضمار حلبة البحرين 
الدوليــة “موطــن رياضــة الســيارات فــي 
الشرق األوسط” مهرجان السرعة، والذي 
 9 الســبت  لليــوم  فعالياتــه  ســتتواصل 
مــارس الجاري في يومه الثانيظ، والذي 
بطــوالت محليــة  انطــاق خمــس  شــهد 
خمــس  منافســات  وإقليمية.وجــرت 
أبرزهــا  الحلبــة  مضمــار  علــى  بطــوالت 
البطولــة اإلقليميــة بطولــة كأس تحــدي 
البــورش جي تي 3 الشــرق األوســط في 
الختاميــة،  قبــل  مــا  الخامســة  جولتهــا 

وسادس جوالت يوم السباقات الوطنية 
وذلــك مــن خــال الجولــة السادســة مــن 
البطولــة المحلية ”تحــدي حلبة البحرين 
الرياضــي  للموســم   “CC 2000 الدوليــة 
-2018 2019 وبطولــة الدراجات النارية 
ســبورت  ســوبر  وبطولــة   ،BMR600
وبطولــة   ،BSSP الناريــة  للدراجــات 

 .BSBK البحرين للدراجات النارية
مــن  األول  الســباق  منافســات  وخــال 
الجولة الخامسة من بطولة كأس تحدي 
األوســط  الشــرق   3 تــي  جــي  البــورش 
الفرنســي  تمكــن  األولــى  الفئــة  وضمــن 
جي بي ســيمنار من خطف لقب السباق، 
منهيــا الســباق المكــون مــن 14 لفــة فــي 
29 دقيقــة و11.488 ثانيــة. وفي المركز 
وذلــك  الزبيــر  الفيصــل  العمانــي  الثانــي 
بفــارق 3.774 ثانيــة. وفي المركز الثالث 

منهيــا  الوهيبــي،  خالــد  أيضــا  العمانــي 
الســباق فــي 29 دقيقــة و21.381 ثانية. 
أمــا ضمن الفئــة الثانية، فجاء أوال ســال 
هــاك، وفــي المركــز الثانــي ســمو الشــيخ 
عيســى بــن عبــد هللا آل خليفــة، وثالثــا 
ماقنوس أوهــان. أما ضمن الفئة الثالثة، 
وثانيــا  كارلســون  تومــاس  أوال  فجــاء 
مايــكل كنوتــزون وثالثا الشــيخ جابر بن 

علي آل خليفة.
أمــا منافســات الجولــة المحليــة تحــدي 
حلبــة البحريــن الدولية 2000 ســي ســي 
في جولتها الخامســة، فقد تمكن الشيخ 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة مــن خطــف 
المركــز األول فــي ســباقي الجولة وأنهى 
الســباق األول المكــون مــن 6 لفــات فــي 
14 دقيقــة و53.624 ثانيــة، وثانيــا رائــد 
حمــو وبفــارق 12.032 ثانية، أمــا المركز 

الثالــث، فــكان مــن نصيب طــارق التاجر 
وذلك في 15 دقيقة و06.704 ثانية. أما 
الفئــة الثانيــة، فتمكنت مارتينــا القصاب 
 15 وقــدره  زمنــا  محققــة  خطفهــا  مــن 
ماجــد  وثانيــا  ثانيــة،  و34.720  دقيقــة 
حمــو وثالثا رمزي القصاب وذلك في 15 

دقيقة و51.802 ثانية.
بــن  الثانــي، فواصــل حمــد  الســباق  أمــا 
وأنهــاه  الســباق  علــى  ســيطرته  عيســى 
وفــي  ثانيــة،  دقيقــة و01.731   15 فــي 
المركــز الثاني طارق التاجر وذلك بفارق 
11.749 ثانية، وثالثا الشــيخ ســلمان بن 

عيســى آل خليفــة وذلــك فــي 15 دقيقة 
و22.970 ثانية. أما الفئة الثانية، فتمكن 
األول،  المركــز  مــن خطــف  ماجــد حمــو 
وثانيا جيوفاني ساالرينو، وثالثا مارتينا 

القصاب. 
وتبــدأ الفعاليــات فــي اليــوم الثانــي مــن 
بطولــة  بفعاليــات  الســرعة  مهرجــان 
البــورش في ســباقيها وذلك من الســاعة 
11 صباحــا وحتى 5 مســاء، فا تفوتكم 
الســائقين  وتشــجيع  والتحــدي  اإلثــارة 
البحرينييــن المشــاركين في ظل التذاكر 
الرمزيــة المتوفــرة بســعر ديناريــن اثنين 
وتدعــو  للصغــار،  واحــد  ودينــار  للكبــار، 
حلبــة البحريــن الدوليــة جميــع الوســائل 
الفعاليــة  وتغطيــة  للحضــور  اإلعاميــة 
بحلبــة  اإلعامــي  المركــز  فــي  وذلــك 

البحرين الدولية.

الصخير- حلبة البحرين الدولية

مهرجان السرعة بحلبة البحرين الدولية

لقطات من التتويج

حمد بن عيسى 
وسيمنار يسيطران 

على تحدي 
الحلبة والبورش

آســيا لقــارة  مفخــرة  حمــد  بــن  خالــد  عهــد  فــي  البحرينيــة  القــوى  إنجــازات 
 هل ستترشح رسميا لرئاسة االتحاد  «

اآلسيوي؟

لقــد تقدمــت بــأوراق ترشــحي رســميا لمنصــب 
الرئيــس ونائــب الرئيــس فــي االنتخابــات التي 
ستجرى بشهر أبريل المقبل في الدوحة، بتأييد 
من بعض االتحادات اآلسيوية وبدعم من دولة 
اإلمــارات الحريصة على الدفع بأبنائها من ذوي 
الكفــاءة لتقلــد المناصــب الخارجيــة الرياضية، 
وهدفــي هو إحــداث الفرق وصناعة التغيير بما 
أتمتــع بــه من خبرة فــي هذا المجــال، خصوصا 
وأنني عضو في االتحاد اآلسيوي أللعاب القوى 
منــذ العــام 2013، وأتمنــى أن يكــون التوفيــق 

والنجاح حليفي.

وما حظوظك للفوز؟ «

جانــب  مــن  دعــم  وهنــاك  جيــدة،  حظوظــي 
االتحادات اآلسيوية لترشحي، والمنصب ليس 
هدفــي بقــدر مــا أســعى إلــى التغييــر للنهــوض 

بعمل االتحاد اآلسيوي.

 وما برنامجك االنتخابي؟ «

ســواء فــزت بالرئاســة أم لــم أفــز، فهدفــي كمــا 
ذكــرت لك مســبقا هــو إحــداث نقلــة نوعية في 
عمــل االتحاد وصناعــة التغيير من خال العمل 
التــي  لاتحــاد  الماليــة  المــوارد  لتعزيــز  الجــاد 
التطويــر  إلحــداث  األســاس  العصــب  تشــكل 
المنشــود، فألعــاب القــوى اآلســيوية حاليــا فــي 
تراجع، فهناك اتحادات قوية ومنتعشــة، وهناك 
اتحادات “فقيرة” إذا تركناها ستموت وتضعف 
أكثــر، وعلينــا أن نتقاســم تلــك المــوارد بعدالــة 
االتحــادات  لجميــع  الحيــاة  لنضمــن  وشــفافية 
الوطنية في القارة، واالتحاد اآلســيوي لألســف 
دعــم  أي  االتحــادات  لتلــك  يقــدم  لــم  الشــديد 
بصــورة  عدائيهــا  وبــروز  بإمكاناتهــا  للنهــوض 
أفضــل رغــم وجــود الكثير مــن المواهــب لديها، 
الخبــز..  “لنتقاســم  شــعار  يحمــل  وبرنامجــي 

لنضمن الحياة للجميع”.

 هل يعني ذلك بأن االتحاد اآلسيوي  «
ليست له إيرادات ذاتية حاليا؟

نعــم، االتحاد حاليا ال يملك إيرادات ذاتية، فهو 
أن  رغــم  المعونــات والصداقــات،  علــى  يعتمــد 
الظــروف متاحــة له لتحســين إيراداته، فمعظم 
الشــركات الراعيــة لاتحاد الدولي هي شــركات 
القــاري؟  اتحادهــا  تدعــم  ال  فلمــاذا  آســيوية!، 
وذلــك ألنها تريد مردودا وعائدا من ذلك الدعم 

والمــردود يأتي مــن خال العمل الجاد، وعندما 
أقــول ذلــك ليــس طعنــا فــي االتحــاد، وإنما من 
منطلــق الحــرص علــى رياضة ألعــاب القوى في 

آسيا.

 وكيف يمول االتحاد القاري بطوالته  «
وأنشطته؟

يعتمــد بالدرجــة األولــى علــى معونــات الــدول 
الــدول  يترجــى  فهــو  لبطوالتــه،  واســتضافتها 
لتنظيم البطوالت، رغم أننا قادرون على إيجاد 
رعــاة، فألعــاب القــوى تملــك شــعبية جيــدة في 
القارة، و80 إلى 90 % من رعاة االتحاد الدولي 

هم من قارتنا.

وهل تلقيت دعما وتأييدا من جانب  «
الكثير من االتحادات الوطنية بالقارة؟

لم أترشــح طمعا في منصب الرئاســة من تلقاء 
نفسي، وإنما تلبية لرغبة العديد من االتحادات 
االتحــاد  بينهــم  ومــن  القــارة،  فــي  الوطنيــة 

البحريني أللعاب القوى.

