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سمو نائب جاللة 
الملك ولي العهد 

كرم بحضور عدد من 
الوزراء والمسؤولين، 

10 مراكز خدمة 
حكومية حاصلة 

على تصنيف الفئة 
الذهبية ضمن 
برنامج “تقييم”

المنامة - بنا

أكد نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة أن جهــود التطويــر 
والتحديــث للقطاعــات الحيويــة كافة تأتي فــي مقدمة 

األولويات التي تحرص المملكة على تنفيذها.
وشــدد ســموه على أهمية مواصلة رفع كفاءة الخدمات 
الحكوميــة المقدمــة للمواطنيــن عبــر تعزيــز التنافســية 
واإلبــداع واالبتــكار لــدى الجهــات الحكوميــة الخدميــة 
المختلفــة؛ للوصــول إلى األهداف المنشــودة في تطوير 
األداء والعمل الحكومي باستخدام المفاهيم واألساليب 

الحديثة.

مشروعان من فنلندا وهولندا يفوزان 
بجائزة اليونسكو- الملك حمد

وزير التربية والتعليم مع الفائزين في الدورة العاشرة للجائزة
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لدى تدشين سموه أول شبكة دفع بنظام البصمة في 
المنطقــة، أكــد رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
بــن ســلمان آل خليفــة أن الحكومــة  األميــر خليفــة 
التــي  الراســخة  المصرفيــة  التحتيــة  البنيــة  وفــرت 
الماليــة  التقنيــة  فــي  رائــدة دومــا  البحريــن  جعلــت 

بالمنطقة.
ولفت ســموه إلــى أن الحكومة ركــزت على أن تكون 
متميــزا  ومصرفيــا  ماليــا  مركــزا  البحريــن  مملكــة 
اليــوم  أمامنــا  الــذي  والتحــدي  ذلــك  فــي  ونجحــت 
هــو االســتمرار فــي التميــز فــي ظــل التنافســية التي 
يشــهدها عالــم المــال واألعمــال، والتي ال مــكان فيها 
لمــن يكتفــي بحد معين وال يبحــث دوما عن االبتكار 
الماليــة  بمؤسســاتنا  “نفخــر  ســموه  وقــال  والتميــز. 
التــي تحــرص دائمــا أن تكــون ســباقة  والمصرفيــة 
األعمــال  فــي  التكنولوجيــة  االبتــكارات  تبنــي  فــي 
المصرفيــة ويــزداد فخرنــا حينمــا يكــون أبناؤنا على 
رأس هــرم هــذه المؤسســات وتحقــق قيادتهــم لهــا 
نجاحــات محلية وإقليميــة وعالمية تعكس ما يتميز 

به المواطن من قدرات وإبداع”.

المنامة - بنا

تفضلــت قرينة عاهل البالد رئيســة 
صاحبــة  للمــرأة  األعلــى  المجلــس 
الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة فشملت برعايتها 
الكريمــة أمس حفــل افتتاح المبنى 
الجديــد ألكاديميــة األطفــال الكائن 

بالرفاع الغربي.
 وفــي تصريــح لهــا بهــذه المناســبة، 
أكــدت قرينة عاهل البالد أن مملكة 

البحريــن تولي أهميــة كبرى لتوفير 
والخدمــات  والبرامــج  الخطــط 
ذوي  لفئــة  والضروريــة  الالزمــة 
اإلعاقة، وتحرص كل الحرص على 
الوعــي  وزيــادة  حقوقهــم،  ضمــان 
إدماجهــم  بوجــوب  المجتمــع  لــدى 
فــي مجاالت الحيــاة كافــة، وتأكيد 
بنــاء  فــي  المشــاركة  فــي  حقهــم 

المجتمع.

خطط وبرامج لذوي اإلعاقة أول شبكة دفع بالبصمة في المنطقة
سمو رئيس الوزراء: توفير البنية التحتية الراسخة للتقنية المالية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يدشن أول شبكة دفع بنظام البصمة في المنطقة

سمو قرينة جاللة الملك ترعى حفل افتتاح المبنى الجديد ألكاديمية األطفال
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الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  تلقى 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
برقية شكر جوابية من رئيس دولة 
دومينيكا كارلس سافارين، ردًا على 
بمناسبة  لــه  المهنئة  جاللته  برقية 

ذكرى استقالل بالده.
في  دومينيكا  ــة  دول رئيس  وأعـــرب 
وتقديره  شكره  خالص  عن  برقيته 
جاللته  مشاعر  على  الملك  لجاللة 
لجاللته  متمنيًا  والــنــبــيــلــة،  الطيبة 
ولشعب  والــســعــادة  الصحة  مــوفــور 
التقدم  مــن  المزيد  البحرين  مملكة 

واالزدهار.

المنامة - بنا

جاللة الملك 

يتلقى شكر رئيس 

دومينيكا

02

بنظــام  دفــع  شــبكة  أول  ســموه  تدشــين  لــدى 
الــوزراء  رئيــس  أكــد  المنطقــة،  فــي  البصمــة 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة أن الحكومــة وفــرت البنيــة التحتية 
المصرفية الراسخة التي جعلت البحرين رائدة 
دوما في التقنية المالية بالمنطقة، الفتا ســموه 
إلــى أن الحكومــة ركــزت علــى أن تكــون مملكة 
البحرين مركزا ماليا ومصرفيا متميزا ونجحت 
هــو  اليــوم  أمامنــا  الــذي  والتحــدي  ذلــك  فــي 
االســتمرار فــي التميــز في ظل التنافســية التي 
يشــهدها عالــم المــال واألعمال، والتــي ال مكان 
فيها لمن يكتفي بحد معين وال يبحث دوما عن 

االبتكار والتميز.
الماليــة  بمؤسســاتنا  “نفخــر  ســموه  وقــال 
تكــون  أن  دائمــا  تحــرص  التــي  والمصرفيــة 
ســباقة فــي تبنــي االبتــكارات التكنولوجية في 
األعمــال المصرفية ويــزداد فخرنا حينما يكون 
أبناؤنا على رأس هرم هذه المؤسسات وتحقق 
قيادتهم لها نجاحات محلية وإقليمية وعالمية 
مــن  البحريــن  المواطــن  بــه  مــا يتميــز  تعكــس 
قــدرات وإبــداع”، وحث ســموه على االســتمرار 
فــي االبتــكار وتبنــي كل مــا هــو جديــد لتظــل 

البحرين دوما متبوعة في تميزها بكل مجال.
وكان صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء قد 
اســتقبل بقصــر ســموه بالرفــاع أمــس محافــظ 
مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج  وعددا 
مــن القيــادات المالية والمصرفيــة بحضور عدد 
مــن المســؤولين، حيــث تفضل ســموه بتدشــين 
إطالق شــبكة “إيزي” المالية، وهي شــبكة مالية 

للدفع عن طريق بصمة اليد.
خالــص  عــن  ســموه  أعــرب  المناســبة،  وبهــذه 
التهانــي للقطــاع المصرفي فــي مملكة البحرين 
علــى تدشــين هــذه الشــبكة الماليــة المتطــورة 
والفريــدة مــن نوعهــا، والتي من شــأنها أن تعزز 
فــي  والمصرفــي  المالــي  القطــاع  مكانــة  مــن 

المملكة وترتقي به إلى مصاف الدول المتقدمة 
في عالم التكنولوجيا المالية المتطورة.

وأكــد ســموه أن مملكــة البحريــن حرصــت منــذ 
قويــة  منظومــة  تأســيس  علــى  عــدة  ســنوات 
للقطــاع المصرفــي، وهــو مــا وفــر لهــا مقومــات 
ماليــا  مركــزا  باتــت  حتــى  والتقــدم  النمــاء 

ومصرفيا رائدا في المنطقة.
وشــدد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
علــى أهميــة االســتمرار فــي عمليــات التطويــر 
كل  ومواكبــة  المصرفــي  للقطــاع  والتحديــث 
جديد من شأنه أن يرتقي بهذا القطاع الحيوي 
ويعــزز مــن دوره فــي نمــاء االقتصــاد الوطنــي، 
القطــاع مــن كفــاءة  بمــا يبديــه  منوهــا ســموه 
واقتــدار فــي مواكبــة التطــور العالمــي فــي هذا 
المجــال، وهــو مــا أثمر عــن ارتقــاء ملموس في 
مســتوى ونوعية الخدمــات المصرفية المقدمة 

للمواطنين والمقيمين.
والتقديــر  الشــكر  جزيــل  عــن  ســموه  وأعــرب 

والقائميــن  الماليــة”  للخدمــات  “إيــزي  لشــركة 
عليهــا وجميــع الجهات المشــاركة علــى الجهود 
التــي بذلوهــا فــي االعداد لهــذه الشــبكة الرائدة 
التــي ســتنقل مملكة البحرين إلــى آفاق جديدة 
في عالم الصناعة المصرفية، متمنيا سموه لهم 

دوام التوفيق والنجاح.

المعراج: سمو األمير الداعم األول

المركــزي  البحريــن  مصــرف  محافــظ  وأعــرب 
باســمه ونيابــة عــن الحضــور عن خالص الشــكر 
رئيــس  الملكــي  الســمو  لصاحــب  والتقديــر 
الــوزراء علــى تفضــل ســموه ورعايتــه الكريمــة 
لهــذا الحــدث المهــم في مســيرة القطــاع المالي 

والمصرفي في مملكة البحرين.
للقطــاع  األول  الداعــم  هــو  ســموه  أن  وأكــد 
المصرفــي وبفضــل توجيهــات ســموه الســديدة 
اســتطاع  القطــاع  لهــذا  المســتمرة  ومســاندته 

أن يحقــق العديــد مــن النجاحــات التــي تشــهد 
بهــا التقاريــر االقتصاديــة المتخصصــة اقليميــا 

ودوليا.

عبدالرحيم: نقلة نوعية

مــن جهتــه أشــاد الرئيــس التنفيــذي لبنــك اثمار 
أحمــد عبدالرحيم بدعم صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء للمصــارف اإلســالمية وتعزيــز 
تدشــين  أن  إلــى  وأشــار  ودورهــا،  إســهاماتها 
إطــالق شــبكة “إيــزي” الماليــة يشــكل نقلــة فــي 
مســيرة العمــل المالــي والمصرفــي فــي مملكــة 
مســتوى  تطويــر  فــي  سيســهم  إذ  البحريــن، 
الخدمــات المصرفية وربطها بأحدث ما وصلت 

إليه التكنولوجيا الحديثة.

يوسف: سموه مساند لالقتصاد

لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  عبــر  ذلــك،  إلــى 

البركــة المصرفيــة رئيس مجلــس إدارة جمعية 
مصــارف البحريــن عدنــان يوســف عــن خالــص 
الشــكر والتقديــر لصاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء علــى تفضــل ســموه بالرعايــة الكريمــة 
لتدشــين شــبكة “إيــزي” الماليــة بمــا يجســد مــا 
يوليــه ســموه مــن دعــم ومســاندة لهــذا القطاع 
ليقــوم بــدوره فــي خدمــة االقتصــاد الوطنــي، 
معلنــا عــن انضمــام “بنك البركــة - البحرين” إلى 
هــذه الشــبكة المالية ليكون البنــك الثاني داخل 
الــذي ينضــم إليهــا بعــد بنــك  مملكــة البحريــن 

االثمار.

“إيزي”: اهتمام ال محدود 

التنفيذيــان  الرئيســان  رفــع  ناحيتهمــا  مــن 
علــي  جمــال  الماليــة  للخدمــات  إيــزي  بشــركة 
الهزيــم ونايــف توفيــق العلوي شــكرهما العميق 
لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء علــى 

تفضل سموه بتدشين الشبكة المالية الجديدة، 
الالمحــدود  ســموه  اهتمــام  يجســد  مــا  وهــو 
المتواصــل  ســموه  ودعــم  المصرفــي  بالقطــاع 
لــكل مــا يرتقي بأثر هــذا القطاع كأحــد الروافد 
أن  إلــى  الوطني.وأشــارا  لالقتصــاد  المهمــة 
شــبكة “إيــزي” الماليــة للدفــع عبــر بصمــة اليــد 
ســتتيح لجميــع البنوك المشــاركة، إمكان توفير 
وســيلة تكنولوجيــا ماليــة لعمالئهــا تمكنهــم من 
القيــام بجميــع المعامــالت المصرفيــة المتعلقــة 
بالســحوبات النقدية عبر أجهــزة الصراف اآللي 
والدفوعــات النقديــة عبــر نقاط البيع المنتشــرة 
بصمــات  اســتخدام  مــن  البحريــن  مملكــة  فــي 
اليــد الحيــة لتنفيــذ هــذه العمليــات المصرفيــة 
عوضا عن االستخدام أو اللجوء إلى البطاقات 
الموبايــل،  أجهــزة  أو  البالســتيكية  المصرفيــة 
واألمــان  الحمايــة  مــن  مســتوى  بأعلــى  وذلــك 
والسهولة، حيث ستحل بصمة اليد كمؤشر آمن 

لتنفيذ هذه العمليات.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يدشن أول شبكة 
دفع بنظام البصمة في المنطقة

المصرفــي للقطــاع  والتحديــث  التطويــر  عمليــات  اســتمرار  الــوزراء:  رئيــس  ســمو 

تدشين أول شبكة دفع بنظام البصمة بالمنطقة

تفضلــت قرينة عاهل البالد رئيســة المجلس 
األعلى للمرأة صاحبة الســمو الملكي األميرة 
فشــملت  خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة 
برعايتهــا الكريمة أمس حفــل افتتاح المبنى 
الجديــد ألكاديميــة األطفــال الكائــن بالرفــاع 

الغربي.
أكــدت  المناســبة،  بهــذه  لهــا   وفــي تصريــح 
قرينــة عاهل البــالد أن مملكة البحرين تولي 
والبرامــج  الخطــط  لتوفيــر  كبــرى  أهميــة 
والخدمــات الالزمــة والضروريــة لفئــة ذوي 
اإلعاقــة، وتحــرص كل الحــرص علــى ضمان 
المجتمــع  لــدى  الوعــي  وزيــادة  حقوقهــم، 
الحيــاة  مجــاالت  فــي  إدماجهــم  بوجــوب 
كافــة، وتأكيــد حقهم في المشــاركة في بناء 

المجتمع.
ونّوهــت فــي هــذا الصــدد بجهــود أكاديميــة 
األطفــال التي يــرأس مجلس أمنائها الشــيخ 
كافــة  آل خليفــة وتجــد  إبراهيــم  بــن  حمــد 
الشــيخة  األكاديميــة  ُمؤِسســة  مــن  الدعــم 
منــى خالد حمد الدوســري والهيئة التعليمية 
واإلداريــة التــي تعمــل بشــكل حثيــث علــى 
االرتقــاء بالمخرجــات التعليميــة والتربويــة 
لألكاديميــة لمــا فيه صالــح األطفال من ذوي 

اإلعاقة.

وبينت سموها أهمية االطالع على التجارب 
التعليــم  مســار  لتطويــر  المجــال  هــذا  فــي 
الخــاص بذوي اإلعاقة لوضع اســتراتيجيات 
تســاعد على تحديد األولويات األكثر فعالية 
لمســاعدة األطفــال علــى التعلــم، مــع توفيــر 
بيئــة مالئمــة تمكنهــم مــن االبتــكار واإلبداع 
مــن  واالســتفادة  بأنفســهم،  ثقتهــم  لتعزيــز 
التطــور التكنولوجــي لتســهيل قدرتهــم على 

أداء واجباتهم.
منــى  للشــيخة  كلمــة  إلقــاء  الحفــل  وشــهد 

خالــد حمــد الدوســري، قدمــت فيهــا جزيــل 
عاهــل  الجاللــة  لصاحــب  والتقديــر  الشــكر 
البــالد على دعمه الالمحدود لألكاديمية منذ 
نشــأتها وذلــك مــن خــالل تخصيــص قطعــة 
التعليمــي،  الصــرح  هــذا  عليهــا  يقــام  أرض 
ســبيكة  األميــرة  الملكــي  الســمو  ولصاحبــة 
بنــت إبراهيــم آل خليفــة علــى رعايتهــا لهــذا 
الحفــل الذي تشــرف بمقدم ســموها مشــيدة 
يــوم  أول  منــذ  ومســاندتها  ســموها  بدعــم 
إلنشــاء هــذا المشــروع، مؤكــدة أن افتتــاح 

بدعــم  حظــي  لألكاديميــة  الجديــد  المبنــى 
عــدد كبيــر من مؤسســات الدولة مثــل وزارة 
التربيــة والتعليــم، وصندوق العمــل “تمكين” 
لتســتوعب أكبــر عــدد مــن األطفــال فــي ظل 
مــا تحظــى به من ثقة األهالي منذ تأسيســها 
تعــاون  أن  موضحــة  هــذا،  يومنــا  وحتــى 
األكاديمية مع مجموعة ألفا بلس البريطانية 
أســهم بشــكل واضح في تطوير مناهجها لما 
يمّكــن مــن دمــج األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي 

التعليم بشكل مهني.

قصيــر  فيلــم  عــرض  الحفــل  شــهد  كمــا 
منــذ  األكاديميــة  تطــور  مراحــل  يســتعرض 
نشــأتها، إلى جانب عرض مســرحي من أداء 

طالب وطالبات أكاديمية األطفال.
الجديــر بالذكــر، أن أكاديميــة األطفــال هــي 
فــي  اإلعاقــة  لــذوي  خاصــة  مدرســة  أول 
البحريــن، حيــث فتحــت أبوابها في ســبتمبر 
2008. وتتبــع مجموعــة ألفــا بلــس المرموقة 
وتضــم  بالرفــاع،  مقرهــا  ويقــع  لنــدن،  فــي 
األكاديميــة، فصــوال دراســية لتعليم األطفال 

مــن  يعانــون  للذيــن  16 عاًمــا   -  4 مــن ســن 
إعاقــات خفيفــة أو متوســطة وفــق مناهــج 
دعًمــا  األكاديميــة  وتقــدم  معتمــدة،  دوليــة 
مــن خــالل خدمــات طبيــة شــاملة  ــا  عالجيًّ
إلــى جانــب جلســات  واللغــة  النطــق  لعــالج 

العالج الطبيعي والسلوكي والمهني.
برامــج  إلضافــة  األكاديميــة  وتســعى  هــذا 
لتهيئــة  عاًمــا   23 إلــى ســن  للطــالب  مهنيــة 
الخريجيــن لإلندمــاج فــي ســوق العمــل بعــد 

التخرج من األكاديمية.