أال تعتقد بأن ذلك ربما يؤدي إلى  «
حدوث انشقاق عربي في ظل وجود 

مرشح عربي آخر لمنصب الرئاسة، وهو 
القطري دحالن الحمد؟

فــي النهايــة إنهــا رياضــة، ومــن يجد في نفســه 
الكفــاءة لــه حــق الترشــح بعيــدا عــن انتمائــه، 
االتحــادات  مــن  العموميــة  الجمعيــة  وعلــى 
الوطنية أن تختار الشــخص األنسب ومن لديه 

القدرة على التطوير في المستقبل.

وهل لديك رغبة للترشح لعضوية االتحاد  «
الدولي في االنتخابات التي ستجرى 

هذا العام؟

هدفــي هــو رئاســة االتحــاد اآلســيوي، وليســت 
لدي أي رغبة للترشــح لعضوية االتحاد الدولي؛ 
ألن األخيــر حــدث فيــه تغييــر وتطويــر واضح، 
ولــن أســتطيع أن أقدم فيــه أي إضافة، بل إنني 
أطمــح بــأن أقود االتحاد اآلســيوي ليســير على 

نهج االتحاد الدولي نفسه.

 وهل ستدعمون مرشح البحرين بدر  «
ناصر لعضوية االتحاد الدولي؟

بالتأكيد، سندعم بدر ناصر، وسندعم أي مرشح 
عربــي يعتزم خوض انتخابــات االتحاد الدولي 
إليماننا التام بقدرة الكوادر العربية والخليجية 

لمــا  والنجــاح  للعطــاء  الخصــوص  وجــه  علــى 
تمتلك من رؤية وطموحات.

في حال فوزك، هل ستنقل مقر االتحاد  «
من تايلند إلى اإلمارات؟

لــم أفكــر في ذلك، وال يهم المــكان وإنما األفكار 
والعمــل، فنحن في عصر التكنولوجيا ووســائل 
االتصــال الحديثــة متاحة، وأصبــح العالم قرية 

واحدة ويمكن التواصل بكل سهولة ويسر.

 ألعاب القوى اإلماراتية مرت بتراجع كان  «
آخره اإلخفاق في آسياد جاكرتا 2018 

وما تبعه من تبادل اتهامات وإشكاالت 

بين االتحاد والمدير الفني السابق 
سعيد عويطة ومهاترات وبيانات بين 
االتحاد ووسائل اإلعالم، فكيف تسير 

ألعاب القوى اإلماراتية حاليا؟

فــي الرياضــة دائمــا هنــاك تبايــن فــي وجهــات 
النظــر واآلراء ســواء مــن الشــارع الرياضــي أو 
واالتحــاد  األنديــة  ممثلــي  أو  اإلعــام  وســائل 
نفســه، واالنتقــاد هي حالــة إيجابية، ويجب أن 
تكــون نقطــة لانطــاق إلــى األفضــل، ورئيــس 
االتحــاد المستشــار محمــد الكمالــي هــو رئيــس 
ومــن  العموميــة  الجمعيــة  مــن  قــادم  منتخــب 
الجمعيــة  هــي  االتحــاد  وتحاســب  تحاســبه 
العموميــة، ونعتــرف بوجــود أخطــاء وإخفــاق، 
ولكــن مــن يعمل يخطــأ ولــكل إخفــاق مبرراته، 
والعمــل دائما مــا يكون أمام تحديــات، ونتمنى 
بــأن يكــون القادم أفضل ألم األلعــاب اإلماراتية 
بعيــدا عــن االجتهــادات الشــخصية، ومــن حــق 
الشــارع الرياضــي ووســائل اإلعــام أن تطالــب 
باإلنجــازات، وكل مــا أدعــو لــه هــو التخطيــط 

السليم لمستقبل أفضل.

هل لديك تطلعات لرئاسة االتحاد  «
اإلماراتي مستقبال؟

فــي الوقــت الحالــي ليــس مــن ضمــن أهدافــي، 

إدارة  مجلــس  فــي  منتخــب  غيــر  عضــو  فأنــا 
االتحــاد أساســا، فأنــا معيــن من جانــب االتحاد 
وفقــا للنظــام األساســي؛ نظرا لمــا أحظى به من 
تقديــر واحترام مــن الجمعية العمومية وبحكم 
كونــي عضــوا فــي االتحــاد اآلســيوي، ومتى ما 
طلب مني الترشــح للرئاســة مستقبا، فأنا رهن 
اإلشارة، فأنا جندي لخدمة وطني اإلمارات من 

أي موقع.

 ما رأيك في ألعاب القوى البحرينية؟ «

ألعــاب القــوى البحرينيــة برئاســة ســمو الشــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة )7 نجوم(، ولقد شرفت 
القــارة اآلســيوية باإلنجــازات الباهــرة، ونتمنى 
البحريــن  مملكــة  حــذو  اتحــاد  كل  يحــذو  أن 
ليــس فــي تحقيــق اإلنجــازات فقــط، وإنمــا في 
التخطيــط والنهــج اإلداري الســليم مــن خــال 
أهــداف واضحــة المعالــم عمــل علــى تحقيقهــا، 
كمــا أن ألعــاب القــوى البحرينيــة تحظــى بدعم 
جالة الملك وخال إحدى اللقاءات مع جالته 
قبــل 3 ســنوات فوجئــت بإطاعــه الكامــل على 
كان  مــا  ومتــى  العدائيــن،  ونتائــج  األلعــاب  أم 
لديك قائد سياســي يقدم لك الدعم والمســاندة 
ومجلــس إدارة متجانــس ودعــم إعامي قوي، 
مــن  المزيــد  وأتمنــى  الهــدف،  ســتحقق  فإنــك 

التوفيق والنجاح أللعاب القوى البحرينية.

المعمري متحدثا لـ “البالد سبورت”

يســعى نائــب رئيــس االتحــاد اآلســيوي أللعــاب القــوى، نائــب رئيــس اتحــاد دول غرب 
آســيا اإلماراتي ناصر المعمري إلى رئاســة االتحاد اآلسيوي إلحداث التغيير والتطوير 
محاطــا بدعــم كبيــر من جانب عــدد من االتحــادات الوطنية التي دفعته للترشــح وفق 

قوله، واضعا نصب عينيه تعزيز الموارد المالية لالتحاد.

المعمــري زار مملكــة البحريــن لحضــور حفــل تكريــم البطلــة العالمية ســلوى عيد ناصر؛ 
بمناســبة فوزهــا بــكأس الــدوري الماســي فــي ســباق 400 متر ولــم يتردد في الكشــف لـ 
“البالد سبورت” عن طموحاته وتطلعاته في حال فوزه بمنصب الرئاسة، فخرجنا معه 

بهذا الحوار الشيق. 

حسن علي

يكشف لـ “^ سبورت” ترشحه لرئاسة اآلسيوي

bussines
@albiladpress.com
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الخطأ ممنوع
بعدما كان يطارد ليفربول، على صدارة الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، لفترة طويلة يملك 
مانشســتر ســيتي حامــل اللقب الفرصة لزيــادة الضغط على فريق المــدرب يورجن كلوب، عندما 

يواجه واتفورد، اليوم السبت وقبل يوم من استضافة منافسه المتعثر لبيرنلي.

يحكــم  ليفربــول  أن  بــدا  أســابيع  عــدة  وقبــل 
قبضتــه علــى القمة وفي طريقــه للقبه األول في 
الــدوري منــذ 1990، لكنــه تعــادل 4 مــرات في 6 
مباريــات ليفتــح البــاب أمام فريــق المدرب بيب 

جوارديوال.
ولم يكن الســيتي خجوالً في صعوده إلى القمة 
بـــ 5 انتصــارات متتاليــة، ليتقــدم بنقطــة فــوق 

منافسه قبل 9 مباريات من النهاية.
والفــوز علــى واتفــورد، الــذي ســقط 5 - 0 أمــام 
ليفربــول فــي آخر مباراة خارج ملعبه، ســيجعله 

يزيــد الضغــط علــى فريــق المــدرب كلــوب، الذي 
سيســعى للحصــول علــى 3 نقــاط ضــد بيرنلــي 
المتعثــر والراغب في الحفــاظ على مكانه بعيًدا 

عن منطقة الهبوط.
بــدون  التعــادل  بعــد  بالقلــق  كلــوب  ولــم يشــعر 
أهــداف مــع مســتضيفه إيفرتــون ليتنــازل عــن 
مــع  ديســمبر  منــذ  مــرة  لســيتي ألول  الصــدارة 

خوض كل منهما العدد ذاته من المباريات.
فــي  الرســمي  ليفربــول  موقــع  كلــوب  وأبلــغ 
اإلنترنــت: “نشــعر بإيجابيــة. كيــف ال يمكــن أن 

نشعر بإيجابية؟”
وأضــاف: “مــا زال هنــاك الكثيــر مــن المباريــات. 
الوضــع )فــي القمــة( تغيــر قليــاً واآلن نحــن في 

المركز الثاني و)سيتي( األول”.
مــن  المكــون  ليفربــول  هجــوم  ثاثــي  ويعانــي 
ســاديو مانــي ومحمد صــاح وروبرتــو فيرمينو 
لكــن الفريــق ســيرحب باقتــراب عــودة أليكــس 

أوكسليد تشامبرلين.
وشــارك العــب وســط إنجلتــرا، الغائــب منذ نحو 

عــام بســبب إصابة فــي الركبة في مبــاراة فريق 
تحــت 23 عاًمــا وســتمنح عودتــه دفعــة قويــة 

للفريق.
وبينمــا اشــتدت المنافســة على اللقــب فالصراع 
علــى المركزيــن الثالــث والرابــع والتأهــل لدوري 
انتفاضــة  بعــد  مثيــًرا  ســيكون  أوروبــا  أبطــال 
مانشســتر يونايتــد المفاجئــة تحت قيــادة أولي 

جونار سولسكاير.
وبدا أن المهاجم النرويجي الســابق وصل بعصا 

ســحرية إلــى أولــد ترافورد وبلغــت فترته درجة 
أخــرى مــن اإلعجاز األربعــاء عندما فــاز يونايتد 
1-3 على باريس مســتضيفه سان جيرمان ليبلغ 

دور الثمانية في دوري األبطال.
وبعــد واحــد مــن أبــرز انتصاراتــه فــي تاريخــه 
األوروبي الكبير ســيحل يونايتد صاحب المركز 
الرابــع ضيًفــا علــى أرســنال الخامس فــي مباراة 

يمكن وصفها بأنها بـ 6 نقاط.
وســيحصل توتنهــام هوتســبير صاحــب المركــز 

الثالث على دفعة معنوية بعد بلوغ دور الثمانية 
فــي دوري األبطــال أيضــا عقــب انتصــاره -4 0 
على بوروسيا دورتموند في النتيجة اإلجمالية.