المنامة - بنا

اإلعاقــة لــذوي  الالزمــة  الخدمــات  توفيــر  أهميــة  تولــي  البحريــن  العاهــل:  قرينــة 
افتتاح المبنى الجديد ألكاديمية األطفال بالرفاع

سمو قرينة جاللة الملك ترعى حفل افتتاح المبنى الجديد ألكاديمية األطفال بالرفاع الغربي
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وأشار سموه إلى ما تمتلكه المملكة من كوادر 
والمبتكــر،  اإلبداعــي  بفكرهــا  تتميــز  وطنيــة 
والذيــن لهــم دور مهــم فــي اإلســهام بتطويــر 
العمل الحكومي وتقديم الخدمات الحكومية 
للوطــن  خدمــة  العاليــة؛  والجــودة  بالســرعة 

والمواطن.
جــاء ذلك لــدى تكريم صاحب الســمو الملكي 
نائب جاللة الملك ولي العهد بقصر القضيبية 
أمس بحضور عدد من  الوزراء والمسؤولين، 
علــى  حاصلــة  حكوميــة  خدمــة  مراكــز   10
تصنيــف الفئــة الذهبيــة ضمــن برنامــج تقييم 
مراكز الخدمة الحكومية “تقييم”، وهي مركز 
وزارة الداخليــة األمنــي بالمحــرق، ومركــزي 
هيئــة الكهربــاء والمــاء لخدمــات المشــتركين 
مــول،  والكونتــري  المحــرق  مــن  كل  فــي 
ومركــزي تمكيــن لخدمــة العمالء فــي كل من 
بيــت التجــار ومجمع الســيف، ومركــزي هيئة 
المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة لخدمات 
فــي مدينــة عيســى ومجمــع  الهويــة  بطاقــة 

الســيف بالمحــرق، والمركــز البلــدي الشــامل، 
جانــب  إلــى  للمســتثمرين،  البحريــن  ومركــز 

مركز فحص المعادن.

وأشــاد ســموه بالجهــود التــي بذلهــا أعضــاء 
لجنــة تقييــم مراكــز الخدمــة الحكوميــة فــي 
إجــراء عمليــات التقييــم والمتابعــة منــذ بدء 

تشــكيل اللجنــة، كما أثنى ســموه علــى جهود 
القائمين كافــة على مراكز الخدمة الحكومية 
الفائــزة بتقييــم اللجنــة وما أبــدوه من حرص 

علــى تحقيــق الفئــة الذهبيــة التــي حصدتهــا 
مواصلــة  أهميــة  إلــى  مشــيرا  المراكــز،  هــذه 
ســير مراكــز الخدمــة الحكوميــة فــي تقديــم 

الخدمــات بجودة عالية وبالســرعة المطلوبة؛ 
حرصــا منهــم علــى رضــا المتعامليــن مــع هذه 
عمليــات  أن مواصلــة  ســموه  وأكــد  المراكــز. 
التقييــم والمتابعــة تعــد عامــال مهمــا لالرتقاء 
بخدمــات القطــاع الحكومــي مــن خــالل عدد 
مــن المبــادرات التطويريــة التــي ســتتم بنــاء 
علــى نتائــج التقييــم، منوهــا بأهميــة تضافــر 
الحكوميــة وتكاملهــا  الجهــات  جهــود جميــع 
لتحقيــق األهــداف التــي مــن أجلها تم إنشــاء 
لجنــة تقييــم مراكــز الخدمــة الحكوميــة فــي 
ســبيل تطوير الخدمــات الحكومية وتقديمها 

بجودة وكفاءة عالية.
مــن جانبهم، أعرب الوزراء والمســؤولون عن 
مراكــز الخدمــة الحكوميــة التــي تــم تكريمها 
أمــس عــن شــكرهم لصاحــب الســمو الملكــي 
بتشــريفهم  العهــد  ولــي  الملــك  جاللــة  نائــب 
بالتكريم، مؤكدين أن هذا التكريم ســيدفعهم 
لتطويــر  والجهــد  العمــل  مــن  مزيــد  نحــو 
المراكــز  التــي تقدمهــا  الحكوميــة  الخدمــات 
بمــا يتواكــب مع ما تشــهده المملكة من تنمية 
متواصلــة فــي المجــاالت كافة، مشــيرين إلى 
الخدمــات  تقديــم  مواصلــة  علــى  الحــرص 
للمواطنين بجودة عالية وبالســرعة المطلوبة 

عبر الطرق المبتكرة واإلبداعية المختلفة.

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد كرم 10 مراكز خدمة حكومية حاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج “تقييم” بحضور عدد من  الوزراء والمسؤولين

المنامة - بنا

رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمـة للمواطنيـن
ــة واإلبـــــــداع واالبـــتـــكـــار ــي ــس ــاف ــن ــت ــز ال ــزي ــع ــو نـــائـــب جـــالـــة الـــمـــلـــك: ت ــم س

أكد نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة أن جهود التطوير والتحديث للقطاعات الحيوية كافة تأتي في مقدمة األولويات التي تحرص المملكة على تنفيذها، مؤكدا 
أهميــة مواصلــة رفــع كفــاءة الخدمــات الحكوميــة المقدمــة للمواطنين من خالل تعزيز التنافســية واإلبــداع واالبتكار لدى الجهات الحكوميــة الخدمية المختلفة؛ للوصول إلى األهداف المنشــودة فــي تطوير األداء 

والعمل الحكومي باستخدام المفاهيم واألساليب الحديثة، مقدرا سموه جهود الموظفين كافة الذين يضعون نصب أعينهم رضا المواطن عبر تقديمهم الخدمات الحكومة بجودة عالية.

أول  الفريــق  الداخليــة  وزيــر  أعــرب 
آل  عبــدهللا  بــن  راشــد  الشــيخ  ركــن 
ولــي  بتفضــل  اعتــزازه  عــن  خليفــة 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 

صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
وزارة  بتكريــم  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
مركــز  حصــول  بمناســبة  الداخليــة 
وزارة الداخلية األمني ومركزي هيئة 
اإللكترونيــة  والحكومــة  المعلومــات 
لخدمــات بطاقــة الهويــة فــي مدينــة 
عيســى ومجمــع ســيف المحــرق على 

تصنيــف الفئة الذهبية، ضمن برنامج 
تقييم مراكز الخدمة الحكومية.

وأكــد الوزيــر أن التكريــم يعــد دافعــا 
بالدقــة  واإلنجــاز  العطــاء  لمواصلــة 
والكفــاءة المطلوبــة وتحقيــق التميــز 
فــي األداء وتقديــم خدمــات أفضــل 
فــي   يســهم  مــا  وهــو  للمواطنيــن، 

وأولويــات  اســتراتيجيات  ترجمــة 
العمــل الحكومــي، وتحقيــق أهــداف 

التنمية المستدامة.
وكانــت نتائــج برنامــج تقييــم مراكــز 
الخدمــة الحكوميــة، قــد أســفرت عن 
حصــول مركز وزارة الداخلية األمني 
ومركــزي هيئة المعلومات والحكومة 

اإللكترونيــة لخدمــات بطاقــة الهويــة 
ســيف  ومجمــع  عيســى  مدينــة  فــي 
المحــرق على تصنيــف الفئة الذهبية، 
الملكــي  الســمو  لقــرار صاحــب  وفقــا 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر 
األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي 
النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء 

بتشكيل لجنة مختصة بتقييم مراكز 
الخدمــة الحكومية بهدف رفع كفاءة 
الخدمات الحكومية في كافة المراكز 
الحكوميــة لتحقيق رضا العمالء، من 
خــالل االحتــكام إلى معاييــر متقدمة 
لقيــاس جــودة األداء، وتطوير الكادر 

البشري والتجهيزات الفنية.

وزيـر الداخليــة: نعتــز بتكريــم سمــو ولــي العهــد
الذهبية الــفــئــة  ضــمــن  ــة”  ــي ــل ــداخ “ال ـــ  ل تــابــعــة  خــدمــيــة  ــز  ــراك م  3 تصنيف 
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 تفّضل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة، فشــمل برعايتــه الكريمة 
اليونســكو-  جائــزة  لتســليم  العاشــر  الحفــل 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة الســتخدام 
تكنولوجيــات المعلومــات واالتصال في مجال 
التعليــم، والــذي أقامته منظمة األمــم المتحدة 
للتربيــة والعلوم والثقافة )اليونســكو( بالتعاون 
مــع وزارة التربيــة والتعليــم بمقــر المنظمة في 
التربيــة  وزيــر  جاللتــه،  أنــاب  حيــث  باريــس، 
والتعليم  ماجد النعيمي لحضور هذا االحتفال 
كمــا حضــر  بهــا.    للفائزيــن  الجائــزة  وتســليم 
االحتفــال المديــرة العامــة لمنظمــة اليونســكو 
فــي  البحريــن  مملكــة  وســفير  أزوالي،  أودري 
عبدالغفــار،  محمــد  الفرنســية  الجمهوريــة 
والمستشــار الثقافــي ونائــب المنــدوب الدائــم 
لمملكــة البحريــن لــدى اليونســكو فــي باريــس 
الشــيخة وفــاء بنــت عبــدهللا آل خليفــة، وكبار 
وممثلــي  الدوليــة،  بالمنظمــة  المســؤولين 
اإلعالمييــن، وحضــور  مــن  الســفارات، وجمــع 
واســع مــن الباحثين والمختصيــن في مجاالت 
تكنولوجيا المعلومات واالتصال، وطلبة مملكة 

البحرين الدارسين في الجامعات الفرنسية.

المديرة العامة لليونسكو تشيد بالجائزة

وفي كلمتها بمناســبة تســليم الجائزة، أشــادت 
بالــدور  اليونســكو  لمنظمــة  العامــة  المديــرة 
المميــز لهــذه الجائزة التــي أصبحت من أفضل 
الجوائــز بفضــل الدعم المقدم مــن عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، والــذي بفضلــه نجتمــع اليــوم احتفــاًء 
بهــذه الجائزة بكل الطموح والحماس، موجهًة 
شــكرها لجاللتــه وتحيتهــا بــكل التقديــر علــى 
هــذه الجائــزة المهمــة والمنفتحــة علــى العالــم 

لخدمة الطلبة والمعلمين في كل مكان.
وأضافــت بأننــا هنــا أيًضا لنحتفل مــع البحرين 
بمــرور مائــة عام على نشــأة التعليــم النظامي، 
إذ تعــد البحريــن مــن الــدول المميــزة والرائدة 
فــي التعليــم كمــا فــي التعليــم العالــي، حيــث 
تســتعد البحريــن هــذا العــام إلطــالق جامعــة 
دور  لهــا  ليكــون  الهدايــة(  )جامعــة  المســتقبل 
رائــد فــي المنطقــة خاصــًة فــي مجــال الــذكاء 
االصطناعــي. وهنأت المديــرة العامة الفائزين، 
وشــكرت لجنــة التحكيــم العالميــة التي نظرت 
ا، بما يظهر مدى  ودرســت 139 مشــروًعا عالميًّ
اعتــراف العالــم بأهميــة وجّديــة هــذه الجائــزة 
للنهــوض بقيــم اإلنصــاف فــي التعليــم ودعــم 
الفئــات الهشــة، حيــث ال يخفــى أن عــدد 260 
ــا،  مليــون طفــل محرومــون مــن التعليــم حاليًّ
وأن 65 مليوًنــا قــد نزحــوا مــن بلدانهم بســبب 
الحروب والنزاعات. ومن هنا تأتي أهمية هذه 

الجائــزة ودورها الكبير في تشــجيع المبادرات 
التــي تخدم المهمشــين فــي أنحــاء العالم، مما 
يعطيهــا أهميــة كاملــة، فهــي جائــزة في صلب 

المستقبل، وفي مقدمة اهتمام اليونسكو.

كلمة مملكة البحرين

ثــم ألقــى النعيمــي كلمــة مملكــة البحريــن، نقل 
البــالد صاحــب  فيهــا تحيــات وتهانــي عاهــل 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
تكافــئ  الجائــزة  أن  موضًحــا  الفائزيــن،  إلــى 
المبــادرات المتميزة في توظيف تكنولوجيات 
فــي  إبداعــي  بشــكل  واالتصــال  المعلومــات 
مجــال التعليــم، لنشــر التجــارب الدوليــة ذات 
الطابــع اإلنســاني، بمــا يجعل هــذه الجائزة في 
اإلنســانية،  اليونســكو  أهــداف  خدمــة  صلــب 
وتشــهد بهذه األهميــة المتنامية للجائزة زيادة 
ا، وتعمــق واتســاع  عــدد المتقدميــن لهــا ســنويًّ
البعد العالمي واإلنســاني لها في خدمة الفئات 
تقــدم  حيــث  للتعليــم،  والمحتاجــة  الضعيفــة 
مشــروع   )202( عليهــا  للتنافــس  العــام  هــذا 
ومبــادرة مــن )73( دولــة، وتــم اختيــار )139( 
ا للشروط لدخول المنافسة،  مشــروًعا مستوفيًّ
واختــارت لجنــة التحكيــم المكونــة مــن عــدد 
فائزيــن  مشــروعين  الدولييــن  الخبــراء  مــن 
بالجائــزة بعــد عقــد سلســلة مــن االجتماعــات 
فــي مقــر المنظمــة. ونــّوه الوزيــر خــالل كلمته 
بــأن المملكــة ســوف تحتفــل بذكــرى تاريخيــة 

التعليــم  علــى  عــام   100 مــرور  وهــي  مهمــة، 
النظامــي فــي البحرين، مشــيًرا إلى أن المملكة 
تمكنــت بفضــل مــا يلقاه التعليم مــن دعم كبير 
مــن جاللة الملــك، من تحقيق مســتوى متقّدم 
الصعيديــن  علــى  التعليميــة  اإلنجــازات  مــن 
المحلــي والدولــي، لتتبــوأ مراكــز متقدمــة في 
مؤشــرات التعليــم للجميع، إضافًة إلى حصول 
طلبتهــا علــى أكبر نســبة تقدم فــي االختبارات 
بلغــت  تقــّدم  بنســبة   Timss-2015 الدوليــة 
2011م،  بنتائــج  مقارنــة  معياريــة  درجــة   45
وحصــول طالبــات البحرين علــى المركز األول 
ــا فــي االختبــارات الدوليــة فــي المهارات  عربيًّ
القرائيــة pirls-2016. وأشــاد بالتعاون الوثيق 
بيــن مملكــة البحريــن ومنظمــة اليونســكو في 
مختلــف مجــاالت اختصاصها، حيــث تحتضن 
ا المركز اإلقليمي العربي للتراث  البحريــن حاليًّ
العالمــي، ومركز التمّيز للتعليم الفني والمهني، 
المعلومــات  لتكنولوجيــا  اإلقليمــي  والمركــز 
واالتصــال مــن الفئــة الثانيــة، وجميعهــا تعمــل 
إن  حيــث  وخبرائهــا،  المنظمــة  مــع  بالتعــاون 
التوجيهــات الملكيــة الســامية تؤكد باســتمرار 
علــى تعزيز هــذا التعاون وتطويــره، بما يخدم 
األهداف المشتركة في نشر المعرفة، وتحقيق 
التقدم والتنمية والسالم لإلنسانية والتواصل 
ا  بين شعوبها، من أجل تطبيق هذا المبدأ عمليًّ
علــى أرض الواقــع، انطالًقــا من قناعــة جاللته 
ا  الكريم بضرورة أن تظل البحرين مركًزا عالميًّ

للتعايش والسالم والحوار بين أتباع الديانات 
والثقافات والحضارات المختلفة، ولذلك ومن 
منطلق أهمية نقل تجربتها في مجال الحريات 
الدينيــة مــن المحلية إلى العالمية، تم تدشــين 
مركــز الملــك حمــد العالمــي لحــوار األديان في 
الواليــات المتحــدة األميركية، والذي أصبح له 

نشاط بارز على الصعيد العالمي.

رئيس لجنة التحكيم يقدم المشروعين الفائزين

ثــم قّدم رئيس لجنــة التحكيم دانيال برغوس 
عرًضــا موجــًزا عــن العمليــن الفائزيــن بالجائزة 
عشــرات  بيــن  مــن  اختيارهمــا  تــم  اللذيــن 
المشــروعات األخــرى الممتــازة، مؤكــًدا زيــادة 
حجــم ونــوع التنافــس علــى هــذه الجائــزة لما 
أصبح لها من أهمية دولية ومصداقية كبيرة.

الفائزان بالجائزة

بعدهــا، قام وزير التربيــة والتعليم نائب راعي 
الحفــل، والمديــرة العامــة لليونســكو، بتســليم 

الجائزة للفائزين بها، وهما: 
- “مشروع )ThingLink(”من فنلندا: وهو عبارة 
عــن حلــول للبرمجيــات تمّكــن المســتخدمين 
بســهولة مــن إثــراء الصــور ومقاطــع الفيديــو 
والصوتيــات  والمالحظــات  بالمعلومــات 
تطبيقــات  باســتخدام  المســاندة  والوصــالت 

الهواتف النقالة أو الحواسيب اللوحية.  

وقد استحق المشــروع الفوز بالجائزة لتقنيته 
المتمثلــة في اســتخدام الوســائل البصرية في 
عملّية التعّلم، إذ تمّثل هذه التقنية أداة رقمية 
مبتكــرة ومناســبة مــن حيــث التكلفــة لتعزيــز 
التعّلم للجميع. ويولي المشروع اهتمامًا خاصًا 
للمتعلميــن الذين يعانون من إعاقات معّينة أو 

قدرة محدودة على التعبير عن أنفسهم. 
وقــد اســتخدم مــا يقــرب مــن 6 مالييــن معّلــم 
المضاميــن  مجــال  فــي  ومختــص  وطالــب 
األكاديمّيــة في جميع أنحــاء العالم هذه األداة 
وتطويــر  التعّلــم،  تجــارب  توثيــق  أجــل  مــن 
مهارات الدراية الرقمّية، ورفع مستوى الوعي 
الثقافــي مــن خالل إجــراء زيــارات افتراضّية. 
وتتمّيــز هــذه التقنية في عــدم اقتصارها على 
نمط تعليمي واحد، بل تقّدم مجموعة متنّوعة 
مــن أنمــاط التعّلــم الكفيلــة بتلبيــة احتياجــات 

التعّلم الفردية لدى المتعّلمين.
 Can’t( )هولنــدا عــن مشــروع )أتــوق للتعلــم“ -
توفيــر  إلــى  يهــدف  والــذي   :)Wait to Learn
فــرص التعلم ذي الجــودة لألطفال في مناطق 
علــى  تعتمــد  مناهــج  إنتــاج  عبــر  الصراعــات، 
اللعــب فــي مــواد الرياضيــات والقــراءة بثالث 

لغات )العربية والفرنسية واإلنجليزية(.
وقــد اســتحق المشــروع التابع لمنّظمــة أطفال 
الحــرب الهولنديــة الفــوز بالجائــزة تكريًمــا لمــا 
يقّدمــه مــن حلــول ســريعة وفعالــة مــن حيــث 
جّيــد  تعليــم  تقديــم  لضمــان  والتكلفــة  األداء 

لتلبيــة االحتياجات الطارئة. إذ يقّدم البرنامج 
لألطفــال المتضرريــن جراء النزاعــات الفرصة 
للتعّلم من خالل ألعاب تعليمّية رقمّية مصّممة 
خصيًصــا لتتناســب مــع احتياجاتهــم. وجــرى 
بالفعــل العمــل بالبرنامــج في كل من الســودان 
واألردن ولبنــان وأوغنــدا، ويمكــن االســتفادة 
منــه في مختلف ســياقات الطــوارئ. ويحظى 
البرنامــج بالدعــم مــن العديد من الشــركاء من 

كال القطاعين العام والخاص.

معرض وزارة التربية والتعليم

علــى هامــش هــذا االحتفال، قام وزيــر التربية 
والتعليــم نائــب راعــي الحفــل، برفقــة المديرة 
مته  العامــة للمنظمة بافتتــاح المعرض الذي نظَّ
ن إضاءات  وزارة التربية والتعليم، والذي تضمَّ
علــى المســيرة التعليمية فــي المملكة ومظاهر 
التقــدم الحضــاري فــي المجــال التعليمــي، كما 
شارك عدد من طلبة مملكة البحرين الدارسين 
فــي الجامعــات الفرنســية فــي تنظيــم الحفــل 
بحضــارة  والتعريــف  الضيــوف  واســتقبال 
مملكة البحرين وتاريخها التعليمي، وشــاركت 
مــن  عــدد  عــزف  فــي  الطالبيــة  األوركســترا 
المقطوعــات الموســيقية التــي نالــت إعجــاب 
الحاضريــن الذيــن أشــادوا بالمســتوى الرفيــع 
عنايــة  مــن  يلقونــه  مــا  بفضــل  الطلبــة،  ألداء 
التربيــة  وزارة  قبــل  مــن  لمواهبهــم  ورعايــة 

والتعليم.

من لقاء وزير التربية مع المديرة العامة وعدد من المسؤولين بـ “اليونسكو” وزير التربية والتعليم مع نائب المديرة العامة ورئيس المؤتمر العام واألوركيسترا الطالبية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مشروعان من فنلندا وهولندا يفوزان بجائزة اليونسكو - الملك حمد
أزوالي: الجائـــزة فـــي صلـــب اهتمـــام المنظمـــة والعالـــم وفـــي خدمـــة اإلنســـانية

وزير التربية والتعليم مع رئيس المؤتمر العام ونائب المديرة العامة هدية تذكارية - مجسم الهداية الخليفية المديرة العامة تزور معرض 100 عام من التعليم النظامي وزير التربية والتعليم مع رئيسة المؤتمر العام في المعرض

الجائزة تكافئ المبادرات 
المتميزة في توظيف 

التكنولوجيات

النعيمي ينّوه باحتفال 
البحرين بمرور 100 عام 

على التعليم

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

البحريــن  هيئــة  رئيســة  اســتقبلت 
بنــت  مــي  الشــيخة  واآلثــار  للثقافــة 
جمهوريــة  ســفير  خليفــة  آل  محمــد 
مملكــة  لــدى  االتحاديــة  روســيا 
وشــهد  كريمنــوف.  إيغــور  البحريــن 
اللقــاء مناقشــة ســبل تعزيــز التعاون 

الثقافي المشترك ما بين البلدين.
وقالــت الشــيخة مــي بنــت محمد آل 
خليفة إن البحرين وروســيا تتمّتعان 
بعالقــات تعــاون متينــة أنتجت على 
مدى الســنوات مشاريع تبادل ثقافي 
متميــزة، مشــيدة بالحضــور الثقافــي 
الروســي في أنشــطة وفعاليات هيئة 
والتــي  واآلثــار  للثقافــة  البحريــن 
الروســي  الباليــه  عــرض  آخرهــا  كان 
العالمــي شــهرزاد الــذي افتتحــت بــه 
الهيئــة مهرجــان ربيــع الثقافــة الرابــع 
عشــر يــوم 25 فبرايــر الماضــي، وهو 
اليوم الذي يتزامن مع يوم الســياحة 
العربــي وذكــرى ميــالد الرحالــة ابــن 

بطوطة.
آخــر  علــى  الســفير  وأطلعــت  كمــا 
فــي  الثقافــي  الحــراك  تطــورات 
أن  إلــى  أشــارت  حيــث  البحريــن، 
اشــتغاله  بتقديــم  يســتمر  المهرجــان 
القــادم  أبريــل  الثقافــي حتــى نهايــة 
ضمــن برنامــج الهيئــة لعــام 2019م، 
بالمنجــزات  خاللــه  تحتفــي  الــذي 
“مــن  بشــعار  الحضاريــة  البحرينيــة 

يوبيل إلى آخر”.
من جهته، شــكر الســفير الشيخة مي 
بنــت محمــد آل خليفة علــى تواصلها 
المعنيــة  األطــراف  كافــة  مــع  الدائــم 
بتعزيــز الحراك الثقافي في البحرين، 
مبديــًا إعجابه بما حققته المملكة من 
منجــزات الفتــة تؤكــد علــى مكانتهــا 

كمركز حضاري وثقافي. 
كمــا وأبدى اســتعداده الدائم للتعاون 
مشــاريع  لتنفيــذ  الثقافــة  هيئــة  مــع 

وبرامج ثقافية مستقبلية.

استعداد روسي إلقامة مشاريع ثقافية

أكد المجلس األعلى للشــؤون اإلسالمية 
أن االلتــزام بالمنهــج الوســطي األصيــل 
فــي الخطــاب والســلوك والتعاطي يوفر 
لألوطــان األمــن واالســتقرار، وللشــعوب 
األلفة والتعايش، مثمًنا في هذا الســياق 
جميــع الجهــود المبذولــة لتعزيــز األمــن 
والوحــدة  األهلــي  والســلم  االجتماعــي 

بين المسلمين.
االعتياديــة  الجلســة  فــي  ذلــك  جــاء 
للمجلــس التــي انعقــدت امــس برئاســة 
للشــئون  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
اإلســالمية الشيخ عبدالرحمن بن محمد 

بن راشد آل خليفة. 
وأعــرب المجلس عن اعتــزازه الكبير بما 
تمثلــه مملكــة البحريــن عبــر التاريخ من 
نموذج فريد في قيم التعايش والســالم 
والحريــات الدينية، حرص على رعايتها 
وروادهــا،  وعلماؤهــا  البحريــن  حــكام 
ليتــوج هــذا المنهــج الرائد بالعهــد الزاهر 
لعاهــل البــالد لحضــرة صاحــب الجاللــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة إذ يولي 
جاللتــه اهتماًمــا بالًغــا بوحــدة النســيج 
االجتماعي، وبسيادة المحبة والوسطية 

والتعايش والسالم. 
وفــي هــذا الصــدد، اســتعرض المجلــس 

أبــرز النتائــج والتوصيــات التــي انتهــت 
األولــى  الســنوية  العلميــة  النــدوة  إليهــا 
األوقــاف  إدارة  مؤخــًرا  أقامتهــا  التــي 
فــي  )الوســطية  عنــوان  تحــت  الســنية 
رئيــس  برعايــة  الدينــي(  الخطــاب 
اإلســالمية  للشــئون  األعلــى  المجلــس 
الشــيخ عبدالرحمــن بن محمد بن راشــد 
آل خليفــة وبمشــاركة كوكبة من العلماء 

واألساتذة والباحثين.
إلــى ذلــك، بحــث المجلــس تقريــر لجنــة 
طلــب  بشــأن  الشــرعي  الــرأي  إبــداء 
األعلــى  المجلــس  رأي  النــواب  مجلــس 
للشــئون اإلســالمية بخصــوص مشــروع 
القانــون  أحــكام  بعــض  بتعديــل  قانــون 
رقــم )26( لســنة 2017 بشــأن اســتخدام 
التقنيات الطبية المســاعدة على التلقيح 

فــي  )المعــد  واإلخصــاب  االصطناعــي 
ضوء االقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” 
وقــرر  النــواب،  مجلــس  مــن  المقــدم 
المجلــس المصادقــة علــى تقريــر اللجنــة 
ورفع الرأي الشرعي إلى مجلس النواب. 
إلــى مذكــرة مــن  المجلــس  كمــا اســتمع 
األميــن العــام للمجلــس رئيــس مجلــس 
القــراءات وإعــداد معلمــي  إدارة معهــد 
آخــر مســتجدات  الكريــم حــول  القــرآن 
واعتمــد  وتجهيزاتــه،  المعهــد  تشــغيل 
المعهــد  إدارة  مــن  المرفــوع  المقتــرح 
لبــدء أول البرامــج التــي يقدمهــا المعهد 

للدارسين. 
باســتعراض  أعمالــه  المجلــس  واختتــم 
واتخــذ  الــواردة،  والطلبــات  الرســائل 

بشأنها ما يلزم من القرارات.

جانب من الجلسة االعتيادية للمجلس 

“األعلى اإلسالمي” يشيد بجهود تعزيز األمن االجتماعي

البحرين نموذج تاريخي فريد في التعايش

الفائزة من فنلنداوزير التربية والتعليم يلقي كلمة البحرين الفائزة من هولنداالمديرة العامة تشيد بمبادرة جاللة الملك



كشف مشروع قانون الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2019 و2020 أن مملكة البحرين 
ستحقق زيادة في اإليرادات تبلغ مليار و8 ماليين و735 دينارا مقابل خفض للمصروفات 

بمقدار 327 مليونا و843 ألف دينار مقارنة بميزانية السنتين الماليتين المنتهيتين.

فــي  المتوقعــة  اإليــرادات  إجمالــي  وبلــغ 
الميزانيــة الجديــدة 5 مليارات و618 مليونا 
إجمالــي  مقابــل  دينــارا،  و735  ألفــا  و310 
و876  مالييــن  و609  مليــارات   4 إيــرادات 
ألف دينار بالميزانية الســابقة، أي بما يعادل 
10 مليــارات و228 مليونــا و186 ألفــا و735 

دينارًا في 4 أعوام.
الميزانيــة  مشــروع  تقديــرات  وســجلت 
الجديــدة ارتفاعــا ملحوظــا فــي اإليــرادات 
النفطيــة، بمقدار بلــغ 546 مليونا و492 ألف 
دينــار، كمــا مــن المتوقــع أن يســاهم الجهــاز 
الوطني للضرائب في الميزانية بمعدل 483 

مليونا و583 ألفا و623 دينارا.
يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه اإليرادات 
غير النفطية في تقديرات الموازنة الجديدة 

بمقدار 25 مليونا و328 ألفا و888 دينارا.
وشهدت الميزانية تراجعا في العجز بمقدار 
مليــار و336 مليونــا و277 ألفــا و735 دينارا 
مقارنــة بالميزانيــة الســابقة التــي بلــغ العجز 

فيها مليارين و657 مليونا و13 ألف دينار.
وانخفضــت تقديــرات مصروفات المشــاريع 
فــي مشــروع الميزانيــة الجديــدة ليبلغ 400 
مليــون دينــار، بعد أن كان مقــدرا بمبلغ 660 

مليون دينار في الميزانية السابقة.
وتوقعت تقديــرات الموازنة الجديدة حجم 
انخفــاض محدود في ميزانيــة المصروفات 
المتكــررة، حيث ســتوفر الحكومة ما يعادل 

67 مليونا و843 ألف دينار.
الدعــم  فــي  تراجعــا  الموازنــة  وســجلت 
الحكومي المباشر بمقدار ١٦٥ مليون دينار، 
حيــث بلــغ الدعــم الحكومــي فــي مشــروع 
الموازنــة الجديدة مليار و١٣٢ مليونا و٦٤٠ 
ألــف دينــار، فــي حيــن أن الدعــم بالموازنــة 
السابقة قدر بمبلغ مليار و٢٩٧ مليونا و٦٤٧ 

ألف دينار.
وفيمــا يلــي عــرض ألبــرز أوجــه التغييــرات 
بيــن مشــروع الموازنــة الجديــدة وميزانيــة 

السنتين الماليتين الماضيتين:

اإليرادات

ارتفاع إيرادات هيئة تنظيم سوق . 1
العمل من 20 مليون دينار إلى 48 

مليونا و894 ألفا و383 دينارا.

زيادة حصة مساهمة شركة ممتلكات . 2
القابضة في الميزانية من 20 مليون 

دينار إلى 40 مليون دينار.

ارتفاع إيرادات مساهمة المجلس . 3
األعلى للبيئة من 591 ألف دينار إلى 3 

ماليين و756 ألفا و140 دينارا.

زيادة مساهمة الهيئة الوطنية . 4
لتنظيم المهن والخدمات الصحية 

من مليون و670 ألف دينار إلى 4 
ماليين دينار.

تراجع  إيرادات وزارة التربية والتعليم . 5
من 3 ماليين و329 ألف دينار إلى 

مليون و162 ألفا و370 دينارا.

تصفير إيرادات هيئة جودة التعليم . 6
والتدريب وشطبها من ميزانية 

مصروفات المشاريع.

المصاريف المتكررة 

ارتفاع مصاريف مجلس النواب من . 1
21 مليونا و75 ألف دينار إلى 21 مليونا 

و776 ألف دينار.

خفض اشتراكات المملكة في . 2
منظمات األمم المتحدة من 10 
ماليين دينار إلى 7 ماليين دينار.

رفع مساهمات واشتراكات المملكة . 3
في المنظمات العربية واإلسالمية 
من 3 ماليين و541 ألف دينار إلى 4 

ماليين و478 ألف دينار.

خفض مصاريف األوقاف السنية من . 4
5 ماليين و495 ألف دينار إلى 3 ماليين 

و845 ألف دينار.

تقليص مصاريف األوقاف الجعفرية . 5
من 5 ماليين و495 ألف دينار إلى 3 

ماليين و648 ألف دينار.

تراجع تقديرات الوزارات والجهات . 6
الحكومية من 59 مليونا و305 آالف 

دينار إلى 17 مليونا و165 ألف دينار.

خفض مصاريف هيئة الكهرباء والماء . 7
من 418 مليونا و380 ألف دينار إلى 

282 مليون دينار.

تخصيص مليونين و460 ألف دينار . 8

موازنة مصاريف متكررة مستحدثة 
لمركز االتصال الوطني.

تراجع مصاريف وزارة التربية والتعليم . 9
من 643 مليونا و371 ألف دينار إلى 

569 مليون و468 ألف دينار.

خفــض االلتزامــــات والدعم . 10
ألنظمة التقاعد من 38 مليون دينار 

إلى 22 مليون دينار.

مصروفات المشاريع

شطب مصروفات شركة طيران . 1
الخليج من موازنة المشاريع بعد 

أن كانت تبلغ 60 مليون دينار في 
الميزانية السابقة.

انحسار مخصصات مشاريع شؤون . 2
األشغال من 124 مليون دينار إلى 60 

مليون دينار.

انكماش ميزانية مشاريع اإلسكان . 3
من 200 مليون دينار إلى 154 مليون 

دينار.

استحداث رصد مليون و500 ألف . 4
دينار لمشاريع هيئة التخطيط 

والتطوير العمراني.

خفض مصاريف مشروعات شؤون . 5
البلديات )ديوان الوزارة( من 10 ماليين 

إلى 4 ماليين دينار.

شطب مستشفى الملك حمد . 6
الجامعي من مصروفات المشاريع 

بعد أن كان يبلغ 16 مليون دينار في 
الموازنة السابقة.

انحسار موازنة مشاريع وزارة شؤون . 7
اإلعالم من 11.3 مليون دينار إلى 6 

ماليين دينار.

استحداث رصد 400 ألف دينار . 8
لمشاريع مركز االتصال الوطني.

الهيئات البلدية

ارتفاع إيرادات الهيئات البلدية األربع  «
من 185 مليون دينار إلى 205 ماليين 

دينار.

تراجع المصروفات المتكررة للهيئات  «
البلدية من 114 مليونا و635 ألف دينار 

إلى 101 مليون و435 ألف دينار.

- زيادة مصروفات مشاريع الهيئات  «
البلدية من 24 مليونا و692 ألف دينار 

إلى 39 مليونا و868 ألف دينار.

إيرادات المملكة في 4 سنوات
بــالــمــيــزانــيــة ــر  ــاش ــب ــم ال ــي  ــوم ــك ــح ال ــم  ــدعـ الـ انـــخـــفـــاض  ــار  ــنـ ديـ ــون  ــي ــل م  165

        إنفوجرافیک: 
محمد خلیل

        إعداد: 
المشاریعسیدعلی المحافظۀ التعدیالت على مصروفات  أبرز 

مرکز االتصال الوطنی
المجلس الوطنی

الجهات المستحدثۀ بموازنۀ المشاریع

الجهات المشطوبۀ من موازنۀ المشاریع

 الجهات التی رفعت 
مصروفات مشاریعها 

شؤون الجمارك 
 الهیئات البلدیۀ 

 جهاز المساحۀ والتسجیل العقاري

طیران الخلیج
مستشفى الملک حمد الجامعی
هیئۀ جودة التعلیم والتدریب

مجلس النواب 
معهد اإلدارة العامۀ

9 آالف موظف أجنبي في الحكومة بنسبة 16 % 
زينل: الضغط الجماهيري وراء تشــكيل “لجنــة التحقيق في البحرنة”

تحدث النائب يوســف زينل في مجلســه األســبوعي عن “لجنة التحقيق البرلمانية في البحرنة.. اآلمال الشــعبية المعلقة عليها” واطلع الحضور على معلومات اســتقاها من لقاء عقده يوم 11 مارس 
2019 مع مســؤولين في ديوان الخدمة المدنية منها: أن حوالي 9 آالف أجنبي يعملون في القطاع الحكومي، وهم بذلك يشــكلون 16 % على التقريب، إال أنه لفت إلى أن اللقاء لم يكن جزًءا من 

“التحقيق”، بل ضمن زيارة لوضع ضوابط على تعيين األجانب والبحث عن آلية وسياسة إلحالل المواطنين في وظائف يشغرها غير البحرينيين.

شرح موجز عن “لجنة التحقيق”

قال زينل: “رئيس المجلس ، أصدرت مشــكورة 
قــراًرا تنفيذًيــا بتشــكيل اللجنــة البرلمانيــة مــن 
10 أعضــاء وبعــد ذلــك انضــم عضــوان آخــران 
وتبعهم عضوين آخرين حتى بلغ عدد األعضاء 
14 عضــًوا”، لكنه اســتدرك ليشــير إلــى أن العدد 
التــي  اللجــان  تجــارب  ألن  ذلــك  فيــه”،  “مبالــغ 
شكلت في برلمان 2014 بعضوية كبيرة فقدت 
النصــاب  اكتمــال  لعــدم  االلتئــام  علــى  قدرتهــا 
القانونــي فــي اجتماعاتهــا بمعــدل النصــف + 1 
وفــي وضعية عــدد اللجنة الحالي، فإن النصاب 

القانونــي يكتمــل بحضور 8 أعضــاء، منوًها إلى 
أن أعمــال اللجــان الســابقة تعثرت بســبب عدم 

اكتمال النصاب القانوني”.

معاناة وضغط جماهيري

وأوضــح أنه بســبب الضغط الجماهيــري الكبير 
والمطالبات المتكررة لدى غالبية الناس بســبب 
المعانــاة مــن البطالة، كان البد من تشــكيل هذه 
كان  والعاطليــن  البحرنــة  فموضــوع  اللجنــة، 
لمعظــم  االنتخابيــة  والبرامــج  الشــعارات  أحــد 
مترشحي انتخابات 2018، واهتمام المواطنين 
مســتقبلهم  لضمــان  الوظائــف  عــن  بالبحــث 

ومستقبل عيالهم.

التدقيق في الوظائف والنسب

وتطرق إلى ســوق العمل الذي تصل فيه نســبة 
غيــر البحرينييــن إلــى 50 بالمئــة فــي القطــاع 
الخــاص، وال شــك في أن هناك بعــض الوظائف 
ال يرغــب فيهــا البحرينــي، وهنــا مــن الطبيعــي 
اســتقدام العمالــة األجنبيــة، خصوًصــا بالنســبة 
الربــح  عــن  تبحــث  التــي  األجنبيــة  للشــركات 
فتســتقدم العمالــة لتغطيــة احتياجاتهــا، ومــن 
الضــروري أن تســعى اللجنــة للتأكــد مــن هــذه 
النســب والتدقيــق في الوظائف التــي يمكن أن 

يشــغلها البحرينيــون فــي قطاعات مثــل البنوك 
والمؤسسات والشركات ومنها المملوكة للدولة، 
البرلمانيــة  واللجنــة  المجلــس  بســعي  مختتًمــا 

للبحث في جذور المشكلة.