علــى  الســبت  يــوم  ضيفــا  الفريــق  ويحــل 
 6 بـــ  ســاوثهامبتون المتعثــر ولــو فــاز ســيتقدم 
نقــاط علــى اليونايتــد و7 علــى آرســنال و8 على 
تشيلســي الــذي يســتضيف وولفرهامبتون، يوم 

األحد.

أتلتيكو تحت األنظار

وكاالت
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بورنموث
فولهام
ايفرتون
توتنهام
واتفورد

15.30
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
20.30

الدوري االسباني
الجولة 27

االفيس

برشلونة
اتلتيكو

خيتافي

ايبار

رايو
ليغانيس

هويسكا

15.00

20.30
18.15

22.45

الدوري االيطالي
الجولة 27

بارما
كييفو

جنوا
ميالن

20.00
22.30

الدوري األلماني
الجولة 25

بايرن
دورتموند

فولفسبورغ
شتوتغارت

17.30
17.30

يأمل أتلتيكو مدريد أن يتجّنب الكارثة التي اختبرها جاره اللدود ريال مدريد من خالل البقاء 
قريًبا من برشــلونة حامل اللقب والمتصدر بالفوز اليوم الســبت على ضيفه ليغانيس، وذلك في 

المرحلة السابعة والعشرين من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

دييغــو  األرجنتينــي  المــدرب  فريــق  ويدخــل 
ســيميوني إلى مباراته اليوم مع صاحب المركز 
الرابــع عشــر وذهنــه فــي تورينــو حيــث يحــل 
الثاثاء ضيًفا على يوفنتوس بطل إيطاليا في 
إيــاب الــدور ثمن النهائي لمســابقة دوري أبطال 
أوروبــا مــع أفضلية الهدفيــن النظيفين القاتلين 

اللذين سجلهما ذهاًبا على أرضه.
وفــي ظــل تخلفــه بفــارق 7 نقــاط عن برشــلونة 
المتصــدر وخروجــه مــن مســابقة الــكأس التــي 
يــدرك  وفالنســيا،  األخيــر  بيــن  لقبهــا  انحصــر 
ســيميوني إمكانيــة أن يمــر فريقــه بمــا اختبــره 
الجــار اللــدود ريــال مدريــد فــي غضــون أيــام 
معــدودة حيــن خــرج مــن نصــف نهائــي الــكأس 
بخســارته علــى أرضــه أمــام برشــلونة صفــر3- 
ثــم ســقط مجددا أمام األخير علــى ملعبه أيًضا 
فــي الــدوري صفــر1-، قبــل أن تحصــل الكارثــة 
الثاثــاء بهزيمــة مذلة فــي “ســانتياغو برنابيو” 

حســم  أن  بعــد   1-4 الهولنــدي  أياكــس  أمــام 
الذهاب لصالحه 2-1.

مــن الناحيــة المنطقيــة وبحســب الوضــع الفني 
والمعنوي لبرشلونة الذي يخوض بدوره مباراة 
سهلة السبت أيًضا على أرضه ضد رايو فايكانو 
التاســع عشــر قبل أن يســتضيف األربعــاء ليون 
الفرنســي فــي ايــاب ثمــن دوري األبطــال وهمــا 
متعادالن صفر-صفر، ســيكون من الصعب على 
أتلتيكــو أن يزيــح النــادي الكاتالونــي عن عرش 
الــدوري إال فــي حــال حصــول تدهــور مســتبعد 
فــي نتائــج األخير، وذلك في ظل فــارق النقاط 

السبع بين الفريقين.
اللقــاء الحاســم  ومــع بقــاء أربــع مراحــل قبــل 
المرتقــب بيــن الفريقيــن علــى “كامــب نــو” فــي 
الســابع مــن الشــهر المقبــل، يأمــل ســيميوني أن 
يخــوض فريقــه مبــاراة الســبت بتركيــز كامــل 
مــن أجــل الخروج منها بفوز رابــع على التوالي، 

وبالتالــي عــدم تســليم برشــلونة لقــب الــدوري 
على طبق من ذهب.

فايكانــو  يبــدو  ال  الكاتالونــي،  المعســكر  وفــي 
مــن الفــرق القــادرة علــى الوقــوف فــي وجه مد 
القادميــن  فالفيــردي  أرنســتو  المــدرب  رجــال 
ا في الــدوري خارج  مــن انتصاريــن مهميــن جــدًّ
قواعدهــم علــى إشــبيلية القــوي )2-4( وريــال 

مدريد )-1صفر(، إضافة الى الفوز الكاسح على 
األخير في إياب نصف نهائي الكأس )صفر3-(.

فايكانــو  علــى  ا  جــدًّ الصعــب  مــن  وســيكون 
الصمــود أمام برشــلونة الذي خــرج منتصًرا من 
المواجهات الـ12 األخيرة بين الفريقين وســجل 
فيهــا 53 هدًفــا، فيمــا تلقــت شــباكه 7 أهــداف 

فقط.

دييغو سيميوني

وكاالت

وكاالت

قدم إيسكو نجم وسط ريال مدريد، اعتذاره لزمالئه، بسبب ما فعله الالعب قبل مباراة 
أياكــس، التــي أقيمت الثالثاء الماضي، وانتهت بخســارة الفريــق الملكي بنتيجة 4-1، في 

إياب ثمن نهائي دوري األبطال.

قــدم  إيســكو  أن  “مــاركا”،  وذكــرت صحيفــة 
اعتــذاره لزمائــه فــي االجتمــاع، الــذي عقده 
راموس مع الاعبين. وكان سيرجيو راموس 
قــد عاتــب زميله إيســكو، علــى تصرفه بعدم 
اســتقال الحافلــة مــع العبــي الفريــق. وأكــد 

إيســكو لزمائــه أنــه كان غاضًبــا قبــل مبــاراة 
أياكــس، لذلــك رفض اســتقال حافلــة الملكي 
من مقــر تدريبات الميرنجي فــي فالديبيباس 
إلــى ملعــب البرنابيــو لخــوض المبــاراة، بعدما 

علم بقرار استبعاده من المواجهة.

اعتذار ايسكو

sports@albiladpress.com
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وكاالت

فقد بايرن ميونخ األلماني، أحد أسلحته البارزة قبل موقعة ليفربول اإلنجليزي في ملعب أليانز أرينا، األربعاء المقبل، في 
إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

لتحقيــق  البافــاري،  الفريــق  ويحتــاج 
الفــوز بــأي نتيجة، لضمــان التأهل للدور 
ربع النهائي، بعدما تعادل مع الريدز في 

عقر داره ذهاًبا بدون أهداف.
بيلــد”  “ســبورت  صحيفــة  وكشــفت 
التــي  االنتكاســة  كواليــس  األلمانيــة، 
تعــرض لهــا الهولنــدي المخضــرم آرييــن 
روبــن، خــال مشــاركته فــي تدريبــات 

الفريق.
وكان نيكــو كوفاتــش، مــدرب البايــرن، 
قد أعلن خروج روبن من حســاباته قبل 
الســبت،  اليــوم  فولفســبورج،  مواجهــة 
فــي الجولــة الـ25 مــن الــدوري األلماني، 

بسبب تعرضه إلصابة جديدة.
وأوضحــت الصحيفــة أن روبــن تعــرض 
إلصابة في الكاحل خال مشــاركته في 

مران الفريق، الثاثاء الماضي.

انتكاسة روبن

يمكن أن يستلهم أرسنال ما فعله أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد  «
بعودتهما في النتيجة عقب الخسارة في مباراة الذهاب على ملعبيهما في 

دوري األبطال وبلوغ دور الثمانية بعد إقصاء ريال مدريد حامل اللقب وباريس 
سان جيرمان على التوالي.

إلهام

سيتي يسعى لمواصلة التألق وتحقيق الفوز 
السادس على التوالي

تشيك يثق في التأهل
قال حارس أرســنال بيتر تشــيك إن فريقه 
ســيواجه مهمــة شــاقة لبلــوغ دور الثمانية 
عقــب  القــدم  لكــرة  األوروبــي  للــدوري 
خســارته 1-3 علــى أرض ســتاد ريــن فــي 
ذهاب دور الستة عشر، لكنه أكد أن النادي 
اللندنــي يملــك الكفــاءة والثقــة لتعويــض 
الفارق.وتقــدم أرســنال مبكــًرا لكــن طرد 
باباســتاثوبولوس  ســقراطيس  مدافعــه 
فــي الشــوط األول حــول مســار المباراة 

لصالح أصحاب األرض.
بنهايــة  ســيعتزل  الــذي  تشــيك،  وقــال 
الــذي  الهــدف  إن  الحالــي،  الموســم 
يكــون  قــد  فرنســا  فــي  الفريــق  ســجله 
فــي  الفريقــان  يلتقــي  عندمــا  حاســما 

ملعــب اإلمارات فــي مبــاراة اإلياب يوم 
الخميس المقبل.