مداخالت صريحة وشفافة

وشــهد اللقاء مداخالت “قويــة”، منها ما طرحه 
تحديــد  “عــدم  اســتنكر  الــذي  الفضلــي  علــي 
نســبة البطالــة بالضبــط” فتعــداد البحرين ليس 
“بالمالييــن” وليــس هنــاك “بــراري يســكنها ناس 
ال نعرفهــم” وليــس لدينــا “بــدون” فــكل بحريني 
مسجل برقمه الشخصي.. فكيف ال يتم تحديد 

نسبة البطالة؟. 
فيمــا ذهبت ســهى محمــد إلى أهميــة أن يعرف 
المواطــن مــن هــم النــواب الذيــن يحضــرون أو 
ال يحضــرون أعمــال اللجان، فمــا نالحظه اليوم 
أن نــواب “يداخلــون” فقــط للفرقعــة اإلعالمية، 
ونتحــدث عــن “بعضهــم”، أمــا عــن اإلحصــاءات 
والنســب فهنــاك أكثــر من جهــة يمكــن الوصول 
مــن خاللهــا إلــى البيانــات والنســب الصحيحــة، 
فيما تحدث األســتاذ الجامعي جاســم المحاري 

عــن تميــز البحريــن بمواردهــا البشــرية وكانــت 
تســمى “مدرســة الخليــج”، فمواردهــا الطبيعية 
محــدودة لكــن مواردنــا البشــرية كبيــرة، ولهــذا 
حين يتساءل البعض عن األساتذة البحرينيين 
غيــر  مقابــل  الجامعــات  فــي  والكفــاءات 
البحرينييــن، فلديه مجلس التعليم العالي ومن 
خاللــه يمكــن الحصول علــى األســماء واألعمار 
والتخصصات وســنوات الخبرة، ليعرف النسبة 

الصحيحة للبحرينيين.

يوسف زينل متحدثا في المجلس األسبوعي

06local@albiladpress.com
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سعيد محمد من مدينة حمد

توفير 67.8 مليون 
دينار من المصروفات 

المتكررة

ارتفاع إيرادات 
الدولة مليار 

و735 مليون دينار

انخفاض إجمالي 
مصروفات المملكة 

327 مليون دينار

شطب ميزانية 
مشاريع “طيران 
الخليج” و”جودة 

التعليم”

خفض هيئة الكهرباء والماء 
136.3 مليون دينار 

انكماش ميزانية مشاريع 
“اإلسكان” 46 مليون دينار

شطب مستشفى “حمد 
الجامعي” من موازنة المشاريع

15 مليون دينار “مكافأة” 
الميزانية لمشاريع الهيئات البلدية

 20 مليون دينار 
إضافية ستضخها 

“ممتلكات” في 
الميزانية

توفير 74 
مليون دينار من 
مصاريف وزارة 
التربية والتعليم

رفع حصة مجلس 
النواب في 

الميزانية بمقدار 
700 ألف دينار

تراجع حصة 
“الجعفرية” 

و”السنية” 3.5 
مليون دينار 

سيدعلي المحافظة

10.2
ــنـــار ــار ديـ ــيـ ــلـ مـ

مقارنة مشروع الموازنة الجديدة بميزانيتي السنتين الماليتين المنتهيتين

مشروع موازنة )2019 – 2020(ميزانية )2017 – 2018(البند

5,618,310,735 دينار4,609,876,000 دينارإجمالي اإليرادات

6,939,046,000 دينار7,266,889,000 دينارإجمالي المصروفات

6,539,046,000 دينار6,606,889,000 دينارالمصروفات المتكررة

400,000,000 دينار660,000,000 دينارمصروفات المشاريع

1,320,735,265 دينار2,657,013,000 دينارالعجز 

4,169,502,000 دينار3,623,010,000 دينارإجمالي اإليرادات النفطية

1,006,397,112 دينار1,031,726,000 دينارإجمالي اإليرادات غير النفطية

205,000,000 دينار185,000,000 دينارإيرادات الهيئات البلدية

ال يوجد56,400,000 ديناراإلعانات

483,583,623 دينارال يوجدالجهاز الوطني لإليرادات 

41,172,000 دينار 41,172,000 ديناراحتياطي األجيال



بــدأ الغضــب النيابــي بعــد فتح النقاش ببند االقتراحات برغبة بصفة مســتعجلة بشــأن إيقاف برنامج “مزايا” واعتماد البرنامج الســابق، 
وفتح النواب النار على وزارة اإلسكان بجلسة أمس بحضور الوزير باسم الحمر، مطالبين الوزارة بالتراجع واعتماد البرنامج السابق.

علــى  الحمــر  باســم  اإلســكان  وزيــر  وعلــق 
مفتــوح  “مكتبــي  قائــا  النــواب  مداخــات 
للمواطنين والوزارة لن تتخلى عن الخدمات 
اإلســكانية، وأن حق الســكن مكفــول لجميع 
المواطنيــن ولــن تتخّلــى الدولــة عــن توفيــر 
خدماتهــا  جميــع  توفيــر  وعــن  الحــّق  هــذا 

اإلسكانية”.
خدمــة  هــو  “مزايــا”  برنامــج  أن  وأوضــح 
اختياريــة وليســت إلزاميــة، المواطــن متاح 
لــه أن يبقــى علــى الخدمة األصليــة وانتظار 
الوحدة الســكنية، أو إذا كان يريد أالّ ينتظر 
لفتــرة طويلــة يتــاح لــه عبــر برنامــج “مزايا” 

الحصول على ذلك.
المطــّور”  “مزايــا  برنامــج  أن  إلــى  وأشــار 
قصدنــا أن يكــون مطوًرا في جوانب معّينة، 
فالخدمة موجهة لفئات شــابة وحديثة ممن 
ال تريــد االنتظــار طويــًا، علًمــا بــأن ســقف 

مزايــا الســابق كان 1200 وارتفــع حاليــا إلى 
1500 دينار لمستحقيه.

العهــد  ولــي  ســمو  توجيــه  نقــدر  وأضــاف: 

إلعادة دراســة برنامــج “مزايــا”، وأن الوزارة 
لديهــا بعــض الخيــارات، ســيتم طرحها على 

سموه ويؤخذ التوجيه منه.

وزير اإلسكان

ــا” ــزاي “م مهاجمة  بــعــد  ــواب”  ــنـ “الـ عــلــى  يـــرد  الــحــمــر 

مكتبي مفتوح للمواطنين... والمشروع موجه لـ “الشباب”

أيد مجلس النواب االقتراح برغبة بشــأن إدراج تطوير مجمع 1056 )الجديد( بمنطقة الزالق ضمن خطط الحكومة بســفلتة الشــوارع وتعديل 
األرصفة بالطوب األحمر )األنترلوك( والشوارع الداخلية وإنشاء شبكتي الصرف الصحي وتصريف األمطار، وكذلك تركيب أعمدة اإلنارة.

كمــا وافــق المجلــس علــى االقتــراح برغبــة 
بشــأن قيام الحكومة بإعادة تخطيط سوق 
النظــم  وفــق  وتطويرهــا  المركزيــة  الرفــاع 
البحرينيــة  الهويــة  يحفــظ  وبمــا  الحديثــة 
األصيلة على غرار ما تم مع ســوق المحرق 
المركزيــة، لمــا لذلــك مــن أثــر فــي تنشــيط 

الحركة التجارية بالسوق.
وأشــار النائب حمد الكوهجي إلى أن أهالي 
المحــرق صدمــوا بمشــروع ســوق المحــرق 
فيوجــد  إيجاراتهــا،  وارتفــاع  المركزيــة 
محات لم تؤجر ألكثر من سنة في السوق، 
وفــي الســابق قيمــة ايجــار الفرشــة كان 30 
دينارا، واآلن وصلت إلى 230 دينارا، داعيًا 

لعدم تكرار األمر في سوق الرفاع.
وقــال النائــب خالــد بوعنــق “ســوق المحرق 
وإذا  فرشــة،   30 مــن  أكثــر  فيهــا  يوجــد 
اســتطاع القصــاب أن يبيــع قطعــا صغيــرة 

مــن اللحم والذبائح، فمن وين بيجيب 230 
دينارا”.

وأردف النائــب عبــدهللا الــذوادي: أننــا نؤيد 
التطويــر ويجــب علــى المقتــرح أن يشــمل 
جميــع أســواق مملكــة البحريــن، وال يقتصر 

على سوق الرفاع فقط.
السيســي  محمــد  النائــب  طالــب  فيمــا 
باالهتمــام وتطويــر ســوق الرفــاع الشــرقي 
وإعادة تخطيطه؛ كونه من أعرق األسواق، 

بحيث يلبي متطلبات المواطنين.

ــة ــنـ ــر مـــــنـــــذ سـ ــ ــ ــؤجـ ــ ــ فــــــــرشــــــــات لــــــــم تـ

إيجارات “سوق المحرق” ارتفعت إلى 230 دينارا

البحراني وهاشم

أّيــد أعضاء مجلس النــواب إلغاء تنظيم إصدار تصريح 
صاحب عمل )عامل مرن( والموافقة على إحالة المقترح 

برغبة إلى الحكومة.
وانتقــد النائب محمد العباســي حل الحكومة بعمل قرار 
إصــدار تصريــح عامل مرن للعمالة الســائبة، مشــيًرا إلى 
أن الجميــع يشــتكي مــن العمالــة ومزاحمتهــا للمواطنين 

في كل شيء.
وقال: “القرار أضر بالكثير من التجار، ولهذا تأثير سلبي 
علــى االقتصــاد الوطني، وأن الحكومة ركزت على األمر 
المالــي حتــى تحصد األمــوال من تلك العمالة وتســتفيد 
منهــم بــدل حــل المشــكلة”. وأضــاف: “هل هنــاك تجارب 
فــي دول أخــرى قامــت بمثل هــذا اإلجراء لحل مشــكلة 
العمالة السائبة، إذ لم أر في حياتي دولة تراعي األجنبي 
حتــى يجلــس في البلــد، وهذا ما يظهر فــي الجرايد بان 
مملكة البحرين كأفضل بلد للعمالة”. وأشــار النائب عمار 
البنــاي إلــى أنه يجب التفتيش على فئة العمالة الســائبة 
التــي حصلــت على تصاريح العمل المرن ومتابعتها لكي 
نتجنــب تأثيرهــا الســلبي علــى الكثيــر من تجــار الدرجة 

المتوسطة من المواطنين.

ســقطت أســماء كل من النائب 
عمــار عبــاس، والنائــب فاضــل 
معصومــة  والنائــب  الســواد، 
عبدالرحيــم، التي وافــق عليها 
أعضــاء مجلــس النواب بشــأن 
طلــب انســحابهم، مــن عضوية 
البرلمانيــة،  التحقيــق  لجنــة 
قيــام  بعــدم  تختــص  والتــي 
ببحرنــة  المختصــة  الجهــات 
الوظائــف فــي القطاعيــن العام 

والخاص.

بتعديــل  النــواب  مجلــس  وافــق 
الســجل  قانونــي  أحــكام  بعــض 
التجاريــة،  والشــركات  التجــاري 
للمتطلبــات  تلبيــة  جــاء  والــذي 
لمملكــة  الدوليــة  وااللتزامــات 
لطلــب  واســتجابة  البحريــن، 

يتعلــق  فيمــا  األوروبــي  االتحــاد 
بمكافحة غســل األمــوال وتمويل 
المجلــس  وافــق  كمــا  اإلرهــاب. 
علــى مرســوم بقانــون رقــم )55( 
الســجات  بشــأن  2018م  لســنة 
للتــداول،  القابلــة  اإللكترونيــة 

وأحالتــه للشــورى. وأشــار النائب 
وزارة  أن  إلــى  العامــر  أحمــد 
المعنيــة  الجهــة  هــي  التجــارة 
وتســد  اإللكترونيــة  بالســجات 
الفراغ التشريعي بالنسبة لتنظيم 

السجات اإللكترونية.

وافق النواب على االقتراح برغبة بصفة االســتعجال بشــأن ســرعة تفعيل قرار منح ساعتي 
راحة للموظف أو العامل من ذوي اإلعاقة أو الذي يرعى شــخًصا ذو إعاقة، كما مّرر النواب 
االقتراح برغبة بصفة مســتعجلة بشــأن زيادة مخصص اإلعاقة الشــهري إلى 200 دينار وتم 
إحالته إلى الحكومة. وأشــار النائب محمد بوحمود إلى أن االقتراح يأتي في ظل االرتفاع 
الكبير في األسعار وأن قانون رعاية وتأهيل المعاقين والصادر في العام 2006 ضمن الحق 
المالــي مــن خــال صرف إعانة شــهرية ال تقل عن 100 دينار، ولكن وبعد مرور عدة ســنوات 

من صدور القانون البد من إعادة النظر في قيمة المبالغ الحالية.
وذكر أنه تلقى عدًدا من الطلبات والحاالت الواقعية والتي يمثل فيها المعاق العائل الوحيد 

لألسرة وذلك نتيجة لغياب رب األسرة أو لكون المعاق هو رب األسرة.
وأشــارت النائــب معصومــة عبدالرحيــم إلــى أن لديهــا رســائل مــن أمهــات أبناؤهــن معاقون 

ويواجهن أزمة للعناية بهذه الحاالت الصعبة.

تأييد نيابي إللغاء 
تنظيم “العامل المرن”

أسماء 3 نواب تسقط من تحقيق “البحرنة”

تمرير مراسيم السجالت التجارية واإللكترونية والشركات

زيادة مخصص اإلعاقة الشهري إلى 200 دينار
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الكوهجـــي: 35 ألـــف دينـــار المخصصـــة لبيـــت العمـــر “مـــا تجيـــب الندكروزر”
وافــق مجلــس النــواب علــى االقتــراح برغبــة بصفــة مســتعجلة بشــأن إيقــاف برنامــج “مزايا” 
واعتماد البرنامج السابق، إذ توعدت النائب زينب عبداألمير باستجواب وزير اإلسكان باسم 

الحمر في حال عدم إيقافه برنامج مزايا واعتماد البرنامج السابق.

وقالــت عبداألميــر “إن برنامــج مزايــا المطــور 
)غيــر مطور(، وإن الوزارة ال تدعم المواطنين، 
ففــي الســابق كان مبلــغ القــرض 81 ألفا واآلن 
وصــل إلــى 36 ألــف دينــار، وإن هــذا المبلــغ ال 

يمكن حتى أن يشتري به )طبيلة(”.
وأضافــت: الوزيــر أخــل بمــادة قانونيــة، وأنــه 
فــي حال فرط الوزيــر في حق الفئة ألصحاب 
ذوي الدخــل مــن 500 دينار بإســكان يليق بهم 

وواصل ذلك سأقوم باستجوابه.
وانتقد النائب حمد الكوهجي البرنامج والذي 
اســماه بـــ “البرنامــج المتهــور”، مشــيًرا إلــى أن 
بدراســته  قامــت  التــي  االستشــاريين  لجنــة 
حديثنــا  وأن  المواطنيــن،  أوضــاع  تــراع  لــم 
عــن حــاالت البحرينييــن ممــن تبلــغ رواتبهــم 
500 دينــار، وأبــواب وزارة اإلســكان مــا زالــت 

موصدة أمام الكل.
وقــال “35 ألــف دينــار المخصصــة لبيــت العمر 
اإلســكان  وزيــر  ولــو  “الندكــروزر”  تجيــب  مــا 
بينفــض الجريــدة لــن يجد وحدة ســكنية بـ35 

ألف دينار”.
وعقــب النائــب إبراهيم النفيعــي في مداخلته 
موضحــا “مثــل مــا الحكومــة مــا تحــب تســمع 
مــا نرضــى أحــد  المســميات والكلمــات، احنــا 
يجــذب أخونــا حمــد الكوهجــي، وطلبــت مــن 
وزيــر اإلســكان لقــاءه مــا اســتقبلني وحولنــي 
لوكيــل وزارة اإلســكان، واحنا نبــي ثقة الناس 

بالمجلس”.
وأشــار النائب هشــام العشيري إلى أن مشروع 
مزايا مشروع “مشوه”، ووصف وزارة اإلسكان 
المواطنيــن  تركــت  عندمــا  “أوهــام”  بــوزارة 

للمجهــول، فــألول مــرة يتفــق العقاريــون مــع 
المواطنين على أن المشروع فاشل.

وقــال “أســتغرب مــن وضــع البرنامــج بأنــه ال 
يتناســب مــع الوضع االقتصــادي مع البلد، وأن 
المشــروع  وهــذا  وســلبي،  مجحــف  التمويــل 
المنتظر والمشوق كمثل يشير إلى أنه تمخض 

الجبل فولد فأًرا”.

وعقب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب 
غانم البوعينين على مداخات النواب مطالبا 
بأن يكون هناك تشاور وتعاون وليس تصادم، 
وقــال “ال يجــوز المــس بأي جهــة، وأن األلفاظ 
يجــب أال ترمــى بــأي جهــة زميلــة لكــم مثــل 
تمخــض أو المتهــور، وأن حديثــي يركــز بــأال 

يمس المؤسسات حسب الائحة”.

النائب زينب عبداألمير

نواب 2018 يجّمدون سلطة “الرئيس” التقديرية
ــت ــ ــوي ــ ــص ــ ــت ــ ــاح بــــمــــداخــــلــــتــــيــــن قـــــبـــــل ال ــ ــ ــم ــ ــ ــس ــ ــ ال

انقسم النواب بين مؤيد ومعارض لمشروع بقانون بتعديل المادة )130( من المرسوم 
بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب، والذي يتضّمن 
إتاحــة الفرصة وجوًبا لســماع أحــد المؤيدين وأحد المعارضيــن لالقتراع برغبة قبل 
أخــذ رأي المجلــس فــي تقريــر اللجنة بشــأنه، وما يحقق ذلك من إثراء للمناقشــة في 
االقتراح برغبة المعروض على المجلس، بما يمكن أعضاء المجلس من تكوين قناعة 
مدروســة قبــل التصويــت على االقتراح برغبــة، والذي صّوت فيه النــواب بالموافقة 

باألغلبية على تمرير تعديل القانون.

وأوضح النائب هشــام العشيري أن الفرق 
في المقترح يشير إلى نقل الموضوع من 
ســلطة تقديرية إلى سلطة إلزامية، إذ إن 
حــق الكام موجود ومحقــق ويتم إتاحة 

الرأي للمؤيد والمعارض. 
أن  العباســي  محمــد  النائــب  وأردف 
ال  الداخليــة  الائحــة  علــى  التعديــل 
يستهدف المجلس الحالي، وإنما سيسري 
علــى بقية الــدورات التشــريعية، وال نعلم 
وأن  المقبــل،  للمجلــس  القــادم  بالرئيــس 
األصــل فــي التعديــل أن المجلــس يشــّكل 

الشكل الديمقراطي في البحرين.
وأضــاف: “أن التعديــل يمثــل شــكاً مــن 
أشــكال الديمقراطية، أمــا أن التعديل هو 
مضيعة للوقت، فهذا كام ينافي الصحة، 
وأن التعديل ســيعالج إشــكالية كما حدث 

في المرات القادمة”.
أن  إلــى  زينــل  يوســف  النائــب  وأشــار 
ولــو  يضــر،  ال  التعديــل  فــي  اإلجــراء 
باإلمكان لوضعت 3 معارضين وال يقتصر 
علــى معــارض واحــد فقــط، وأن المجلس 
إبــداء  للمعارضيــن  ويمكــن  ديمقراطــي، 

رأيهم ويمكن أن نقتنع بمداخاتهم.
فيمــا انتقــد النائــب علــي الزايــد المقتــرح 
واعتبــره مضيعــة للوقــت وليــس لــه أيــة 
وال  عليــه،  للموافقــة  داعــي  وال  أهميــة، 

يوجــد تناغــم فــي القوانيــن، مشــيًرا إلــى 
أن النائــب ال يحضــر مســبًقا، ويجــب أن 
يحضر قبلها، وأن المقترح ليس له أهمية 

ومضيعة للوقت.

رئيس المجلس مع المستشار القانوني

 النائب هشام العشيري يشيد بتوجيهات سمو ولي العهد 
بشأن مشروع مزايا المطور بجلسة النواب 

13 مارس 2019 األربعاء
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المعتــذرون عن الجلســة الثالثة عشــرة من 
مــن  األول  الســنوي  العــادي  االنعقــاد  دور 

الفصل التشريعي الخامس:
 عبدالنبي سلمان «

علي إسحاقي «

عادل العسومي «

عمار قمبر «

باسم المالكي «

تغطية الجلسة: مروة خميس 
تصوير: رسول الحجيري

5 معتذرين
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تعاون وتنسيق بين “الدفاع” و“المالية”6 رجب 1440
ــي وزيـــــــــر “االقـــــتـــــصـــــاد” ــقـ ــتـ ــلـ ــام يـ ــ ــ ــع ــ ــ الــــقــــائــــد ال

دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  اســتقبل 
البحريــن المشــير الركن الشــيخ خليفة 
بــن أحمد آل خليفــة أمس وزير المالية 
واالقتصــاد الوطني الشــيخ ســلمان بن 

خليفة آل خليفة.
العــام  القائــد  رحــب  اللقــاء  وخــال 

الماليــة  بوزيــر  البحريــن  دفــاع  لقــوة 
بحــث  وجــرى  الوطنــي،  واالقتصــاد 
المتعلقــة  الموضوعــات  مــن  عــدد 
القائــم  والتنســيق  التعــاون  بمجــاالت 
بيــن قوة دفاع البحرين ووزارة المالية 

واالقتصاد الوطني.

الرفاع - قوة الدفاع

تتقدم أسرة دار »                       «

بأحر التعازي وصاِدِق المواساة  

إلى الزميل

أسامــه الـماجـد
 لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

ابنة عــمـته
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها 
وذويها الصبر والسلوان

احتياجات جد الحاج على طاولة الحمر وخلف
الوزيرين مع  الــوزراء  رئيس  سمو  توجيهات  تنفيذ  ستتابع  الحايكي 

قالــت النائبــة كلثــم الحايكــي إنهــا ســتتابع 
تنفيذ توجيه سمو رئيس الوزراء لوزارتي 
البلديــات  وشــؤون  واألشــغال  اإلســكان 
احتياجــات  بتلبيــة  العمرانــي  والتخطيــط 
القريــة الخدمية من خال عقد اجتماعات 
مســتمرة مع الوزيرين باسم الحمر وعصام 
رئيــس  ســمو  توجيــه  أن  وأكــدت  خلــف. 
الــوزارات  اهتمــام  تركيــز  يعيــد  الــوزراء 
مهملــة  مطالبهــا  ظلــت  لقريــة  الخدميــة 
الخدمييــن.   المســؤولين  بــأدراج  ومنســية 
وذكــرت أنهــا مســتعدة للتعــاون مــع وزارة 
األشــغال وشــؤون البلديات لرصد االعتماد 

الــازم بمشــروع قانــون الميزانيــة العامــة 
الجديــدة لتأهيــل ســاحل القريــة وتأميــن 
مرفــأ مائــم للصياديــن أســوة بالواجهــات 
البحريــة بمناطق أخــرى وتزويده بالخدمة 
والخدمــات  واإلنــارة  والمائيــة  الكهربائيــة 
األخــرى. وقالت: ظلــت القرية على هامش 
التنميــة فــا يوجــد بهــا حديقــة كمتنفــس 
أخضــر لألهالــي، وال وجــود لمقــر مناســب 
أهــم  وهمــا  والنــادي،  الخيريــة  للجمعيــة 
مؤسســتين مناطقيتين لهما تماس مباشــر 
المحــدود.  الدخــل  وذوي  الشــباب  مــع 
وتحدثــت الحايكي عن وضع مكتبها خطة 

عمــل للتواصل مع األهالي من خال اللقاء 
الميدانــي  والنــزول  بمجلســها  األســبوعي 
لمناطــق الدائــرة كل يــوم ســبت أســبوعيا، 

األخيــرة  الميدانيــة  بالزيــارة  ووقفــت 
الخدميــة  المشــكات  مــن  كبيــر  كــم  علــى 
والعمرانيــة التــي تســتوجب تعــاون فريــق 
بتنفيــذ  للوفــاء  الخدميــة  الــوزارات  مــن 
أن  الوزراء.وأكــدت  رئيــس  ســمو  توجيــه 
أهالي القرية يشــكون مــن تكدس الطلبات 
اإلســكانية وتأخــر حصولهــم علــى حقهــم 
اإلسكاني المنصف بالمشروعات اإلسكانية 
ممــا أدى لبلــوغ عــدد الطلبــات قرابة 1000 
طلــب إســكاني، ومنوهــة إلــى أنهــا بصــدد 
االجتمــاع مــع وزيــر اإلســكان قريبــا لبحث 

الحلول المناسبة لذلك.

كلثم الحايكي

اسامة العصفور

االرتقاء بخدمات المؤسسات التشريعية
ــل اإلســامــي” ــم ــع الــعــصــفــور يــشــارك فــي أعــمــال أمــنــاء “ال

شــارك األميــن العــام لمجلــس الشــورى 
اســامة العصفــور في االجتمــاع الثاني 
لجمعيــة األمناء العامين للمجالس في 
اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة 
علــى  عقــد  الــذي  اإلســامي  التعــاون 
هامــش أعمــال الــدورة ال 14 لاتحــاد 
التــي تســتضيفها المملكة المغربية في 
العاصمــة الربــاط خــال الفتــرة من 11 

إلى 13 مارس الجاري.
 وأشــار األميــن العام إلــى أن االجتماع 
تنــاول جملــة مــن األفــكار، مــن بينهــا 
المؤسســات  بخدمــات  االرتقــاء 

التشــريعية، وتبــادل الخبرات، وعرض 
تجــارب األمانات البرلمانية في تطوير 
وإدارًيــا،  فنًيــا  فيهــا،  العامليــن  أداء 
ودور اللجــان البرلمانيــة والصاحيات 

واإلجراءات البرلمانية.
وأوضــح أميــن عــام مجلــس الشــورى 
بــأن مشــاركة األمانــة العامــة لمجلــس 
الشورى في اجتماعات جمعية األمناء 
الــدول  مجالــس  اتحــاد  فــي  العاميــن 
األعضــاء في منظمة العمل اإلســامي 
لرئيــس  التوجيهــات  إطــار  فــي  تأتــي 
مجلس الشورى وحرصه على مشاركة 

األمانــة العامة في المحافــل البرلمانية 
اإلقليمية والدولية بالشكل الذي يسهم 
في كسب التجارب والخبرات، والعمل 

علــى ترجمتهــا لتطوير العمل المســاند 
والدعــم التــي تقــوم بــه األمانــة العامة 
المجلــس  أعضــاء  الســعادة  ألصحــاب 
في عملهم التشريعي، إضافة إلى إبراز 
صــورة المملكــة في المحافــل الدولية، 
تشــارك  التــي  االجتماعــات  ســيما  ال 
فيها المجالس التشــريعية من مختلف 
الدول العربية واإلسامية، مشيًدا في 
الوقت ذاته بمثل هذه التجمعات التي 
تمنــح الفرصــة أمــام المشــاركين فيها، 
لعــرض تجــارب دولهــم، وهو مــا يتيح 

المجال لتبادل التجارب والخبرات.

القضييبية - مجلس الشورى

Û  هــو ذاتــه بخامتــه وهامتــه ووطنيته التي تنبض أشــرعة وســفنا وشــواطئ أمان. يمســك
اإلدارة فتطيعــه، يحمــل حقيبــة الــوزارة ســابقا والهيئة حاليــا فتصبح طــوع يديه حمائم 

وزهور. 
Û  ابتســامته تســبق غضبــه، وهــدوءه يحمــل نكهــة الحلــم، وكان أكثــر وقتــه صامتــا إال إذا

اســتدعاه البيــان لترميــم ذاكــرة أو تصليــح وجــع من قرار قــد يكون تم طبخــه في وليمة 
حفل لم يحصل فيها على بطاقة دعوة. 

Û  هــو الوزير عبدالحســين ميرزا كمــا أرى وأقرأ تضاريس خريطة إنســانيته، وحجم الطيبة
التي يحملها للناس. لهذا أتساءل كثيرا، وأنا الذي أمتلك مبضع القلم الذي يمارس النزف 
علــى ورق الكتابــة متســائا، مــن وراء قــرارات الهيئــة أو مــن هــم طباخــو طبخــة كبســة 
القرارات الجنونية في ارتفاع تسعيرة الوحدات المهرولة نحو تصفير جيوب المواطنين، 
والتي إن استمرت باالرتفاع ستقود إلى كارثية تطفيش رؤوس األموال، والمتسببة في 

النهاية إلى كساد اقتصادي.
Û  ،نعلم أن الدين العام للبحرين مرتفع كموج هائج غاضب، والبحرين تمر بحالة تقشف حاد

ولكن ما نختلف عليه، أنه ليس من الحق أن يكون المواطن هو من يدفع ضريبة أخطاء 
اقتصاديــة ســابقة، فالمواطــن دفــع ثمن أخطاء هيئــة التأمين االجتماعــي، وكل تداعيات 
الذبحات الصدرية في االســتثمار، وتوجيهه، وشــطب المايين عن البنوك، وأنانية بعض 
مســؤولي إدارة الصندوقيــن فــي التأجيــرات العاليــة التــي تذهب في صالــح مقربين في 
شــركة أمــاك وأصــول وشــركة عقارات، فجــاءت على حســاب امتيازاتــه التقاعدية، فهل 
يجــب عليــه أن يدفــع اآلن أيضــا أســاليب االفتــراس الجنونــي لقــرارات هيئــة الكهربــاء 

وهكذا؟ 
Û  في كل العالم الوزارات تسعى لزيادة مواردها المالية بمشاريع استثمارية، وبوسائل تقلل

من االتكاء فقط على سياسة الضرائب إال نحن، فغالبية الوزارات تدخل في بيات شتوي 
في اقتناص فرص االستثمار أو تدخل في مغامرات استثمارية تنتهي بتبخر المايين.

Û  تقول هيئة الكهرباء إنها تمنح 12000 أســرة لدوي الدخل المحدود أو ذوي االحتياجات
الخاصــة بمقــدار عشــرة دنانيــر من الفاتورة. هذا يدعو لألســى، ولو كنت مــكان الهيئة لما 
صرحــت بذلــك، فعشــرة دنانيــر ال تكفــي لشــراء لعبــة لطفــل، بل يخجــل المرء التبــرع بها 

لجمعية خيرية ال أن توضع كمنارة في صفحات الصحف.
Û  هــذا ال يكفــي، ومدعــاة للشــفقة أن تنبــري الهيئــة صارخــة بهذا الكــرم الحاتمــي. أدعو كل

طباخــي القــرار فــي الهيئــة، والــوكاء بإعادة سياســتهم في خطــورة رفع جنونية أســعار 
الوحدات، فهي تقود إلى تآكل الطبقة الوســطى، والتي تعتبر ركيزة االســتقرار واالرتفاع 
المتواصــل يقــود إلــى انهيار سوســيولوجي اجتماعــي، ويلقي المواطن للغــرق في بحيرة 

األمراض النفسية، ويكون على شفا حفرة من الفقر المدقع.
Û  ابحثوا عن حلول بديلة، واسمحوا لي أن أصرخ قائا: إن هيئة الكهرباء ستكون المسؤولة

األولى عن أي أزمة اجتماعية أو اقتصادية أو سيكولوجية يصاب بها المواطن وستكون 
أشرس من اإلنفلونزا اإلسبانية التي ضربت أوروبا، وابتلعت المايين من البشر. 

Û  وهنا ألتمس من الوزارة اإلجابة على أســئلتي المباشــرة كمنصة برلمانية: من الذي يهرب
رؤوس األمــوال، واالســتثمار فــي البحريــن؟ وهــل توظيــف المواطنين أصحــاب الكفاءة 

المكدسين كهرم فرعوني على أروقة وزارة العمل، أم ارتفاع كلفة الكهرباء؟
Û  ،هــل يعلــم القائمــون على الهيئة أن ثمة ظاهرة لهجرة شــقق الجفير وأمواج، وأم الحصم

وكل المناطق بسبب ارتفاع تسعيرة سلعتي الكهرباء والماء ألكثر من 7 أضعاف؟
Û  كيــف نقتنــع أن البحريــن فاتحة أذرعها لاســتثمار في الوقت الذي تضاعف فيه تســعيرة

الكهرباء بصورة هستيرية جنونية ال تامس واقع المواطنين وسوق المستثمرين؟ 
Û  ،إنــه لمحــزن أن فاتــورة الكهربــاء أصبحــت موجعــة كحســرة ثكلــى وكدمعــة يتيــم ضائع

والســؤال أين هي “أنســنة” القرارات التي يخرج بها مســؤولو الهيئة؟ كم من دمعة نراها 
كل يوم لعائلة فقيرة قطعت عنها الهيئة الكهرباء؟

Û  المدعومــة والمنــازل غيــر  العمــارات،  المســتثمرين والمصانــع ومــاك  إلــى  بالنســبة  أمــا 
للمواطنين، عمدت الهيئة لرفع تسعيرة سلعتي الكهرباء والماء بأكثر من عشرة أضعاف، 
وقامــت بخفــض فتــرة تقســيط الفواتيــر غيــر المدعومــة من 4 ســنوات إلى ســنة ونصف 
الســنة، ومــع كل هــذه القســوة ما زال يعتقد القائمــون على الهيئة أن قلوبهم رحيمة أشــد 
رحمة من الراهبة تيريزا، وأنهم يســعون إلى تقديم المســاعدات كافة للمستثمرين لتكون 

البحرين نقطة جذب لرؤوس األموال في المنطقة!
Û  هــل تمــارس الهيئــة ســطوتها علــى الــوزارات والهيئــات التــي تتخلــف عــن دفــع فواتيرها

كما تفعل مع المواطنين والمســتثمرين؟ وهل االســتقطاع المباشــر على هذه المؤسســات 
السيادية وشبه السيادية تسير وفق اآلليات المرسومة؟ ومن الوزارات التي تتخلف عن 

الدفع؟ وكم تبلغ القيمة؟

استجواب 
هيئة الكهرباء 

والماء سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

تعزيز دور اإلعالم في التقارب بين الشعوب
والــعــربــيــة الخليجية  ــدان  ــل ــب ال بــيــن  األخـــويـــة  ــات  ــاق ــع ال تــوطــيــد 

اســتقبل وزير شــؤون اإلعــام رئيس مجلس 
أمنــاء معهد البحرين للتنمية السياســية علي  
الرميحــي فــي مكتبــه أمــس رئيــس المكتــب 
الثقافــي بســفارة دولــة الكويــت لــدى مملكــة 
البحرين رئيس الملتقى التشــاوري للملحقين 
الثقافييــن العــرب عبدهللا الكندري، ومنســقة 
شــؤون الطلبــة بالملحقيــة الثقافيــة بســفارة 
دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة لدى المملكة 

فتحية محمود آل محمود.
وخال اللقاء، أكد وزير شؤون اإلعام أهمية 

التقــارب  تعزيــز  فــي  واإلعــام  الثقافــة  دور 
بيــن الشــعوب والحضــارات وتوطيــد أواصــر 
العاقــات الودية األخويــة التاريخية الوثيقة 
بيــن البلــدان الخليجيــة والعربيــة، معرًبــا عن 
تقديــره لجهود الملتقى الدوري للمستشــارين 
والملحقيــن الثقافييــن العــرب، ومــا يتضمنــه 
ثقافيــة  ونــدوات  وفعاليــات  أنشــطة  مــن 
وإعاميــة وأدبيــة وعلميــة وفنيــة وحوارات 
فكريــة راقية بيــن الدبلوماســيين والمبدعين 

وزير شؤون اإلعالم مستقبال الملحق الثقافي الكويتي ومنسقة شؤون الطلبة اإلماراتيةالعرب.

المنامة - بنا

نجاح باهر للبحرين في مواجهة اإلرهاب
ـــات ـــة األزم ـــي معالج ـــه ف ـــى عن ـــدة ال غن ـــم المتح ـــة: دور األم ـــل الخارجي وكي

للشــؤون  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  أكــد 
الدوليــة، رئيــس اللجنــة الوطنيــة لمتابعــة 
القــرارات  بكافــة  البحريــن  مملكــة  التــزام 
الصــادرة عــن مجلس األمن الدولي الشــيخ 
مملكــة  أن  خليفــة  آل  أحمــد  بــن  عبــدهللا 
حضــرة  البــاد  عاهــل  بقيــادة  البحريــن 
صاحــب الجالــة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، تأتــي في طليعــة دول العالم، التي 
نجحــت فــي تحقيــق شــراكة اســتراتيجية 
وهيئاتهــا  المتحــدة  األمــم  مــع  نوعيــة 
وأجهزتها المختلفة، وفي مقدمتها، مجلس 
الحيــوي  بالــدور  إيماًنــا  الدولــي،  األمــن 
إلرســاء  بــه  يضطلــع  الــذي  والمســؤول 
أســس األمن والســام الدوليين.جــاء ذلك، 
بكلمتــه، في افتتاح ورشــة عمل عن كيفية 
مجلــس  عــن  الصــادرة  القــرارات  تنفيــذ 
األمــن الدولــي، والتــي عقدت فــي الديوان 
اللجنــة  برعايــة  الخارجيــة،  لــوزارة  العــام 
الوطنيــة لمتابعــة التــزام مملكــة البحريــن 

بــكل القــرارات الصــادرة عن مجلــس األمن 
الدولــي، وبالتعــاون مــع نخبــة مــن خبــراء 

األمم المتحدة.
وأوضــح أن الورشــة تمثــل فرصــة مواتيــة 
وبحــث  الخبــرات  لتبــادل  مهمــة  وآليــة 
ومناقشــة تطبيــق أفضــل الممارســات فــي 
إطــار الجهــود التــي تبذلها البحريــن لتنفيذ 
واحترافيــة،  بفعاليــة  الدوليــة  التزاماتهــا 
والعمــل البنــاء مــع الشــركاء، للحفــاظ على 

الشرعية الدولية وفق المواثيق األممية.
وقــال إن اللجنــة الوطنيــة، وعبــر التنســيق 
والتعــاون مع مختلف الجهــات المعنية في 
المملكــة، تحــرص على متابعــة تنفيذ كامل 
االلتزامــات الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس 
األمــن الدولــي، ســواء مــا يتعلــق بتجميــد 
األصــول أو األمــوال وغيرهــا، بحــق جميــع 
األشخاص والكيانات المدرجة على القائمة 

الموحدة للجنة العقوبات بمجلس األمن.
للشــؤون  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  ودعــا 

الدولــي،  األمــن  مجلــس  أعضــاء  الدوليــة، 
إلــى تحمل مســؤولياتهم فــي الحفاظ على 
الســام واألمــن الدولييــن، مؤكــًدا أن دور 
األمــم المتحــدة ال غنــى عنــه فــي معالجــة 
وإيجــاد  واإلقليميــة،  الدوليــة  األزمــات 

الحلول المناسبة لها.
وأوضح أن المســيرة الحافلــة للبحرين في 

مختلــف مناحي العمــل الدولي، وما حققته 
مــن تراكمــات تنمويــة نوعية، ونجــاح باهر 
فــي مواجهــة التطــرف واإلرهــاب، عكســت 
مــا تتمتــع بــه البحريــن مــن قيــادة حكيمة، 
ورؤيــة ســديدة، ومبــادئ نبيلــة، وكنمــوذج 
إنســاني فريــد يحتذى في الســمعة الطيبة، 

والمصداقية العالية.