ونقــل موقــع النــادي علــى اإلنترنــت عن 
الحــارس التشــيكي البالغ عمــره 36 عاًما 
قولــه ”مــا زلنا قادرين علــى تجاوز فارق 
الهدفين ألن هدفنا خارج ملعبنا سيلعب 
ا في حسم التأهل. لكننا صعبنا  دوًرا مهمًّ

األمور على أنفسنا بعض الشيء“.
وأضاف تشــيك ”صنعنا عدة فرص لذلك 
يجــب أن نتحلــى باإليجابيــة. فعلنا ذلك 
في الماضي عندما تأخرنا بفارق هدفين 

وعوضناهما في مباراة العودة“.

بيتر تشيك

وكاالت

وكاالت

اســتقر فلورنتينــو بيريــز، رئيــس نــادي ريــال مدريد، على تأجيل فكــرة رحيل األرجنتيني ســانتياجو ســوالري، المدير الفني 
للفريق الملكي، إلى ما بعد مباراة بلد الوليد، المقرر خوضها األحد المقبل، في إطار الليجا.

وذكــرت صحيفــة “مــاركا”، أن بيريــز قــّرر 
االنتظــار إلــى مــا بعــد مبــاراة بلــد الوليــد، 
للكشــف عن قراره المنتظر بتعيين مدرب 
الــذي  لســوالري،  للميرنجــي خلًفــا  جديــد 
لقــب  حامــل  وجماهيــر  إدارة  ثقــة  فقــد 
دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد الخســارة 
ووســط  أرضــه  علــى   )1-4( الكارثيــة 

جماهيره أمام أياكس.
ويعيــش ريــال مدريد، واحــدة من أصعب 
الفتــرات فــي تاريخــه، بعــد اإلقصــاء مــن 
بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال 
أوروبــا فــي غضــون أســبوع واحــد فقــط، 
وأصبح القتال على الليجا شبه مستحيل.

وكانت تقارير إســبانية قد أشــارت مؤخًرا 
ســوالري  إقالــة  تنــوي  اإلدارة  أن  إلــى 
وتعييــن البرتغالــي جوزيــه مورينيــو بداًل 

منه.

القرار المنتظر



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

المجتمعيــة  مســؤوليتها  منطلــق  مــن 
فــي تدريــب وتأهيل الطلبــة في مملكة 
خدمــات  شــركة  اســتقبلت  البحريــن، 
مجموعتيــن  )بــاس(  البحريــن  مطــار 
خليفــة  الشــيخ  معهــد  مــن  طالبيتيــن 
والمدرســة  للتكنولوجيــا  ســلمان  بــن 
فــي  بجولــة  قامــوا  إذ  الفلبينيــة. 
مركــز “بيتــك” للتدريــب علــى هندســة 
الطائــرات. حيــث تعــرف الطــالب علــى 
معلومــات عامــة عــن صيانــة الطائرات 
فــي  المســتخدمة  والقطــع  والهندســة، 
تصنيــع الطائرات وكيفيــة االعتناء بها. 
باإلضافة إلى تقديم معلومات متنوعة 
مــن قبل مركــز بيتك للتدريب وأقســام 
الصيانة والمشــاريع والتعليم والتطوير 
الطلبــة  ليتعــرف  وذلــك  والتمويــن، 
ومســتقبل  الشــركة  عمــل  آليــة  علــى 
الدراسة في المركز والفرص الوظيفية 

المحتملة والمستقبلية.

ــب ــدري ــت ــات مــتــنــوعــة مـــن مــركــز ال ــوم ــل ــع ــم م ــدي ــق ت

“بيتك” يستقبل طلبة هندسة الطيران للمعرفة والتأهيل

عروًضــا  جــي  دي  شــرف  تقــدم 
رائعــة خــالل احتفاالت فــي فروعها 
المنتشــرة في البحرين، حيث يمنح 
العمالء قسيمة دخول لعبتين مجاًنا 
عمليــة  كل  عنــد  عــذارى  لحديقــة 
الشــهري  بالتقســيط  وذلــك  شــراء. 
بالتعاون مع سيتي بنك، واستاندرد 

جارتــر، اتش اس بي ســي، وماكس، 
واليت.

 قــم بزيــارة محــالت شــرف دي جي 
فــي البحريــن ســيتي ســنتر، مجمــع 
الســيف  ومجمــع  الرفــاع  اإلنمــاء 
منتجــك  علــى  للحصــول  المحــرق 

المفضل.

“شرف دي جي” تقّدم عروًضا رائعة

انطالًقــا مــن أهميــة االرتقاء بمســتويات األداء وتأهيل الكوادر البشــرية البحرينية وتماشــًيا مع رؤية شــركة مطار البحرين 
الراميــة إلــى تنميــة قــدرات منتســبيها كــرم الرئيس التنفيذي بشــركة مطــار البحرين محمــد البنفالح ثالثيــن موظًفا ومنحهم 
جائزة التمّيز الوظيفي التي تمنح للموظف نظير تفانيهم في العمل وإسهاماتهم البارزة في تحسين العمليات التشغيلية في 
إدارات الشركة المختلفة باإلضافة إلى االلتزام بتطبيق مبادئ الجودة أثناء تأدية العمل و الحد من المخاطر ومنع حدوثها.

وبهــذه المناســبةـ صــرح البنفــالح بــأن 
البحريــن  مطــار  شــركة  اســتراتيجية 
تضع الموظفين على رأس أولوياتها، إذ 
تحــرص على تعزيز تطورهم الوظيفي 
وصقــل  قدراتهــم  وتنميــة  ونجاحهــم 
مهاراتهــم، مؤكًدا أن مبــادرات البحرنة 
تشــّكل إحدى أهــم ركائز اســتراتيجية 

نجاح الشركة، مضيًفا أن جوائز التمّيز 
الوظيفــي تحتفــي بالموظفيــن الذيــن 
لالضطــالع  يبذلــون قصــارى جهدهــم 
بمــا هــو أكثــر ممــا ُتمليــه عليهــم مهــام 
الشــركة  تقديــر  تعكــس  كمــا  عملهــم، 
البالــغ لتفانيهــم وإخالصهــم. كما أشــار 
البنفــالح إلى أن أجــواء العمل الداعمة 

قــدرات  تنميــة  وبرامــج  بالشــركة 
الموظفيــن العديــدة التــي أطلقتهــا قــد 
ســاهمت جميعهــا في االرتقــاء بجودة 
إنتاجيــة فريــق العمــل بأكملــه، وهو ما 
يشــكل إنجــاًزا فائــق األهميــة، خاصــًة 
مــع قــرب االنتهاء مــن برنامج تحديث 

المطار.

تبرعت شركة إبراهيم خليل كانو بمعدات تدريبية للمعهد الوطني للتدريب الصناعي في المملكة، حيث من المقّرر أن 
تســهم هذه المعدات في بناء المهارات العملية في قطاع الســيارات لدى طلبة المعهد. ويتماشــى هذا التبرع مع توجه 

الشركة الداعم لمختلف األنشطة المجتمعية الهادفة إلى الدفع بعجلة  التنمية االجتماعية في المملكة. 

المناســبة، صــرح  وتعليًقــا علــى هــذه 
المنتــدب  اإلدارة  مجلــس  عضــو 
قائــالً:  كانــو،  فــؤاد  طــالل  بالشــركة 
إبراهيــم خليــل  فــي شــركة  نفتخــر   “

الوطنــي  المعهــد  مــع  بشــراكتنا  كانــو 
الدعــم  وتوفيــر  الصناعــي  للتدريــب 
المتواصــل لهــم، وذلك لتمكيــن الطلبة 
مــن الحصــول علــى المعرفــة النظريــة 

والعمليــة الضروريــة للعمــل فــي هــذا 
القطــاع وبالتالــي إعدادهــم للحصــول 
فــي  أفضــل  وظيفيــة  فــرص  علــى 

المستقبل”.

شركة “المطار” تحتفي بالمتميزين

“كانو” تدعم “التدريب الصناعي”

للتواصل: 17111509

دعًما للترابط األسري وتقديًرا لدور األم في حياة كل إنسان وخالل المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر إدارة مجموعة الحواج 
برعايــة كريــدي مكــس، تــم اإلعالن عن بدء فعاليات االحتفال بعيد األم تحت شــعار “أحبك يا أمــي” من يوم الجمعة 8 مارس 

بجميع فروع الحواج وبرعاية كريدي مكس للعام الخامس على التوالي. 

ويشــارك الحــواج وكريــدي ماكــس عمالئهــم 
فرحتهــم واســتعدادهم لعيــد األم بتقديم 10 
هدايــا غايــة فــي الروعــة ألفضل من ســيقوم 
بالتعبيــر عن حّبه ألمــه الغالية، حيث يحصل 
كل مشــتٍر مــن أي مــن محــالت الحــواج على 
بطاقــة إهداء ليقــوم بكتابة أفضل ما يود أن 

يعبر به عن حبه ألمه.
 وســتقوم لجنــه التحكيــم المكونــة مــن عــدد 
مــن نجــوم المجتمــع و الشــخصيات العامــة 
التي ســتنعقد بفندق الفورسيزونز في الرابع 
والعشــرين مــن مــارس بتقييــم كل الرســائل 
لتختــار أفضلهــا وســتحصل الرســائل الفائزة 
علــى جوائــز نقدية مقدمة مــن كريدي مكس 
 1500 علــى  األول  الفائــز  يحصــل  حيــث 
دوالر والفائــز الثانــي 1000 دوالر و الثالــث 

مقدمــة  جوائــز  إلــى  إضافــة  دوالر،   500
مــن مجموعــة الحــواج وهــي ســاعة ألمــاس 
العطــور  “شــجرة  إلــى  باإلضافــة  سويســرية 
الكبــرى” التي تعد مفاجــأة للفائزين ويحصل 
علــى  العاشــر  وحتــى  الرابــع  الفائــز  مــن  كل 

باقات عطور وساعات تشارلز جوردن. 
وتبــدأ محــالت الحــواج فــي توزيــع بطاقــات 

يــوم  مــن  بدايــة  المشــترين  علــى  اإلهــداء 
الجمعــة 8 مــارس حتى الخميــس 21 مارس، 
علــى أن تعلــن أســماء الفائزيــن بعــد انتهــاء 
لجنــة التحكيــم مــن التقييــم يــوم األحــد 24 
مــارس 2019 بفنــدق الفورســيزونز، وتحــت 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزيــر  رعايــة 

جميل حميدان.