وكيل الخارجية يفتتح ورشة عمل عن تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي

المنامة - وزارة الخارجية

محرر الشؤون المحلية



“األهلي المتحد” يدعم صندوق الزكاة
ــة الــقــطــاعــات الــرســمــيــة واألهــلــيــة ــراك الــمــفــتــاح: نــحــرص عــلــى ش

أكد وكيل الشــؤون اإلســالمية بوزارة العدل والشــؤون اإلسالمية واألوقاف فريد المفتاح 
حــرص صنــدوق الــزكاة والصدقــات، الــذي يعمل تحــت مظلــة إدارة الشــؤون الدينية، على 
عقد شــراكة حقيقية بين القطاعات الرســمية واألهلية؛ لالرتقاء بأداء ومخرجات مؤسسة 
ُتعنى بالركن الثالث من أركان الدين اإلســالمي الحنيف لتمارس دورها التوعوي والخيري، 

وصوال لتكافل اجتماعي يؤصل معاني التالحم والتراحم والوحدة.

الــزكاة  صنــدوق  أن  المفتــاح  وأضــاف 
والصدقــات تلقــى مؤخــرا تبرعا ماليا ســخيا 
مــن البنــك األهلــي المتحــد؛ دعمــا لمشــاريعه 
وبرامجه الخيرية المختلفة، معربا عن شكره 
وتقديره إلســهامات البنك األهلي المتواصلة 
مــن  كونــه  الصنــدوق؛  لمشــاريع  والمميــزة 
تعــاون  أن  إلــى  الفتــا  الدائميــن،  الداعميــن 
الجهــات الداعمــة ألنشــطة الصنــدوق حقــق 

نموذجــا مــن العطــاء المتواصــل الــذي منــح 
العديد من األسر اطمئنانا واستقرارا، وأدخل 

على الكثير من األسر الفرحة والسرور. 
الــزكاة  صنــدوق  رئيــس  أن  إلــى  وأشــار 
والصدقات صالح حيدر التقى مؤخرا بمدير 
بالبنــك  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  أول 
التتــان، والــذي قــدم  األهلــي المتحــد بســام 
باســم البنك شيكا بمبلغ 50 ألف دينار لصالح 

أنشطة الصندوق الخيرية.  
من جانبه، أكد التتان أن التبرع يأتي انطالقا 
مــن إيمــان البنك بضرورة دعــم كافة الجهود 
الرســمية واألهليــة الرامية لتحقيــق التكافل 

االجتماعي، مشيدا بالدور الفاعل الذي يقوم 
الشــرائح  مختلــف  بمســاعدة  الصنــدوق  بــه 
المحتاجــة وتقديــم الدعم الــالزم للعديد من 

األسر المستحقة.

صندوق الزكاة والصدقات تلقى تبرعا ماليا سخيا من البنك األهلي المتحد

المنامة - بنا

تكريم الطلبة الفائزين بجائزة الثقافة المرورية
الطريق عــلــى  الــســامــة  تــحــديــات  تــســتــعــرض  ثــانــويــة  ــة  ــدرس م  30

كــّرم المديــر العــام لــإدارة العامــة للمــرور العميــد الشــيخ عبدالرحمــن بــن عبدالوهــاب 
آل خليفــة، ضمــن فعاليــات أســبوع المرور، الطلبــة الفائزيــن بجائزة الثقافــة المرورية 
األولى لطلبة المرحلة الثانوية، بحضور مدير إدارة الخدمات الطالبية بوزارة التربية 

والتعليم جاسم محمد حربان، بنادي مدينة عيسى الرياضي والثقافي.

وأثنــى المديــر العام لــإدارة العامة للمرور 
علــى المشــاركة اإليجابية لطلبــة وطالبات 
هــذه  فــي  الثانويــة  المرحلــة  مــدارس 
الجائــزة التــي أتاحــت الفرصــة لتوظيــف 
رفــع مســتوى  فــي  وإبداعاتهــم  أفكارهــم 
الســالمة المروريــة والحــد مــن الحــوادث 
اإلدارة  حــرص  إلــى  منّوًهــا  والمخالفــات، 
الطالبيــة  المشــاريع  علــى االســتفادة مــن 
المتميــزة ووضعهــا ضمــن خطــط وبرامــج 

اإلدارة.
اإلدارة  بيــن  القائــم  بالتعــاون  أشــاد  كمــا   
العامــة للمــرور ووزارة التربيــة والتعليــم، 
بمــا يعــزز مبدأ الشــراكة المجتمعية ونشــر 
الوعــي بالثقافــة المروريــة لــدى الجمهــور، 

حيث شــاركت أكثر من 30 مدرسة ثانوية 
فــي تســليط الضــوء علــى أهــم التحديات 
علــى  المروريــة  الســالمة  تواجــه  التــي 

الطريق.
وألقــى بــن حربان، كلمة قــال فيها، إنه من 
منطلق دور إدارة الخدمات الطالبية فإننا 
نســاند الجهــود المخلصــة لــإدارة العامــة 
للمرور ونضع يد الشــراكة مًعا لنشــر ثقافة 

أمن الطريق والسالمة المرورية للطلبة.
الثانويــة  جدحفــص  مدرســة  وحققــت 
للبنــات، المركز األول فــي موضوع “تجاوز 
السرعة المقررة للشارع”، أما المركز الثاني 
الزاهــر  العهــد  فــكان مــن نصيــب مدرســة 
الثانويــة للبنات بموضوع “عدم اســتخدام 

حــزام الســالمة”، فيمــا كان المركــز الثالــث 
لمدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين في 
محور “استخدام الهاتف أثناء القيادة”، أما 
المركز الرابع كان من نصيب مدرسة غازي 
القصيبــي الثانوية للبنــات في مجال “عدم 
االلتزام بمســافة األمان”، والمركز الخامس 

كان مــن نصيب مدرســة المعرفــة الثانوية 
للبنــات في محــور “تجاوز المربــع األصفر”، 
المروريــة  التوعيــة  درع  جائــزة  وكانــت 
لــإدارة العامــة للمــرور من نصيب مدرســة 
المحــرق الثانوية للبنات لحلولها المقترحة 

في “تجاوز المربع األصفر”.

المدير العام للمرور: االستفادة من المشاريع الطالبية ووضعها ضمن خطط وبرامج اإلدارة

المنامة - وزارة الداخلية

األداء  ومتابعــة  الرقابــة  إدارة  عقــدت 
معهــد  مــع  وبالتعــاون  الجمــارك  بشــؤون 
عــن  عمــل  ورشــة  الجمركــي،  التدريــب 
أولويــات  لغايــة تحديــد  المخاطــر  تقييــم 

التدقيــق الداخلي، شــارك فيهــا 11 موظفا 
مــن إدارات وزارة الداخلية من بينها إدارة 
الجــودة والرقابــة المالية واإلداريــة، إدارة 
والتمويــن،  اإلمــداد  وإدارة  المشــتريات 

وإدارة الموارد المالية.

“الجمارك” تعقد ورشة عن تقييم المخاطر

Û  اختــزل إعــالن شــيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب، ومــن بعده مفتي مصر الدكتور
شــوقي عــالم، المزايــدات لمــن يقــرأون حــق “التعــدد” بزاويــة ضيقــة، دون النظــر 
للضوابط الشــرعية، وللمحتوى الكامل لنص اآلية القرآنية، والتي ال تشــّرع للرجل 

استخدام هذا الحق كمعول لهدم األسرة، وتشتيت األبناء.
Û  وأنا ال أصنف تصريحات الشيخين الطيب وشوقي بالــ “انتصار للنساء” كما يفعل

البعــض، بقــدر مــا أصفها باالنتصار للحــق اإللهي، وللدين المحمــدي، الخالي من أي 
شوائب، أو ثقوب.

Û  ،وتكمن مسؤولية استقرار األسرة ونجاحها بالزوجين مًعا، وليس لطرف دون آخر
والقوامــة - كمــا يقرأهــا رجــال الشــرع - هي مســؤولية الرجل الكبــرى نحو زوجته 
وأوالده، وليســت حًقــا يتســلط خاللــه علــى المــرأة، ليهينهــا، ويســتنقص أنوثتهــا 
وحقوقهــا. وكمــا قــال شــيخ األزهــر، فــإن رخصــة تعــدد الزوجــات لم تــأت في آية 
منفصلة، أو حكم مطلق، دون تقييد، وإنما وردت في سياق آية قرآنية تدافع عن 
اليتيمــات تجــاه الظلــم الذي قد يتعرضن له من قبل بعض األولياء عليهن، وهو ما 
يجعلنــا نســتحضر الظلــم الــذي قد تتعــرض له الزوجــة األولى، إذا لم يتــم االلتزام 

بالشرط المتعلق به وهو “العدل”.
Û  والحديــث عــن التعــدد، هــو حــق مشــروع، وأنا أؤيــده، شــريطة احتــرام الضوابط

األساســية، والنظر في جدية المســببات، والتأكد من أن تنال الزوجة األولى نفس 
االحترام الذي كانت تتلقاه قبل زواجه عليها، بل أكثر من ذلك.

Û  في المجتمعات العربية، والخليجية، تتزايد ظاهرة العنوسة بشكل أقرب للظاهرة
الســوداوية، ملقيــة بظــالل كئيبــة علــى كل بيــت، وشــارع، وممــر، وجــدار، وهــي 
إشــكالية يجــب النظــر لهــا مــن المرأة نفســها، بعيــن االهتمــام والجديــة والواقعية، 

بعيًدا عن أي انفعاالت عاطفية، ال تتخطى كونها كومة مشاعر ال أكثر.
Û  التعدد حل، ومطلب، وإنقاذ، شــريطة أن يؤســس وفًقا للضوابط التي أمر بها هللا

عــز وجــل، والتــي تتطلــب مــن الرجــل الوعــي جيــًدا بما لــه، ومــا عليــه، ويتطلب - 
بالمقابــل - مــن المــرأة القناعــة الرشــيدة، بأن الــزواج من رجل معــدد وصالح وذي 

أهلية، لو أخير من عنوسة دائمة، ووحدة قاتلة.
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رفضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى معارضة متهم محكوم عليه بالســجن لمدة 5 ســنوات وبمصــادرة محررات مزورة وإلزامــه بدفع مبلغ 500 
دينــار علــى ســبيل التعويــض المدنــي المؤقت لصالح المجني عليها؛ إلدانته بإيهام شــابة بالحب، وتزوج منها ســرا عبر مأذون مجهــول، لكنها تفاجأت 

أن الغرض من ذلك هو االستيالء على أموالها، إذ أدين في هذه القضية بتزوير محررات رسمية تمكن على إثرها من نقل ملكية سيارتها لصالحه.

وجــاء فــي أوراق القضيــة، حســبما أبلغــت بــه 
المجنــي عليهــا، أنهــا تعرفت علــى المتهم عقب 
طالقهــا مــن زوجهــا ببضعــة أشــهر، وقــد طلــب 
المتهــم الــزواج منها لكن عائلتهــا رفضته، وألنه 
يرغب بالزواج منها حسبما أفاد لها، فقد أقنعها 
بــأن يتزوجــا ســرا باعتبــاره حــال مؤقتــا لمــدة 
ســنة واحــدة، إلــى أن يوفقا أوضاعهمــا ويكون 
زواجهمــا دائمــا، فوافقــت بدعــوى أنهــا لــم تكن 
على دراية باألمور الدينية والشــرعية على حد 

تعبيرها.
وقالت إن المتهم توجه بها إلى أحد األشخاص، 
والــذي قــال لهــا إنــه مــأذون شــرعي، وقــد عقــد 
واحــدة  ســنة  لمــدة  زوجيــن  ليصبحــا  قرآنهمــا 

بشكل سري، كما تعهد المتهم لها وأمام المأذون 
المجهول أن زواجهما سيســتمر بعد هذه المدة، 

لكنها لم تحصل على نسخة من ذلك العقد.
وتابعــت، أنهــا الحظت بــأن المتهم وعقب مرور 
ماليــا،  يســتنزفها  أنــه  الــزواج  ذلــك  مــن  فتــرة 
وقــد دأب علــى التطــاول عليهــا وضربهــا مقابل 
حصوله على راتبها الشهري كامال، كما وصل به 
األمر إلى إجبارها على بيع سيارتها، وأخذ منها 

قيمتها البالغة 4000 دينار.
فاتخــذت قــرارا بأنه ال يســتحق أن تعيش معه، 
فانقطعــت عنــه مــدة مــن الزمــن، لــذا بــدأ فــي 
عائلتهــا  أمــام  والفضيحــة  بالتشــهير  تهديدهــا 
وأصدقائهــا، فتجاهلــت تلك التهديــدات بداية، 

لكنــه حضــر إلــى منــزل عائلتهــا وقــرر لهــم بمــا 
بينهما من زواج مؤقت بشكل سري.

المجهــول  المــأذون  ذلــك  عــن  بحثــت  وعندمــا 
الــزواج  عقــد  مــن  نســخة  علــى  منــه  لتحصــل 
المؤقــت لتقاضي المتهم، اتضح لها أنه صديقه 
وأنهما متفقان على تلك العملية، إذ إن المذكور 
لم يكن مأذونا أصال وال يحق له تزويجهما ولم 
يكــن ســوى ممثل للــدور لإيحاء إليها بشــرعية 

تصرفهما.
لــذا لــم تتمكن المجنــي عليها مــن االحتكام إلى 
القضــاء ضد الزوج الوهمي، والذي ظل يهددها 
بالتشــهير والفضيحــة بشــكل مســتمر، كمــا بــدأ 
بالتســبب لهــا بالمشــكالت إلــى أن علمت بشــأن 

زواجــه مــن ســيدة أخــرى، فمــا كان منهــا إال أن 
توجهت إليها وأعلمتها بكامل التفاصيل، طالبة 

منها التدخل باألمر وإبعاده عن حياتها.
وتابعــت، أن المتهم ابتعد فعال عن حياتها لمدة 
مــن الزمــن وظنــت حينهــا أنهــا ســتعيش حيــاة 
جديــدة، كمــا تحصلــت مــن أحــد البنــوك علــى 
قــرض لشــراء ســيارة أخــرى غيــر التــي باعتهــا 
واســتولى منهــا علــى قيمتهــا، وبــدأت تعيــش 
حياتهــا بشــكل طبيعــي، حتى تعطلت ســيارتها 
ذات يوم، فأبلغت شركة التأمين بضرورة نقلها 

للوكالة إلصالحها.
لشــركة  تابعــون  موظفــون  حضــر  وبالفعــل 
رافعــة  باســتخدام  ســيارتها  ونقلــوا  التأميــن، 
“ســطحة” إلــى الوكالــة، إال أنهــا الحظــت صدفة 
أن أحــد الموظفيــن بالوكالة هــو صديق للمتهم، 

مؤكدة أنها شاهدتهما معا في وقت سابق.
وقــد ظلــت ســيارتها لــدى الوكالــة لبضعــة أيــام 
فــي مركز الصيانة، وعندما توجهت الســتالمها 

تفاجــأت من موظف بشــركة التأمين يبلغها بأن 
صاحب السيارة حضر الستالمها، في حين أنها 

لم تستلمها أصال.
وبعد تقصي حول الواقعة ومن استلم السيارة 
تبيــن أنــه المتهــم المحتــال، والذي حضــر لمركز 
لزوجتــه  ملــك  الســيارة  أن  وأبلغهــم  الصيانــة 
وطلــب  والملكيــة  التأميــن  وثيقــة  لهــم  وقــدم 
اســتالمها نيابــة عنها، إذ تبيــن أن المتهم توجه 
لــإدارة العامــة للمــرور واســتخرج بــدل فاقــد 
التأميــن وثيقــة  الســيارة ومــن شــركة  لملكيــة 
التأميــن مدعيــا أنــه زوجهــا، وقــد قــام بوقــت 
الحــق بتحريــر عقد بيع للســيارة لصالحه بعدما 

زور توقيعها واختلس السيارة الجديدة.
فأحالتــه النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى اعتبار 
أنه في غضون العام 2016، أوال: ارتكب تزويرا 
فــي محــرر رســمي وهــو اســتمارة نقــل ملكيــة 
مركبــة صادرة مــن اإلدارة العامــة للمرور وذلك 
عــن طريــق وضــع إمضاء مــزور عليها منســوب 

صــدوره إلــى المجني عليهــا؛ بغرض اســتعمالها 
كمحــرر رســمي. ثانيــا: اســتعمل محــررا رســميا 
صحيحــا باســم غيره وانتفع بــه دون وجه حق 
وهمــا رخصة القيــادة وشــهادة الملكية للمجني 
التأميــن  شــركات  إلحــدى  قدمهــا  بــأن  عليهــا 
وتمكــن مــن تحويــل تأميــن المركبــة إلى اســمه 

وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثــا: ارتكــب تزويــرا فــي محــرر رســمي وهــو 
للمــرور  العامــة  اإلدارة  مــن  صــادرة  اســتمارة 
الســتخراج بــدل فاقــد لشــهادة الملكيــة وذلــك 
عــن طريــق وضــع إمضاء مــزور عليها منســوب 
صــدوره إلــى المجني عليهــا؛ بغرض اســتعمالها 

كمحرر صحيح.
رابعــا: ارتكــب تزويــرا فــي محرر صحيــح وهو 
بالمركبــة،  الخاصــة  التأميــن  اســتمارة  محــرر 
وذلــك عــن طريــق وضــع إمضــاء مــزور عليهــا 
منســوب صــدوره إلــى المجنــي عليهــا؛ بغــرض 

استعماله كمحرر صحيح.

ــا ــه ــرب ض ــد  ــعـ بـ الـــشـــهـــري  ــا  ــ ــه ــ ــب ــ ورات ــارة  ــ ــيـ ــ وسـ ــار  ــ ــن ــ دي  4000 خـــســـرت 

محتـال أوهــم شابــة بالزواج عن طريــق مــأذون مجهـــول

عباس إبراهيم

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائية 
الرابعــة متهما ببيع مادة الحشــيش 
المخدرة بســجنه لمدة 10 سنوات، 
فيما حبســت ســتة متعاطيــن لمدة 
سنة واحدة بعد إعفاء اثنين منهما 
من عقوبة البيع، كما حبست متهما 
فقط.وذكــرت  أشــهر   6 لمــدة  آخــر 
إدارة  أن  حكمهــا  فــي  المحكمــة 
تلقــت  كانــت  المخــدرات  مكافحــة 
معلومــات، مفادها أن المتهم األول 
المخــدرة؛  المــواد  ويحــرز  يحــوز 
فتــم  والتعاطــي،  البيــع  بغــرض 
الترتيــب مــع أحد المصادر الســرية 
للتواصــل مع المتهم المذكور، عقب 
تأكدهــم من صحة تلك المعلومات، 
والــذي تواصــل مــع المتهــم واتفــق 
معــه علــى شــراء كميــة مــن مــادة 
 100 بقيمــة  المخــدرة  الحشــيش 

دينــار، وتــم االتفاق علــى أن يكون 
التسليم بمنطقة عراد.

فــي الموعــد المحــدد حضــر المتهم 
بســيارته، وكان برفقتــه المتهميــن 
إتمــام  وبعــد  والســادس  الخامــس 
أمــام  المتهــم  تحــرك  البيــع  عمليــة 
بصر رجال الشرطة وتم ضبطه في 
منطقــة أمواج ومعه المبلغ المصور 
ســلفا للكميــن، وعثر بحوزتــه أيضا 
علــى حقيبــة فيهــا أكيــاس تحــوي 
مــادة الحشــيش المخــدرة وأعقاب 
الخامــس  المتهــم  تخــص  ســجائر 
تحتوي أيضا على الحشيش، وثبت 

أنهم جميعا متعاطين للحشيش.
وبســؤال المتهم األول قرر لشــرطة 
أنــه يتحصل علــى المــواد المخدرة 
مــن المتهــم الثانــي، وتعــاون معهم 
فــي القبــض عليــه، حيــث تواصــل 

معــه وطلــب منــه شــراء كميــة مــن 
دينــارا،   250 بقيمــة  الحشــيش 
واتفقــا  الثانــي،  المتهــم  فوافــق 
بمنطقــة  التســليم  يكــون  أن  علــى 
الثانــي  المتهــم  حضــر  إذ  ســترة، 
وبحوزتــه المواد المخدرة وبرفقته 
وبعــد  والثامــن،  الســابع  المتهميــن 
انتهــاء الكميــن تــم القبــض عليهــم، 
وثبــت أنهم متعاطيــن كذلك للمواد 

المخدرة.
المتهــم  مــع  التحقيــق  وعنــد 
الثانــي اعتــرف أنــه يتحصــل علــى 
الثالــث،  المتهــم  مــن  المخــدرات 
وعقــب التأكــد مــن تلــك المعلومــة، 
تــم القبض عليــه من منزلــه، والذي 
عثــر بحوزتــه فيــه علــى كميــة مــن 
تفتيــش  وأثنــاء  المخــدرة،  المــواد 
مســكنه حضــر المتهــم الرابــع إليــه 

وكان بحالة غير طبيعية.

رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى اســتئناف مــدان واحــد مــن 
أصل 13 متهًما بتعمد إحراق مركبة دورية أمنية في منطقة أبوصيبع والتســبب 
بإتالفهــا، أثنــاء مشــاركتهم فــي أعمــال تجمهــر وشــغب، وقضــت بتأييــد معاقبته 
بالعقوبــة الصــادرة عليهــم جميعــا بالســجن لمدة 5 ســنوات لــكل منهــم، وبإلزامه 
وباقــي المتهميــن بدفع مبلــغ 2909 دنانير و500 فلس قيمة إصالح التلفيات التي 

تسببوا بها في السيارة.

وأشــارت المحكمــة إلــى أن التفاصيــل 
وآخريــن  المتهميــن  أن  فــي  تتمثــل 
بتجمهــر  باالشــتراك  قامــوا  مجهوليــن 
فــي  ذلــك  وكان  عنــه،  مخطــر  غيــر 
مــكان عــام هــو منطقــة أبوصيبــع، وأن 
 20 لحوالــي  يصــل  المشــاركين  عــدد 
شــخًصا؛ وذلك بغــرض ارتكاب الجرائم 
واإلخــالل باألمــن العــام، بــأن تجمهــروا 
الزجاجــات  وجلبــوا  المنطقــة  فــي 
الحارقــة “المولوتــوف” ووضعــوا اللثام 

على وجوههم.

وأوضحــت أن المتهــم األول عمــل على 
مراقبــة الطريــق، فيمــا خــرج اآلخريــن 
للتجمهــر غيــر المخطــر عنــه، وتوجهــوا 
إلــى الطريق العام المــؤدي إلى دوريات 
الشرطة بالقرب من دوار منطقة كرانة، 
بعد أن عملوا على ســد الطريق بجذوع 
النخــل ومعهــم المتهــم الثالــث وآخرين 

مجهولين.
وآخريــن  الجنــاة  أن  إلــى  ولفتــت 
مجهوليــن رموا زجاجات “المولوتوف”، 
تعــرض  عــن  الحريــق  ذلــك  نتــج  وقــد 

أجــزاء  احتــراق  إلــى  الشــرطة  دوريــة 
منها.

وتتمثــل األضــرار التــي حدثــت بمركبة 
الســيارة إذ أدى  الشــرطة فــي مقدمــة 
األيســر،  األمامــي  الشــبك  تلــف  إلــى 
للجانــب  األمامــي  الزجاجــي  واللــوح 
الزجاجــي  اللــوح  وتلــف  األيســر، 
األمامــي واحتــراق القطــع البالســتيكي 
األيســر،  الجانــب  المحــرك  وحــوض 
والبــاب األمامــي األيســر ممــا أدى إلــى 
كمــا  األمامــي،  والزجــاج  الطــالء  تلــف 
شــوهد على هيكل الســيارة “طعجتين” 

بالمقدمة اليسرى للسيارة.
وتابعــت، أن ذلك دفع قــوات األمن إلى 
فــض ذلــك التجمهــر، إذ عمــد المتهمون 
الموقــع،  مــن  الهــرب  إلــى  معهــم  ومــن 
عقب تســببهم في إثارة الفزع وإشــاعة 
الفوضــى بيــن النــاس وتعطيــل مصالح 
الخاصــة  الممتلــكات  وعــرض  النــاس 

والعامة للخطر.

إدانة 7 متعاطين وبائع مخدرات بالسجن 10 سنوات تأييد سجن حارق دورية شرطة 5 سنوات
محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية
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بســلعة “بهارات األمير”... ومصنع الجسر يفوز بالمركز الثاني

“كازروني” تحصد جائزة “المنتج المتميز”

حصدت شركة كازروني بمنتج بهارات “األمير” المركز األول في مسابقة المنتج الغذائي المتميز للعام 2019، والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، فيما فاز بالمركز 
الثاني مصنع الجسر. وتمنح الجائزة 10 آالف دينار لصاحب المركز األول و5 آالف للثاني، كما يحصل الفائزون في المسابقة على ختم شعار الجودة من الغرفة على جميع 

منتجاتهما لمدة عامين، والتنسيق مع مركز تنمية الصادرات لتصدير منتجاتهما والترويج لهما في مجلة فوربس العالمية بنسختيها العربية واإلنجليزية.

وصناعــة  تجــارة  غرفــة  رئيــس  وأكــد 
البحريــن ســمير نــاس أهميــة الجائــزة 
وجــذب  األغذيــة،  قطــاع  لتحفيــز 
والخارجيــة  المحليــة  االســتثمارات 
للقطــاع، معتبــرا صناعــة األغذيــة مــن 
تســعى  التــي  الصناعــات  وأبــرز  أهــم 
المملكــة لتطويرهــا وزيــادة االســتثمار 
فيهــا؛ مــن أجــل الوصــول إلــى االكتفاء 

الذاتي.
وأضاف أن الغرفة تأمل بأن تكون هذه 
الجائزة وســيلة للوصــول إلى األهداف 
الموضوعــة لتطويــر القطــاع الغذائــي، 
الفتا إلى ســعي الغرفة لتطوير الجائزة 

مستقبال.
الثــروة  لجنــة  رئيــس  قــال  بــدوره، 
األميــن،  خالــد  الغرفــة،  فــي  الغذائيــة 
إنــه تقــدم 36 متســابقا للتســجيل فــي 
البحريــن  مــن جائــزة  الثانيــة  النســخة 
للمنتــج الغذائــي المتميــز مقارنــة بـــ 16 

متسابقا في النسخة األولى.
والشــركات  المتســابقين  أن  وأضــاف 
المنتجــة أبدعــت فــي تحســين المظهــر 
للمنتــج المحلــي، وأصبح لديهم شــغف 
للتصدير خارج المملكة، وهو المطلوب 
البحرينيــة  البضائــع  تصبــح  حتــى 

متواجدة في كل دول العالم.
وعــن التصــور الجديد للنســخة الثالثة، 
تــدرس إضافــة فئــات  اللجنــة  أكــد أن 
المــواد  مصــدري  أكثــر  مثــل  جديــدة 
الغذائية، واإلبداع، وفتح فئة للشركات 
الكبيــرة أيضــا، الفًتــا إلــى التركيــز على 
تطويــر الصناعات الغذائية ســواء على 

المستوى المحلي أو العالمي.
وأشــار إلــى طمــوح اللجنــة بالحصــول 
على دعم من جهات أخرى لزيادة قيمة 
الجائــزة، إال أنــه عــاد ليؤكــد أن الجائزة 
تشــجيع  إلــى  األولــى  بالمرتبــة  تهــدف 
شــركات  وتحفيــز  المحلــي  المنتــج 
أدائهــا  لتطويــر  البحرينيــة  األغذيــة 
وتنافســيتها ودفــع لالســتثمار المحلــي 

مــع العمــل علــى تعزيــز جــودة المنتــج 
المحلي وزيادة ثقة المستهلك فيه.

المســابقة  تحكيــم  علــى  وأشــرف 
مجموعــة مــن المختصيــن فــي قطــاع 
هالــة  وهــم:  األغذيــة،  صناعــة  مجــال 
عبيد، عائشــة بهلول، كاظم أسدي، نادر 
قناطي وأفنان الزياني، وناريس قمبر.

وقالت المحّكمة عائشــة بهلول إنه كان 
هنــاك صعوبــة مــن جانــب اللجنــة فــي 
اختيار المنتجات الفائزة؛ نظرا للجودة 
المنتجــات  بهــا  تميــزت  التــي  العاليــة 
المشاركة، مشــيرة إلى أن اللجنة كانت 
تنظــر إلــى 4 أمــور رئيســة لــكل منتــج 

وهــي، الجودة، نســبة البحرنة للعاملين 
إلــى  إضافــة  التوزيــع،  المنتــج،  علــى 

االبتكار.
المســابقة  فــي  الفائــز  قــال  بــدوره، 
بنســختها الثانيــة، بشــار كازرونــي إنــه 
يحالفــه  ولــم  األولــى  بالنســخة  شــارك 
الحــظ، إال أنــه عــاد ليشــارك مــن جديــد 
وفاز بجائزة النسخة الثانية عن بهارات 
“األميــر”، مشــيًرا إلــى أن شــعار الجائزة 
سيعزز من مكانة المنتج البحريني في 

المملكة ومنطقة الخليج.
بهــارات  صناعــة  يتــم  أنــه  وأضــاف 
“األميــر” منــذ 35 عامــا، ويتــم توزيعهــا 

في الســوق المحلية إضافة إلى السوق 
الخليجية، وهــي بضاعة بحرينية 100 
المنتجــات  أفضــل  فيهــا  يســتخدم   %
المســتوردة مــن كل أنحــاء العالم ويتم 
طحنها في مصانع “األمير” في البحرين 

وتعبئتها وثم توزيعها وتصديرها.
وأشار إلى أن منتج “األمير” يتميز كونه 
يناســب المطبــخ البحريني والخليجي، 
ويتــم إنتــاج 30 طنــا للتوزيــع المحلــي 
شــهريا و50 طنــا للتصدير فقــط والذي 
التصديــر  ويتــم  عامــا،   30 منــذ  بــدأ 
بانتظــام إلــى اإلمــارات وســلطنة ُعمان 

والكويت.

الفائزون خالل التكريم 

خالد األمينسمير ناس 

“المركزي”: 
تغطية صكوك 

تأجير 498 %

المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN(  163 رقــم  اإلصــدار  تغطيــة 
صكــوك  مــن   )BH00027U8395
التأجير اإلســالمية الحكومية قصيرة 
األجل التي يصدرها نيابة عن حكومة 

المملكة.
وتبلــغ قيمة اإلصــدار 26 مليون دينار 
لفتــرة اســتحقاق 182 يوًمــا تبــدأ فــي 
ســبتمبر   12 إلــى   2019 مــارس   14
لهــذه  المتوقــع  العائــد  ويبلــغ   .2019
الصكــوك 4.20 % مقارنة بســعر 4.39 
% لإلصــدار الســابق بتاريــخ 7 فبراير 
تغطيــة  تمــت  قــد  بأنــه  علًمــا   ،2019

اإلصدار بنسبة 498 %.

المنامة - المصرف المركزي

13 مارس 2019 األربعاء
6 رجب 1440

أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشــيد المعراج ترخيًصا ألمين العهدة 
الفئة )ب(، كما عّدل الترخيص الممنوح لفرع شركة أجنبية للتأمين.

وأظهــرت أحــدث بيانــات رســمية نشــرت أن المحافــظ منــح ترخيًصــا لشــركة 
مبــادرة ترخيــص أميــن العهــدة الفئــة )ب(. ومنــح المحافظ الترخيص للشــركة، 
وذلــك بعــد اإلطالع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسســات المالية، 
الصادر بالقانون رقم )64( لســنة 2006 وتعديالته، وعلى الالئحة رقم )1( لســنة 
2007 بشــأن الخدمــات الخاضعــة لرقابــة “المركــزي”، وعلــى الالئحــة رقــم )33( 
لســنة 2018 بشــأن شــروط وإجــراءات الترخيص بمزاولة نشــاط أميــن العهدة، 
وبنــاء علــى توصيــة لجنة التراخيــص، وتم العمل بهذا القــرار اعتباًرا من تاريخ 

صدوره.
ويقصد بأمين العهدة هو الشــخص الذي تنقل إليه ملكية أموال العهدة ليباشــر 
بشــأنها المهام والصالحيات المحددة في ســند العهدة لتحقيق غرض العهدة أو 

مصلحة المستفيد.
وعلى صعيد ذي صلة، أصدر المحافظ قراًرا بتعديل الترخيص الممنوح لشركة 
أيــس األميركيــة للتأميــن - فرع شــركة أجنبيــة، وذلك بأن يقيد هــذا الترخيص 

لخدمة العمالء الحاليين، وال يجيز للشركة ممارسة أية أعمال جديدة.
وتأسســت “أيــس األميركيــة للتأميــن فــرع البحريــن” بتاريــخ أغســطس 2007، 
وتعمــل فــرع لشــركات التأمين وشــركات إعــادة التأميــن ضمن أنشــطة التأمين 

وإعادة التأمين.

“المركزي” يعّدل ترخيص “أيس األميركية”

“بن فقيه” تدشن فلل العرض لمشروع “السدرة”
تتضمن خيارات ومســاحات وتصاميــم متنوعة
دّشــنت شــركة بــن فقيــه لالســتثمار العقــاري أمــس، فلــل العرض الخاصة بمشــروع “الســدرة” الســكني الواقــع في ديــار المحرق.
ا بمناسبة االفتتاح حضره وزير اإلسكان باسم الحمر وعدد كبير من المدعوين وعمالء الشركة، فيما  وأقامت الشركة حفالً خاصًّ

جال الوزير ورئيس مجلس إدارة الشركة فيصل فقيه بأرجاء فلل العرض البالغ عددها 4 التي تم تأثيثها.

ويعتبر مشروع “السدرة” الواقع في قلب 
جزيــرة ديــار المحــرق أحد أبرز المشــاريع 
للقاطنيــن  تقــدم  التــي  الراقيــة  الســكنية 
الفرصــة لتبني أســلوب حيــاة ذي رفاهية 
عالية مع فلل تحتوي على غرف معيشــة 
واســعة وحدائــق. ويتكون المشــروع من 
ومســاحات  بتصاميــم  فخمــة  فيــال   452
مختلفة ضمن إطار مجمع ســكني مسّور، 
حيث تضم المرحلة األولى 88 فيال، ومن 
المتوقــع البــدء فــي تســليمها خــالل العام 

الجاري.
وقــال فيصــل فقيــه “تحــرص شــركة بــن 
فقيــه علــى تحقيــق مبــدأ الشــراكة بيــن 

توفيــر  فــي  والعــام  الخــاص  القطاعيــن 
عاليــة  مواصفــات  ذات  ســكنية  حلــول 

وبأسعار مناسبة”.
الســدرة  مشــروع  “يقــدم  وأضــاف 
للمواطنيــن فرصــة الحصــول علــى بيــت 
العمــر والتمتــع بالعيــش برفاهيــة وســط 
بيئــة راقيــة وآمنــة، حيــث يمتــاز الموقــع 
التســوق  وجهــات  أفضــل  مــن  بقربــه 
يمتــاز  كمــا  البحريــن.  فــي  واالســتجمام 
باحتوائــه علــى خيارات ســكنية متنوعة، 
إذ قمنــا بابتــكار مجموعــة مــن التصاميــم 
الطابــع  اختيــار  علــى  العمــالء  لمســاعدة 
الــذي يفضلونــه. وتعتبر هــذه الفلل خياًرا 

ا لألسر البحرينية”.  مثاليًّ
وأشــار إلى إمكانية الحصول على تمويل 
مناسب من خالل بنك البحرين اإلسالمي 
الذي عقدت الشــركة معــه اتفاقية خاصة 
وحــدات  تملــك  فــي  الراغبيــن  لتمويــل 

سكنية في السدرة.
وبيــن أن الشــركة فــي المراحــل النهائيــة 
الخاصــة  الالزمــة  الرخــص  الســتالم 
بمشــروع الســدرة مــن مؤسســة التنظيــم 
العقاري والتي ســتتيح لهم البدء في بيع 

الوحدات.
ويقدم مشروع السدرة بيئة جذابة لشتى 
األســر عبر طرحه نطاًقا واســًعا من الفلل، 

نــوم ووصــوالً  الفلــل بغرفتــي  بــدًءا مــن 
إلــى خمــس غــرف نــوم. وتــم تصميم كل 
فيــال أما بطراز عصري أو بلمســة عصرية 
علــى طــراز تقليــدي. ويتضمــن المشــروع 
أنــواع مختلفــة التــي تدمــج بيــن العمارة 

البحرينيــة والمغربيــة والحديثــة، وفلــالً 
أخرى بتصاميــم معاصرة مما يقدم وفرة 
الطامحيــن  للمشــترين  الخيــارات  مــن 
باقتنــاء بيــت األحــالم. وأطلــق على هذه 
التصاميم مســميات: المحرق، المحمدية، 

ميالنــو، جنــوا، وأوســلو لتعكــس هويتهــا 
وطابعهــا الخاص، حيــث تحتوي كل فيال 
وملحــق  لســيارتين،  خــاص  مــرآب  علــى 
كمــا  للغســيل،  وغرفــة  للخــدم،  خــاص 
تتضمن بعض الفلل بركة سباحة خاصة.