الحواج يعلن عن مسابقة عيد األم جوائز قيمة وهدايا 
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“كريدي َمكس” 
ترعى الحدث 

العائلي

للســياحة، يشــارك  البحريــن  مــع هيئــة  بالتعــاون 
الشــقيقة  الكويــت  دولــة  البحريــن   – األڤنيــوز 
احتفاالتهــا بعيدهــا الوطنــي مــن 21 فبرايــر لغاية 
23 فبراير 2018 بمفاجئة زوارها بتجربة ترفيهية 

وثقافية مميزة.
 يحرص األڤنيوز – البحرين على أهمية التواصل 
مــع زواره خــالل هــذه المناســبة، حيــث عرضــت 
شاشات رقمية بلقطات للتراث الكويتي التقليدي 
أثناء عزف النشيد الوطني للكويت، بهدف تعزيز 
فهــم الزائــر لثقافة الكويت العميقــة والغنية. وقد 
ُســّر الضيــوف بعــد ذلك بالقــدرة علــى التفاعل مع 
المحلييــن  االجتماعــي  التواصــل  مؤثريــن  أبــرز 
واإلقليميين منهم: عمر محبوب، شيماء رحيمي، 
رزان الجاســم، محمد عيســى و محمد صادق عبر 
نفــس الشاشــات مــن خــالل البــث المباشــر، حيث 
ُطرحــوا سلســلة مــن األســئلة علــى المشــاهدين. 
عندمــا أجــاب أحــد الجمهــور بشــكل صحيــح، بدأ 
الــزوار. كمــا  عــرض الفرقــة التقليديــة مفاجئيــن 

تــم تقديــم القهــوة العربيــة والحلويــات الكويتية 
للزوار.

شّدد تعاون األڤنيوز – البحرين مع هيئة البحرين 
للسياحة والمعارض إلى أهمية المشاركة في هذه 

االحتفــاالت الثقافيــة كطريقــة لمواصلــة التقاليد 
والتــراث  المشــتركة  الثقافــة  األمــد،  الطويلــة 
الشــعبي المشــترك بيــن كل مــن مملكــة البحريــن 

ودولة الكويت.

“األفنيوز” يحتفل باليوم الوطني للكويت
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األجواء مكهربة وقد تعمي الضغوط بصيرتك.

احم استقرارك وحافظ على المستوى الحالي.

تشعر اليوم أكثر من أي وقت مضى بالحيوية.

يحمل هذا اليوم جديًدا وأحداًثا مميزة.

يحصل تغيير في حياتك المهنية.

عليك مضاعفة تحّركاتك واتصاالتك.

تتعّرض لحاالت الضغط التي تؤثر في حيويتك.

ابتعد قلياًل عن الضجة وترّدد إلى أماكن هادئة.

احذر التدخل في شؤون اآلخرين.

عليك أن تنال قسًطا وافًيا من النوم.

تناول المغذيات القادرة على تزويدك بالطاقة.

تحاش السارقين والمحتالين والمناورين.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

9 مارس

 1919

اندالع ثورة 
المصريين ضد 

االحتالل 
البريطاني 

بقيادة سعد 
زغلول التي عرفت باسم 

ثورة 1919.

يواصل الفنان المصري 
رامي صبري تسجيل 

أغنيات ألبومه الجديد، 
حيث كشف عن أنه 

أوشك على االنتهاء منه، 
ويتعاون فيه مع شركة 

اإلنتاج “نجوم ريكوردز”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ــة ــي ــك ــي ــاس ــك ــقـــى ال ــيـ ــمـــوسـ ــر مـــقـــّدمـــي الـ ــ ــه ــ أش

أمسيات كالسيكية في أوبرا دبي

يعود مهرجان الموسيقى الكالسيكية الشهير»بي بي سي برومز دبي« إلى أوبرا دبي، حيث سيقام على مدى 4 أيام من 19 إلى 22 مارس الجاري. ويفتتح »بي بي سي برومز« أيامه 
ا لمقطوعة »تميزس« للمؤّلفة الموســيقية البريطانية بشــرى الترك، من وحي جذورها اللبنانية، ثّم ينضّم النجم الصاعد في عالم الموســيقى الكالســيكية، قائد  بالعرض األول عالميًّ

األوركسترا بن جيرنون، إلى عازفة الكمان العالمية كارين غوميو، في عزف ممّيز لكونشيرتو الكمان من تشايكوفسكي.

الحفــل  مــن  اآلخــر  النصــف  ويتضّمــن 
االفتتاحي واحدة من إحدى أعظم وأشهر 
مقطوعات موســيقى الباليه في القرن 20، 
»روميو وجولييت« لســيرجي بروكوفييف 
جانيــن  صوفــي  تقــود  الجــاري،   20 يــوم 
فرقــة كــورس »بــي بــي ســي ســينغرز« في 
أداء لبعــض من أشــهر األغنيــات على مدى 
األعــوام المئة الماضية، كمــا يقّدم »كورس 
Figure hu� (بــي بي ســي ســينغرز« أغنيــة 

maine( لبولنك.
فارنــز  ريتشــارد  يقــوم  مــارس،   21 ويــوم 
بقايــدة األوركســترا التــي تضــّم مجموعــة 
المنفــرد  العــزف  نجــوم  مــن  منتقــاة 
»دبــي  كــورس  جانــب  إلــى  البريطانييــن، 
أوبرا فســتيفال كورس« الذي تّم تأسيســه 
حديًثــا بالتعــاون مع مــدارس محلية، وكل 
هــذا يجعلهــا أمســية فعــالً ال تفــّوت! فضالً 
عــن عــرض آخر الســهرة مــع الرباعــّي الذي 
يضــّم عازف األكورديــون الصربي زيفوراد 
البريطانــي  الكمــان  وعــازف  نيكوليتــش، 
أناســتازيوس مافروديــس، وعازفة البيانو 
البلجيكيــة أناهيــت تشاوتشــيان، وعــازف 
الدوبــل بــاس اإليطالــي إنريكــي غاالســي. 
علــى  الجمهــور  الرباعــي  يعــّرف  حيــث 
مــدى تنــّوع موســيقى التانغــو فــي أمريكا 

الالتينية
أما الليلة الختامية من مهرجان الموسيقى 
الكالسيكية »بي بي سي برومز دبي 2019«، 
فتحــّل يــوم 22 الجــاري، وهــي مــن تقديــم 

أشــهر مقّدمي الموســيقى الكالســيكية في 
بريطانيــا بتــروك تريالونــي. هذه األمســية 
تهــدف إلــى جمــع النــاس فــي حفــل حاشــد 
يظهــر الــروح الحقيقيــة للمهرجــان، وفيهــا 
عملــه  باشــر  الــذي  فارنــز،  ريتشــارد  يقــوم 
ضمــن بــي بــي ســي برومــز العــام الماضــي، 

بقيادة أوركســترا بي بي ســي السيمفونية، 
وكــورس بــي بــي ســي ســينجرز، وصاحب 
صوت الباريتون رودريك ويليامز، وعازف 
األكورديــون زيفــوراد نيكوليتــش، وأيًضــا 

كورس دبي أوبرا فستيفال.
قال جاســبر هــوب، المديــر التنفيذي ألوبرا 

أعظــم  مــن  واحــد  برومــز  بــي  »بــي  دبــي: 
فــي  الكالســيكية  الموســيقى  مهرجانــات 
العالــم، وهــي المــرة األولى التــي يعقد فيها 
خارج حدود المملكة المتحدة. وهو فرصة 
ألمســيات ســاحرة برفقــة بعض مــن أعظم 

المقطوعات الموسيقية على اإلطالق”.

أعربت الفنانة المصرية هالة صدقي عن فخرها بتكريمها في افتتاح مهرجان 
شرم الشيخ للسينما اآلسيوية، مشيرة إلى أنها ال تزال تعمل بروح الهواية.

نــدوة  خــالل  هالــة  حديــث  وجــاء 
أدارهــا  المهرجــان  فعاليــات  ضمــن 
الصحافــي ســيد محمــود، الــذي قــال 
إن حبهــا للتمثيــل بدأ مع حبها لســعاد 
حســني، وصادف الحــظ أن تكرم في 
الدورة المهداة الســم السندريال سعاد 

حسني.
تعــرف  كبيــرة  فنانــة  أنهــا  وأضــاف 

الشــخصية  جيــًدا كيــف تتعامــل مــع 
التــي تجســدها وشــخصيات النجــوم 
المشــاركون معها في أي عمل، ولديها 
قــدرة علي التلون وتقديم العديد من 
األدوار التي ال تتشابه في أي شيء.

وقالــت هالــة إنهــا عانــت مــن اكتئــاب 
لمدة 3 أشــهر عقب وفاة الفنانة سعاد 

حسني حزًنا عليها، وإلى اليوم.

هالة صدقي فخورة بالتكريم

1945
- المقاتالت األميركية تشّن هجوًما على اليابان .

 1956
 المملكة المتحدة تنفي الزعيم القبرصي مكاريوس الثالث .

 1969
 المدفعية اإلسرائيلية تغتال رئيس أركان الجيش المصري .

 1970
 ياسر عرفات يزور موسكو ألول مرة.

1276
 آوغسبورغ تصبح مدينة امبراطورية حرة.
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برّأت المحكمة الفنانة الســورية الشــابة سارة نخلة من االعتداء 
على حماتها في الواقعة التي ســبق وحصلت على براءة فيها 
بحكم أول درجة وتواجه “نخلة” مشــاكل مــع زوجها الفنان 
أحمد عبد اللــه محمود الذي انفصلت عنه قبل عدة أشــهر 
بوقٍت وتنظــر المحكمة بدعــوى الطالق والنفقــة المقامة 

منها ضده. يشــار إلى أنها حّررت محضًرا ضد طليقها ورفعت 
عدة دعــاوى قضائية ضده تتهمــه فيه باالعتــداء عليها بالضرب 

وتطلب الطالق بداعي الضرر.

انتشــرت مؤخــًرا أخبــار عن عالقة حب ســرية انكشــفت بين 
الفنانــة اللبنانيــة هيفاء وهبــي ومدير أعمالهــا المصري 
محمــد وزيري. وبحســب ما يتــردد، فقد حاولــت “وهبي” 
إخفاء األمر عــن اإلعالم، ونفت وجود عالقــة بينهما مرارًا. 
لكنهــا عــادت وردت عليه بـ”شــكًرا حبيبي” عندمــا هنأها 

بتعليقه على إطالق خطها الجديد في عالم األزياء. ما اعتبره 
البعض اعتراًفا صريًحا بحبها له.

يذكر أنه يستمر بنشر لقطات تجمعهما بحٍب ظاهر.

تســتعد الفنانــة شــيرين عبدالوهــاب لحفلهــا الغنائي الذي 
ســتحييه الفترة المقبلة في مملكــة البحرين برفقة ماجد 
المهنــدس، وقــّررت أن تأخــذ فتــرة راحــة مؤقتــة لحين 
اســتئناف نشــاطها الفني وتجاربها الجديدة التي نكشــف 

عنها من خالل نواعم.
وأكدت شــيرين أنها أنهت تصوير كليبها الجديد من ألبومها 

الغنائي الجديد »نساي«، الذي من المقرر طرحه قريًبا والكليب 
بعنوان »بحبك من زمان« وهو الثالث من األلبوم بعد كليبها األول »نساي«.

شيرين في البحرينعالقة سريةبراءة سارة

9 مارس 2019 السبت
2 رجب 1440



قرية الكوهجي التراثية تعيد شكل الحياة القديم

تفاعل متابعو الفنانة اللبنانية كارول سماحة مع لقطتها الطريفة برفقة ابنتها  «
عبر الفيديو الذي نشرته من المطار عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” 

وتطل “سماحة” بهذا المقطع المصور مع ابنتها الوحية تاال التي يظهر شبهها 
إلى والدتها بشكٍل واضح. فيما علقت على الفيديو الطريف كاتبة “في المطار 

مع )رسم القلب(.” مستبدلة اسم ابنتها بإشارة القلب التعبيرية.

 تتواصل جهود المنتج وصاحب مؤسســة حوار لإلنتاج الفني أحمد الكوهجي في تنشــيط الســاحة الفنية ودعمها ورفدها باألعمال المتميزة وإبراز الفنان البحريني على جميع 
المســتويات، فهو يســاهم بجهود كبيرة من خال مؤسســته في الكشــف عن المواهب الفنية وكذلك إنتاج المسلســات بصفة مســتمرة. وهذا ما يحتاج له الفنان البحريني الذي 
يعانــي أصــا مــن شــحه األعمــال ونــدرة المشــاركات، فبعد سلســلة العمل الناجح “ســوالف طفاش” وفيلمي “طفــاش واألربعين حرامــي” و “طفاش في جزيــرة الهامايا، يقدم لنا 

ا فانتازيا بعنوان “حكايات أبن الحداد” والجميل في هذا العمل هو مشاركة نخبة كبيرة من نجوم البحرين ومنهم على سبيل المثال ال الحصر: الكوهجي مسلساً تراثيًّ

الفنــان علــي الغريــر، الفنانــة فاطمة عبدالرحيــم، الفنانة 
أبرار سبت، الفنان جمعان الرويعي، الفنان نجم مساعد، 
الفنــان  الفنــان حســن محمــد،  الرميثــي،  الفنــان خليــل 
محمــد ياســين، الفنانة ابتســام عبدهللا، الفنــان إبراهيم 
البنكــي، الفنانــة نــورة البلوشــي، الفنــان أميــر دســمال، 
الفنــان أحمد عيســى، الفنان يحي عبد الرســول، الفنانة 
مبــارك  الفنــان  احمــد مجلــي،  الفنــان  ماجــدة ســلطان، 

خميس، وآخرون. 
هذا المسلسل وعلى امتداد الساحة الزمنية ودون ريب 
ســيكون مــن أضخــم األعمــال الدراميــة على المســتوى 
المحلــي ال ســيما وأنــه يصور في قريــة تراثية غاية في 
الجمــال والروعــة تغذي الشــعور وتشــحذ الــذوق. قرية 
فيهــا مــن الجودة والروعة الشــيء الكثير من شــأنها أن 
ترفــع من المســتوى الفنــي للممثل خاصــة وأنها تحاكي 
اآلبــاء  حيــاة  وأنمــاط  القديمــة  الحيــاة  شــكل  وتعيــد 
واألجــداد، قريــة تعانــق الماضي وتتوجــه بالذاكرة نحو 

األصالة والتراث العريق وأهميته.

السبت
9 مارس 2019 
2 رجب 1440
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أسامة الماجد

الكبيــر  التقديــر  عــن  تعبــر  خطــوة  فــي 
والــا متناهــي للفنــان والمبــدع أصدرت 
الكويــت قبــل أيــام طابعــا بريديــا يحمل 
صورة الفنان الراحل وعماق الكوميديا 
عبدالحســين عبدالرضــا مــن فئــة “150” 
فلســا وهي خطوة غير مسبوقة تحسب 
الفنــان  تضــع  مــا  دائمــا  التــي  للكويــت 
والمبــدع فــي الصفوف األولى، وال شــك 
إن وضــع صــورة فنان علــى طابع بريدي 
توجــه رائــع يعكس مكانة الفنــان ودوره 
الكبيــر في المجتمع، فهذا الطابع ســوف 
آيــاد  فــي  وســيبقى  األجيــال  تتناقلــه 
إن  يعنــي  النــاس، وهــذا  الهــواة وســائر 
الفنــان عبدالحســين عبدالرضــا ســيكون 
حاضــرا فــي كل زمــان ومكان وســيكون 
ملتصقا في الذاكرة إلى األبد، وكلنا أمل 
أن تكــون عندنا مثل هذه المبادرة ونرى 
صــورة فنــان بحرينــي قديــر ويســتحق 
وخــدم الســاحة الفنيــة ان تكون صورته 

على طابع بريدي.
أطلقــت  قــد  الكويــت  أن  بالذكــر  يجــدر 
اســم عبدالحســين عبدالرضــا علــى احــد 

المســارح قبل ســنوات من وفاته، وهناك 
العديــد مــن الجوائــز التــي تحمــل اســمه 
يصعــب  الذيــن  الفــن  رمــوز  مــن  كونــه 
تكرارهــم وأحــد أهــم عمالقــة الكوميديا 
في الوطن العربي وقدم خال مســيرته 
مــن  الكثيــر  عامــا   56 الممتــدة  الفنيــة 
والتلفزيونيــة  المســرحية  األعمــال 
واإلذاعيــة وكان بمثابــة المعلــم والمربي 
للعديــد مــن الفنانين ســواء فــي الكويت 
الممثــل  بأنــه  لــه  أو خارجهــا، ويحســب 
فــي  الفضــل  اليــه  الــذي يرجــع  الوحيــد 
اتجــاه الكثيــر مــن الفنانيــن الــى الخــط 

الكوميدي.

طابع بريدي عليه صورة عبدالرضا

بعــد النجــاح الــذي حققتــه الفنانــة احــام 
على المســتوى الفني أخيــرا بطرحها اغان 
جديــدة، واللغط الــذي دار حول حضورها 
فــي حفــات بالمملكــة العربية الســعودية، 
قطعــت احــام الشــك باليقيــن بعــد ان تــم 
االعــان عن احيائها الحفــل العائلي االول 
فــي الســعودية بمركــز الملك فهــد الثقافي 
فــي الريــاض بتاريــخ 21 مــارس الجــاري، 
وقد اشــركت جمهورها في اختيار اغانيها 
التــي  التواصــل االجتماعــي  عبــر وســائل 

ستقدمها في هذا الحفل.
الــى  أخيــرا  حضــرت  قــد  احــام  وكانــت 
الكويــت وقامــت بزيــارة للفنانة نــوال بعد 
فتــرة من القطيعة بينهما، االمر الذي اثنى 
عليــه المتابعون لهما في وســائل التواصل 

االجتماعي.

أحالم في الرياض 
21 مارس

فــي امســية الذكريات واخضــرار األغصان 
وضمــن  والكتــاب  االدبــاء  اســرة  اقامــت 
احتفالهــا باليوبيل الذهبي امســية شــعرية 
للرعيــل االول من االعضاء شــارك فيها كل 
من الشــاعر علي عبدهللا خليفة والشــاعرة 
حمــدة خميــس والشــاعر علــوي الهامشــي 

وذلك يوم االحد الماضي.
كانــت امســية الكبــار بكل ما تحملــه الكلمة 
مــن معنــى، حيــث كانــت الكلمــات تســقط 
الشــاعرة  فأبيــات  الصــدور،  فــي  وتســتقر 
حمــدة خميس كانت بمثابة الحلم األخضر 
الــى  تأخذنــا  قصائدهــا  كانــت  والــوردي. 

مســافات ضوء حافلــة، الى مدينة ترتعش 
جفونها، اما ابيات الشــاعر علوي الهاشــمي 
فكانــت تقترب مــن المتلقي وترفرف فوق 
رأســه، ابيات تبتســم وترقص على الشفاه، 
وكانت قصائد وابيات الشاعر علي عبدهللا 

خليفة تلف النفس بالحب والشوق.

الشاعر علي عبدالله خليفة الشاعرة حمدة خميس الشاعر علوي الهاشمي

والكتــاب األدبــاء  ألســرة  الذهبــي  باليوبيــل  احتفــاال 
أمسية الكبار والذكريات

يعــرض الفنــان التشــكيلي جعفر العريبي، في معرضه الذي يســتمر لغايــة 20 مارس الجاري 
ب »جمعيــة البحريــن للفنــون التشــكيلية« جديــد أعمالــه تحــت عنــوان » تخطيطات: أشــكال 

برمجة أولية.

وسيضم هذا المعرض قرابة ال »30« عماً 
تتحــدث عــن فلســفة الشــكل والتجريــب 
واختالهــا  التلقــي  نظريــة  واختــاف 

بحسب المرجعيات الثقافية لدى البشر 
ليكشــف بيــان المعــرض فــي حديثــه عــن 
»الشــكل مــن أجــل اإلدراك اللحظــي« بإنــه 
على الرغم من أن التخطيطات التي يقوم 
بها الفنان غالبا للوصول إلى شكل مرضي، 
تعتبر شــكا من أشــكال الدراسات األولية 
فــي كثيــر مــن األحيــان، إال أن مــا تحتويه 
واقعــا يســتحق وقفــة لدراســتها هــي فــي 
حــد ذاتهــا، وذلك لما تحويه مــن نتائج قد 
تفــوق النتيجة المتخيلة النهائية في كثير 

من األحيان.
هــي إجابــات ألســئلة متعــددة فــي ماهيــة 
الفــن ومــدى دور )الفنان( فــي هذه العملية 

الوعــي  أو  اإلدراك  عمليــة  عمــق  ومــدى 
التجريبي)فــي صورتــه  بالشــكل  المتعلــق 
المحسوســة( للتمكن من ماحظة شكل ما 
وتفســيره إن كانــت هنــاك حاجة للتفســير 
فــي محاولــة للبعــد عــن الحرفيــة بمعناهــا 

السائد
ليســت الحرفيــة هنــا مطلوبــة فهي شــكل 
مــن أشــكال الســرد والتــي أحــاول جعلهــا 

ثانويــة أو حتــى أبعــد مــن ذلــك، ولكن هل 
أفــكاره  مــن  يتجــرد  أن  الفنــان  يســتطيع 
مــا  المعرفية؟وهــذا  وتراكماتــه  األوليــة 
)األفــكار  تحديــدا  عليــه  التركيــز  أحــاول 
األوليــة( وهــي تلــك األفــكار القديمــة جدا 
والتــي ربما ال يســتطيع الفرد اإلمســاك بها 

بشــكل محــدد، فهــي تظهــر في ممارســاته 
تفســيرها  يمكــن  وال  العيــش،  وطريقــة 

بشكل محدد.
أشــكال  مــن  أشــكال  هــي  التخطيطــات 
)الوعي( أو البرمجة الفيزيائية للشكل وما 
يــؤدي إليــه ومــا ينبثق منه فــي احتماالته 
الغيــر محــدودة )ألجــأ هنــا إلى اســتعارات 
ودالالت( لهــا عاقــة بالتــرددات والصــوت 
وهي شــكل مــن أشــكال الترجمــة للطاقة، 
الفــرد  يختبرهــا  التــي  أواالختيــارات 

وتساهم في تشكيله بحد ما والتي يمكننا 
أرجاعها إلى شكل تصويري موجود يمكن 

قياسه في مقابل الغير جاهز أو العادي.
فكــرة  مــن  ذلــك  كل  ينطلــق  حقيقــة 
معيــن  نســق  وجــود  إمكانيــة  مفادهــا 
كالشــيء المبرمج والفيزيائــي )كالصوت( 
االقتراحــات  مقابــل  فــي  واالتجاهــات 
عليــه  أطلقــت  والتــي  مســبقا  المحــددة 
وفــق  العمــل  حيــث  األوليــة(  )الفكــرة 
احتمــاالت آنيــة والتــي أراهــا كقيمــة أكبر 

مــن النتيجــة النهائية في حد ذاتها، فالفن 
نحــو  الفــن بطريقــة تســير  عــن  يتحــدث 
الذاتيــة بالعمــل نفســه وليــس الفنــان بمــا 
يعــد اســتمرارا للشــكل وتأوياته الخاصة 

بعيدا عن فضاءات الشكل.
أو  هنــا  التخطيطــات  أو  اللوحــة  تأتــي 
الشــكل فــي محيطــه أيــا كان شــكله فــي 
محاولــة إلمســاك اللحظــة المفــردة والتي 
كانــت وراء خــروج التخطيــط أو العمــل 

الفني.

معرض تشكيلي للفنان العريبي بجمعية البحرين

جعفر العريبي

أسامة الماجد

محرر مسافات

30 عماًل تتحدث 
عن فلسفة 

الشكل والتجريب
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السيجارة اإللكترونية تنهك القلب و”النفسية”
أظهرت دراسة نشرت في الواليات المتحدة أن مستخدمي السجائر 
اإللكترونيــة يواجهــون احتمــاال أكبــر لإلصابــة بمشــكالت فــي القلب 
مــن غيــر مســتخدميها. وكانــت نســبة األزمــات القلبيــة فــي صفــوف 
الذيــن يســتخدمون الســيجارة اإللكترونيــة أعلــى بـــ 34 % مقارنــة 
بمــن ال يســتخدمونها بعــد أخــذ عوامــل الخطر األخرى فــي االعتبار، 
مثــل العمــر والجنس ومؤشــر كتلة الجســم ومســتوى الكوليســترول 
وضغط الدم واســتهالك التبغ. وبحســب الدراسة، يواجه مستخدمو 
السيجارة اإللكترونية احتمال اإلصابة بمرض في الشرايين التاجية 

يزيد بنسبة 25 % وباكتئاب أو ضغط نفسي بنسبة 55 %.
جامعــة  كليــة  فــي  المســاعد  األســتاذ  فينديــال،  مهنــدر  وأوضــح 
كنســاس للطــب والمشــرف الرئيــس علــى الدراســة، “حتــى اآلن لــم 
تكــن يتوافــر لدينــا الكثيــر مــن المعلومــات حــول المشــكالت القلبية 
الوعائيــة المرتبطــة بالســيجارة اإللكترونيــة”. وتابــع “هــذه البيانــات 
تــدق ناقــوس الخطر ويجب أن تدفع إلــى مزيد من التحرك والوعي 
بأخطار الســيجارة اإللكترونية”. يذكر أن الدراســات حول استخدام 
الســيجارة اإللكترونيــة جديــدة نســبيا بمــا أنهــا طرحــت في الســوق 
األميركيــة فــي العقد األخيــر. وأعربت الســلطات الصحية األميركية 
عــن قلقهــا مــن اإلقبــال الكبيــر علــى الســيجارة اإللكترونيــة العاملــة 
بالبطاريــة التــي تــؤدي إلــى دخــول النيكوتين الســائل الــذي غالبًا ما 

يكون منها بطعم الفاكهة إلى الجسم.
وارتفــع اســتخدام الســيجارة اإللكترونيــة بيــن صفــوف المراهقيــن 

األميركيين بنسبة 78 % في العام 2018 مقارنة بالسنة السابقة.
وال تحوي الســجائر اإللكترونية مواد مســرطنة، مثل تلك الموجودة 
فــي التبــغ. لكــن إضافــة إلــى اإلدمــان الــذي يخلفــه النيكوتيــن، تركز 
السلطات الصحية على تأثير تسخين عبوات النيكوتين السائل على 

درجات حرارة مرتفعة.
وحّلل الباحثون في إطار هذه الدراسة أجوبة نحو مئة ألف شخص 

في األعوام 2014 و2016 و2017.

وهذا النوع من الدراسات التمهيدية ال يؤكد أن استخدام  «
السيجارة اإللكترونية يسبب مشكالت قلبية، أو يشير 

إلى اآللية البيولوجية التي تسمح بذلك. ويجب إجراء 
دراسات على المدى الطويل على مدخنين للسيجارة 

اإللكترونية؛ للتوصل إلى أي استنتاجات وخالصات.

قــررت وزارة األوقــاف نشــر خطبــة الجمعــة 
أســبوعيا بـــ 10 لغــات بخــالف اللغــة العربيــة، 
)بالصــوت  ومرئيــة  ومســموعة  مكتوبــة 

والصورة(؛ بهدف مواجهة الفكر المتطرف.
وأعلنــت الــوزارة علــى موقعهــا الرســمي، أنهــا 
اتخــذت القــرار “فــي إطــار واجبنــا التوعــوي 
والدعــوي تجاه ديننا وبيان يســره وســماحته 
اإلنســانية  صالــح  فيــه  مــا  بــكل  وعنايتــه 
األخــالق  مــكارم  ونشــر  ورقيهــا،  وســعادتها 
والقيم اإلنســانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر 
المتطــرف، وفــي ضــوء إيماننا بــأن ديننا دين 
الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ 
أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من 

خالل حوار الحضارات ال تصادمها”.

وبدأت الوزارة خطتها الجديدة من  «
أمس الجمعة، حيث نشرت الخطبة 

التي حملت عنوان “الشهادة 
في سبيل الله بين الحقيقة 

واالدعاء” بـ 10 لغات على موقعها 
اإللكتروني، وهي األلمانية والفرنسية 

والسواحلية والهوسا والروسية 
واإلسبانية واإلنجليزية واليونانية 

والتركية واألردية.

خطبة الجمعة في 
مصر بـ10 لغات فــي واقعة أثــارت ذهول مســتخدمي مواقع 

التواصــل االجتماعــي، فــازت عنــزة بمنصــب 
سياسي في إحدى الواليات األميركية.

ونالــت العنــزة “لينكولــن” منصب عمــدة بلدة 
فيــر هيفــن فــي واليــة فيرمونــت األميركية، 
بعد تفوقها على مرشح آخر، هو كلب يدعى 

“سامي”، بفارق 3 أصوات فقط.
وجــرت العــادة أال يتولى منصــب العمدة في 

بلدة فير هيفن البشر.

وصــرح مديــر البلــدة، جــو غونتــر، لصحــف 
محليــة: “قمنــا بهــذه الخطــوة فــي األســاس؛ 
بهــدف جمــع التبرعــات والقيــام بتحســينات 
فــي المــدارس داخــل البلــدة، لكنهــا تحولــت 
إلــى درس حضــاري صغيــر لألطفــال”، عبــر 

“دعوتهم للتصويت واالنخراط في البلدة”.
وتقــع فيــر هيفــن علــى طــول حــدود واليــة 
فيرمونــت مــع نيويــورك، ويبلغ عدد ســكانها 

نحو 2500 نسمة.

بواليــة  بهوبانشــوار  مدينــة  شــهدت 
أوديشا الهندية حادثة غريبة من نوعها، 
اســتطاع فيها كلب وفّي إنقاذ عائلة من 
موت محتمل، لكنه لم يتمكن من النجاة. 
أن   ،”Ommcom News“ موقــع  وذكــر 
دلماســي  كلــب  صاحــب  شــريف،  أميــن 
يدعــى “تايســون”، قــال إن الكلب أيقظه 
بنباحه القوي قرابة الســاعة الثانية ليال، 
عندمــا اكتشــف ثعبانــا ســاما علــى بعــد 
أمتــار قليلة من المنزل وهاجمه. وتمكن 
الكلــب مــن دحر الثعبــان قبل أن يتدخل 

أصحاب المنزل في المعركة.
وســاءت حالــة “تايســون” مباشــرة بعــد 
ذلــك، وعاينــه شــريف وعثــر علــى آثــار 

لدغة على سحنة الكلب. 
العيــادات  بجميــع  الهنــدي  واتصــل 
البيطريــة القريبــة، لكنهــا جميعهــا كانــت 
ونفــق  الوقــت.  لتأخــر  نظــرا  مغلقــة؛ 
“تايســون” بعد نصف ســاعة من معركته 

مع الثعبان القاتل.
وقال شريف: “لقد أنقذ حياتنا، ولألسف 

لم نتمكن من إنقاذه.

فقط في أميركا.. فوز عنزة بمنصب سياسي

“كلب” يضحي بنفسه وينقذ عائلة من الموت

عروض اليوم األول من أسبوع الموضة في العاصمة 
الهولندية، أمستردام )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

األرض الطاهرة

جــاء خبــر بعنــوان “الســعودية: 
مــن  ضخمــة  كميــات  اكتشــاف 
بيــن  األحمــر”  البحــر  فــي  الغــاز 
المنشــورات األعلــى تفاعال على 
إنســتغرام “البــالد” فــي اليومين 
الماضيين. وعلقت المســتخدمة 
الخبــر،  علــى  المحــري  حصــة 
قائلــة “هللا يزيدهــم ويبــارك لهم 
ويحفــظ الســعودية”، فيمــا قــال 
يبــارك  “هللا  خالــد  المســتخدم 

للسعودية األرض الطاهرة”.

دفع شــاب ثمنــا غاليا لخطأ شــائع يقع فيه 
الكثيــرون، حيــث ترك ســماعة الموســيقى 
نقلــت  وحســبما  النــوم.  أثنــاء  أذنــه  فــي 
فــإن  البريطانيــة،  ميــل”  “ديلــي  صحيفــة 
اســتيقظ  التايوانــي،  الجامعــي  الطالــب 
صباحــا فوجــد أن إحــدى أذنيــه أصيبــت 
بصمــم تــام. وخضــع الطالب الــذي لم يجر 
ذكــر اســمه وال عمــره، لعــالج مكثــف فــي 
مستشــفى تابــع لجامعة آســيا، وتمكن من 

استعادة السمع في غضون 5 أيام.
الســماعتين  إحــدى  أن  األطبــاء  وأوضــح 
“earbuds” وقعــت مــن إحــدى أذنيــه، مما 
أنقذ الشاب من فقدان السمع في األذنين، 

أي أنه كان سيصاب بالصمم الكامل.

وحذر مسؤول قسم األذن واألنف  «
والحنجرة في المستشفى تيان 
هويجي، من ترك السماعات في 

األذن أثناء النوم، ونصح من عانوا 
هذا المشكل بالخضوع للعالج في 

أقرب وقت قبل أن يستفحل الضرر.

وضع رجل متحول جنســيا في العشــرينيات 
أول  المتحــدة،  الواليــات  فــي  العمــر،  مــن 
أطفالــه. أنجــب وايلــي سمبســون، الــذي يبلغ 
عمــره 28 عامــا، ويعيــش في والية تكســاس 
األميركيــة، صبيــا مــن رفيقه ســتيفن جايت، 

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وأنجــب سمبســون مولــوده األول فــي قســم 
فــي  “روان”،  رفيقــه  مــع  وأســماه  الطــوارئ، 
 7 وزنــه  يبلــغ  وكان   ،2018 ســبتمبر  شــهر 
أرطال. وقد أنجب وايلي، الذي ال يزال لديه 
مهبــل وأعضــاء أنثوية، عــن طريق الخضوع 

لجراحة قيصرية.

وعلى الرغم من خضوعه لعالج  «
بهرمون الذكورة “التستوستيرون”، 

وإخبار األطباء له بأنه ال يمكن أن 
يحمل، مع توقف الدورة الشهرية 

لديه، فقد اكتشف الزوجان أن 
سمبسون حامل في  فبراير 2018. 

وأجرى سمبسون عملية تحول 
جنسي من األنوثة إلى الذكورة وهو 

في سن 21 عاما.

شـاب يدفـع ثمـن 
“الخطـأ المـدمـر” 

غاليــا

أميركي متحول 
جنسيا يلد أول 

أطفاله
قال منتج مسلســل عائلة سيمبســون إنه قرر ســحب حلقة قديمة من المسلســل يظهر 
بها صوت المغني مايكل جاكســون من أي عرض مســتقبلي للمسلســل بعدما أشار فيلم 

وثائقي إلى ارتكاب نجم موسيقى البوب الراحل انتهاكات بحق أطفال.

وقال المنتج جيمس إل. بروكس لصحيفة 
“وول ســتريت جورنال”:”مــن الواضــح أن 

هذا هو الخيار الوحيد”.
ويظهــر مايكل جاكســون بصوته في حلقة 
بالموســم الثالــث مــن المسلســل الكارتوني 
الشــهير، عائلة سيمبســون، في عــام 1991 

تحمل عنوان )ستارك ريفينغ داد(.

وجسد مايكل جاكسون بصوته  «
شخصية مريض في مستشفى 

لألمراض النفسية يعتقد أنه نجم 
بوب. وفي الفيلم الوثائقي الذي يحمل 

عنوان “الخروج من نيفرالند” يقول 
شابان إن جاكسون تحرش بهما عندما 

كانا في السابعة والعاشرة من العمر.

عائلة “سيمبسون” تتخلى عن مايكل جاكسون

األميركية جازيل باربي رويال تتوج كملكة جمال دولية للعام 2019 من 
قبل الملكة السابقة 2018 نجوين هوانغ جيانغ في باتايا التايلندية )أ ف 

ب(
أثار الفيلم حالة من الصدمة، وأوقفت بعض المحطات اإلذاعية في كندا وهولندا بث أغاني جاكسون.

الدراسة األميركية حذرت من خطر السيجارة اإللكترونية على القلب

@albiladpress

دخلــت ملكــة بريطانيــا إليزابيــث عالــم االتصــاالت المتطــورة بزيــارة 
للعلــوم.  لنــدن  متحــف  فــي  المقــام  الجديــد  )تــوب ســيكرت(  معــرض 
وشــاهدت الملكة التي تبلغ من العمر 92 عاما آلة لفك الشــفرات تعود 
للحرب العالمية الثانية وكمبيوتر )نكست( األصلي الذي استخدمه تيم 

بيرنرز لي لتصميم الشبكة العنكبوتية الدولية في العام 1989.

كما نشرت الملكة صورة أرشيفية على صفحة العائلة المالكة على موقع 
إنستغرام بمناسبة افتتاح مركز سميث في المتحف.

ويتابع 4.5 ماليين شخص حساب العائلة المالكة على إنستغرام.
وزارت الملكــة متحــف العلــوم ألول مــرة فــي العــام 1938، وكانــت آخــر 
زيــارة قامــت بها للمتحف فــي العام 2014 حينمــا افتتحت معرض عصر 

المعلومات بنشر أول تغريدة لها على تويتر.

ملكة بريطانيا تدخل عالم 
”إنستغرام”
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