المنامة - بن فقيه

وزير اإلسكان وفيصل فقيه في إحدى فلل العرض 

زينب العكري من السنابس | تصوير: خليل إبراهيم

المحرر االقتصادي

ورد حديــث قبــل أيــام، بضرورة اصدار قانــون “للمعامالت المضمونة” لســد الفراغ القانوني 
بضمــان المنقــوالت. ونقول، قانون التجارة البحريني لعام 1987 وتعديالته، يتضمن أحكام 
تغطــي الرهــن التجاري )كوميرشــيال مورتقيــج( أو )ليين(. والرهن التجــاري، هو رهن المال 
“المنقول” وهذا يختلف عن الرهن العقاري “الثابت”. ويكون هذا المال المنقول ضمانا لدين 
تجاري. والرهن التجاري يكون للمال المنقول أو ما يقوم مقامه من بضائع، ذهب، منتجات، 
أســهم، صكوك، محتويات مخازن، مواد مصانع، مقتنيات، أو خالفه مما تملكه المؤسســات 

الصغيرة ورواد األعمال. 
ويشــترط لنفــاذ الرهن التجاري، وفقا للقانــون التجاري، انتقال حيازة المال المرهون للدائن 
المرتهن “البنك” أو لشخص يعينه المتعاقدان ويبقي المرهون في حيازة من تسلمه، قانونيا 

أو فعليا، حتى انقضاء الرهن. 
وبمــا أن القانــون يشــترط انتقــال حيــازة المــال المرهون كشــرط لنفــاذ الرهن التجــاري فان 
الدائــن المرتهــن أو الشــخص المعيــن يعتبــر حائزا للمــال المرهون إذا وضع هــذا المال تحت 
تصرفــه وحراســته. وتتمثــل أهميــة الرهــن التجــاري، أنه نافــذ ويطمئن الدائــن المرتهن ألن 
فــي حيازتــه رهــن تجاري نافذ. وهذا النفــاذ يعطيه حق التصرف في المرهون وفقا لما يراه 
لحماية حقوقه. ولهذا تقبل البنوك الرهن التجاري كضمان قانوني للقروض ألنه نافذ قانونا، 
فــي حــق المديــن، لمصلحتهــا. ويجــوز إثبات الرهــن بطرق اإلثبــات المقبولة أيــا كانت قيمة 
الدين المضمون. وعلى الدائن المرتهن أن يسلم المدين الراهن، مستند أو صك يبين الشيء 

المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغيره.
كقاعــدة، تســدد الديــون وفق االتفــاق، وقد ال تســدد. وإذا لم يدفع الديــن المضمون بالرهن 
التجــاري، يحــق للدائــن المرتهن أن يتقدم للمحكمة لبيع المرهون. ووفق اإلجراءات، يجري 

البيع بالمزاد العلني ويستوفي الدائن المرتهن أصل الدين زائدا الفوائد.
يتضــح، إضافــة للرهــن العقــاري، يوجد الرهــن التجاري لألمــوال المنقولــة المقدمة كضمان. 
واألحكام المنظمة للرهن التجاري يغطيها القانون. وفي اعتقادنا، إذا لم تتم االستفادة من 
هذا الضمان للمعامالت البسيطة، يكون الخلل في التطبيق وليس في القانون. وللمؤسسات 

والشركات االستفادة من المنفذ القانوني. 

الرهن التجاري 
د. عبد القادر ورسمهوالمؤسسات الصغيرة

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

“أسبوع الشركات الناشئة” يدعم المستثمرين
ــات األعـــمـــال ــرعـ ــسـ ــات ومـ ــن ــاض ــح ــع أصـــحـــاب الـــمـــشـــاريـــع ب ــم ج

اختتم أسبوع البحرين للشركات الناشئة StartUp Bahrain Week، فعالياته التي قدمت لرواد 
الشــركات الناشــئة فرصــا نوعيــة للمشــاركة فــي منافســات لعــرض أفكارهــم وحضور النقاشــات 
التخصصيــة وورش العمــل التدريبيــة الهادفــة؛ لتمكيــن رواد األعمــال والشــركات الناشــئة مــن 

مختلف دول المنطقة والعالم. 

وجمعــت فعاليات األســبوع أصحاب المشــاريع 
الرياديــة بالمســتثمرين وبحاضنات ومســّرعات 
بمشــاركة  وذلــك  الناشــئة،  الشــركات  تأســيس 
لهــم  وقدمــت  وتدريبيــة،  تعليميــة  مؤسســات 
فرصــا جديــدة للتعلــم وبنــاء العالقــات المثمرة 
أســبوع  خــالل  أقرانهــم  مــع  األفــكار  ومقارنــة 
انعقــد  الــذي  الناشــئة،  للشــركات  البحريــن 
بالشــراكة بيــن مجلس التنميــة االقتصادية في 

البحرين وصندوق العمل “تمكين”.
فعاليــة  المتنــوع  األســبوع  أنشــطة  وتضمنــت 
شــكلت  التــي  لالبتــكار،  البحريــن”  “أنباونــد 
مــن  أكثــر  اســتضاف  باالبتــكار  خاصــا  حدثــا 
100 متحــدث مرمــوق فــي تخصصــات الــذكاء 

وتقنيــة  الماليــة،  والتكنولوجيــا  االصطناعــي، 
واالســتثمار،  واالســتدامة،  تشــين”،  “بلــوك 
والصحــة الرقميــة، وغيرها. واطلع المشــاركون 
علــى عــدد مــن القضايــا الراهنــة المهمــة، مثــل 
التعامــل مــع التقنيــات اإلحالليــة فــي منطقــة 
الخليــج، وتعلــم كيفيــة ســرد قصــص العالمات 
التجاريــة وترويجها. كما تعرفوا عن كثب على 
أبــرز ما يهم ممولي الشــركات الناشــئة واألفكار 
الجديــدة، وشــاركوا فــي منافســات هاكاثــون، 
تضمنــت  كمــا  ســريعة.  أفــكار  عــرض  وجلســة 
األنشــطة حــوارات وورش عمــل حــول مفاهيم 
التنّوع في بيئة العمل، ودور المرأة في االبتكار 

وبيئات ريادة األعمال.

علــى  الناشــئة  الشــركات  مؤسســو  اطلــع  كمــا 
نصائــح تهمهــم لالنتقــال بأفكارهــم مــن مرحلة 
النظريــة إلــى مراحــل التطبيــق باالســتفادة من 
وتعرفــوا  األعمــال،  لتأســيس  الحيويــة  البيئــة 
علــى الجهــات المســاهمة فــي إرســاء بيئة دعم 
متكاملــة للشــركات الناشــئة فــي البحريــن، بمــا 
فيهــا مجلس التنميــة االقتصادية في البحرين،  
ومبادرة البحرين للشــركات الناشــئة، وصندوق 

العمل “تمكين”. 

 ومن جهة أخرى، جمع “ملتقى  «
الشركات الناشئة في دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية” ضمن 
فعاليات األسبوع الحافل أبرز داعمي 
مشهد الشركات الناشئة في منطقة 

الخليج لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز 
التحديات ومقارنة المنتجات والخدمات، 
فضال عن بحث أفضل السبل؛ لتسهيل 

وصول الشركات الناشئة المحلية إلى 
أالسواق. 

من فعاليات أسبوع البحرين للشركات الناشئة

المنامة - مجلس التنمية
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شــن أصحــاب أعمال بحرينيون هجوما الذعا علــى وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنظيم 
سوق العمل؛ إلجراءاتها األخيرة التي سهلت بحسب رأيهم ظهور شركات وهمية، وتنامي 

نفوذ األجانب في المشهد التجاري.

وحــذر أصحــاب أعمــال من ظاهرة الشــركات 
التجــاري،  الشــارع  تــؤرق  التــي  “الوهميــة” 
والتي يتم بموجبها تأسيس شركات ال تملك 
أنشــطة تجاريــة حقيقيــة، فــي الوقــت الــذي 
يقوم مالك هذه الشــركات بتصدير الشــيكات 
المؤجلــة والتأثيــر علــى المنــاخ التجــاري في 

المملكة.
وأشــار تجار خالل نــدوة عقدت في “الغرفة” 
مؤخرا، وتناولت الشأن المالي والضرائب إلى 
أن إلغاء وزارة التجارة والصناعة والســياحة 
لتأســيس  المــال  رأس  متطلبــات  شــروط 
الشركات، سهل إلى حد بعيد ظهور الشركات 
الوهميــة، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع 
مــن مشــروع “الفيــزا المرنة” وتســهيل ملكية 

األجانب للشركات.
وأشــار رجل األعمال البارز إبراهيم زينل إلى 
“وجــود ســجالت تجاريــة لشــركات اعتبرهــا 
رأس  علــى  تقــوم  وهميــة  شــبه  أو  وهميــة 
مــال 500 دينــار، وهــذا لــم يكن موجــودا في 
الســابق، )...( فــي الســابق كان يشــترط علــى 
محــدودة  مســؤولية  ذات  شــركات  إنشــاء 

توفير رأس مال 20 ألف دينار”.
وتابــع “أي شــخص ســواء بحرينــي أو غيــر 
بحرينــي يفتــح ســجال تجاريــا، ويقــدم طلب 
إلــى البنــك، ويــودع فــي البنك ألــف دينار، ثم 
يطلــب دفتر شــيكات، ويبدأ بإصدار شــيكات 
مؤجلــة، األمــر الــذي ســيكون له تأثير ســلبي 

على الحركة التجارية”.
ومضــى بالقــول “زيــادة الســجالت التجاريــة 
علــى  شــركات  كانــت  لــو   )...( ميــزة  ليســت 
مســتوى 100 ألــف دينــار يكون لهــا تأثير في 
 500 مــال  بــرأس  االقتصــاد، ولكــن شــركات 
دينــار، فهــي غيــر مجدية، وهي بالــكاد تكفي 
الســتئجار مكتــب بـــ 200 دينــار علــى مــدى 

شهرين”.
أن هنــاك شــركات تحصــل  إلــى  زينــل  ورأى 
علــى تســهيالت ماليــة مــن البنــوك، وهــي ال 
تستحقها، في حين أن هناك شركات تستحق 
ال  لكنهــا  المصرفيــة،  والقــروض  التســهيالت 
يتــم منحهــا لها، في الوقت الذي تقوم البنوك 
بشطب قروض بماليين الدنانير؛ بسبب منح 

قروض لمؤسسات ال تستحقها.

“األمــر يحتــاج دراســة متأنيــة ورفــع  وقــال 
توصيــات للجهــات الرســمية، خصوصــا فيمــا 

يتعلق بالمحاكم وبطء إجراءاتها”.
وأثنــى النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس إدارة 
الغرفــة خالــد نجيبي على حديث زينل، قائال 

“مالحظتك في محلها”.
المســتثمرين  أحــد  تحــدث  جانبــه،  مــن 
يعمــل  والــذي  النــدوة،  فــي  المشــاركين 
مستشــارا قانونيــا، حيــث أشــار إلــى أن هناك 
مشــكالت تتعلــق بـــ “الحــد األدنى لالســتثمار 
فــي البحريــن”، الفتا إلــى أن “الحابــل اختلط 
المؤسســة  بالشــركات  يتعلــق  فيمــا  بالنابــل” 
حديثا، والذي دفع بهيئة تنظيم ســوق العمل 
إلى زيادة التدقيق في هذه الشركات؛ للتأكد 
رخــص  لمنحهــا  نشــاط حقيقــي  مــن وجــود 

العمل.

إلــى أن هنــاك مــادة بالقانــون يمكــن  وأشــار 
التعويــل عليهــا؛ للحد من ظهور شــركات غير 
معتبــرة بــرأس مــال بســيط، إذ توجــد مــادة 
تشــترط أن يكــون رأس المــال الشــركة كافيا 

لتحقيق نشاطها.
البحريــن  فــي  االســتثمار  تشــجيع  أن  وبيــن 
مطلوب، ولكن ليس بهذه الطريقة، داعيا إلى 

تحديد سقف معقول لالستثمار.
دعــم  فــي  المتخصصــة  شــركته  أن  وبيــن 
األعمــال، والتــي تقــوم بجــذب المســتثمرين 
الشــركات  تأســيس  إجــراءات  وتخليــص 
يتــم طلــب  تعانــي مشــكلة حيــن  الجديــدة، 
فتــح الحســابات لزبائنها من المســتثمرين، إذ 

إن بعــض البنــوك تطلــب رســوم عاليــة لفتــح 
الحســابات أو إيــداع وديعــه بمبلــغ 10 آالف 
دينار ال تســترد إال بعد عام، وذلك لعدم رغبة 
البنوك في فتح حســابات لشركات متواضعة 

أو يمكن أن تختفي بعد فترة.
مــن جانبه، رأى رجل األعمال أحمد البنخليل 
ضــرورة أن يكــون هنــاك شــريك بحريني في 
الشــركات التي يرغب األجانب في تأسيســها 

لدعم اقتصاد البالد.
أمــا صاحــب األعمال أنور الســعد، فأشــار إلى 
للشــركات   2004 فــي  الســابقة  المعاييــر  أن 
كانــت أفضــل من اآلن، وأشــار إلــى أنه يجب 
ضــرورة أن يكــون معاييــر لفتــح الســجالت 

مثل تشغيل البحرينيين.
العمــال  أحــد  مــع  تجربتــه  الســعد  وروى 
اآلســيويين لديــه الذي قام بافتتاح مؤسســة 
اســتخرج  ســنة  مــن  أقــل  وخــالل  تجاريــة 
إقامــات وجلــب أفــراد عائلته للعمــل وحصل 

على دعم تمكين”.
وقــال “يجــب أن يكــون هنــاك معاييــر لفتــح 
الســجل، ولكــن يجب التســهيل على الشــباب 
الضوابــط  هــذه  تكــون  ال  بحيــث  البحرينــي 

تعجيزية”.

تجار: إلغاء شرط رأس المال أظهر “الشركات الوهمية”
ــل عــلــى الــبــحــريــنــيــيــن ــي ــه ــس ــت ــار وال ــم ــث ــت ــاس دعـــــوا لـــوضـــع حـــد أدنـــــى ل

الحضور في ندوة “الغرفة” مساء يوم األحد الماضي

فــي  جــي  إم  بــي  كــي  شــركة  اســتقبلت 
 43 الجــاري  العــام  بدايــة  منــذ  البحريــن 
طالًبــا متدّرًبا ضمن برنامج حســين قاســم 
التدريبــي، الــذي يشــّكل جــزًءا مــن برامج 
المســتمرة  التدريبيــة  الشــركة  ومبــادرات 
لتنمية مهارات الشباب وقدراتهم.ويهدف 
تعليميــة  فــرص  توفيــر  إلــى  البرنامــج 
ومعرفيــة قّيمــة للطــالب البحرينييــن مــن 
المملكــة وخارجهــا،  فــي  الجامعــات  أهــم 
كمــا يخّولهــم اكتســاب خبــرة عمــل قّيمــة 
تمّهــد لهــم مســاًرا مهنًيــا ناجًحــا. واختيــر 

اســم البرنامــج تيّمًنــا بالشــريك المؤســس 
فــي شــركة كــي بــي إم جــي فــي البحرين 
حســين قاســم، الــذي لطالمــا كان شــغوفًا 

الدعــم  بتقديــم  المهنيــة  مســيرته  طــوال 
لشباب البحرين ليشقوا طريقهم في عالم 

الخدمات المالية بقوة وثقة.

“كي بي إم جي”: 43 طالًبا في “حسين قاسم” التدريبيمؤتمر دولي لالعتماد والتقييس 19 الجاري
المنامة - كي بي إم جيالمنامة - وزارة التجارة

زينل: زيادة 
السجالت 

التجارية ليست 
ميزة 

إبراهيم زينل

علي الفردان من المنامة

زينب العكري من السنابس

الطلبة المتدربون 

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إنه سيتم تشغيل باصين في مشروع الباصات البرمائية كمرحلة أولى، فيما 
ستشغل الرحالت فعليا عند وصول المركبات المملكة، والتي توقع أن تكون بالنصف األول من العام الجاري 2019.

وأوضــح خــالل تصريــح للصحفييــن علــى هامــش اإلعــالن عــن 
الفائزيــن بجائــزة المنتــج الغذائي المتميز، أن االســتعدادات كافة 

جاهزة للبدء بتشغيل المشروع.
وأوضــح أن عــدد الباصــات ســيرتفع إلى 6 فــي المراحــل المقبلة، 
الفًتــا إلــى أن مــدة الجولــة الواحــدة بالبــاص البرمائــي تســتغرق 
ســاعة ونصف الســاعة بواقــع 45 دقيقة بالماء، ومثلهــا على البر، 
وســتغطي الرحلــة مناطــق المنامــة وكورنيش الفاتــح وكورنيش 

الملك فيصل، إضافة إلى منطقة السيف.
وعــن جائــزة المنتج البحرينــي المتميز، قال الزيانــي إن البحرين 
تفخــر بوجــود هــذه الشــركات التــي تســاهم فــي اإلنتــاج الغذائي 
وترفــع مــن حجم الصادرات البحرينيــة، معربا عن تقديره للغرفة 

على المبادرة.
فــودز”  “آرال  اســتحواذ شــركة  الوزيــر أن  أكــد  آخــر،  مــن جانــب 
الدنماركيــة المتخصصة في صناعة األلبان واألجبان على شــركة 
“موندليــز” ســتكون لــه انعكاســات إيجابيــة كثيــرة علــى قطــاع 
بتوســعة  ســتبدأ  “آرال”  شــركة  أن  مبيًنــا  المملكــة،  فــي  األغذيــة 
المصنــع الحالــي فــي مايــو المقبــل بعــد انتقــال ملكيــة “موندليــز” 
إليهــا، وســينقل مصنع عصيــر “تانغ” إلى المصنع الــذي افتتح في 

العام الماضي للبسكويت.
وأشار الزياني إلى أن وجود شركات عالمية مثل شركة “آرال” في 
البحرين يحفز المزيد من الشــركات العالمية للدخول إلى الســوق 

المحلية، ما يعطي دافعا كبيرا لقطاع األغذية.
وعن الميزانية الجديدة للوزارة، أكد الزياني أن خفض الميزانيات 
طــال جميــع الــوزارات، وأنهــم ســيتعاملون مــع هــذا الوضــع دون 

المساس بالخدمات التي تقدمها الوزارة.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة

ــد االســـتحواذ ــز” بعـ “آرال فـــودز” توســـع مصنـــع “موندليـ

الزياني: تشغيل الباصات البرمائية خالل 3 أشهر

دبي - هيئة السياحة التايلندية

تطلــق هيئــة تايلنــد للســياحة فــي منطقــة الشــرق األوســط بالشــراكة مع الســفارة الملكيــة التايلندية فــي المنامــة، وفندق الخليــج، وطيران 
الخليج، “مهرجان تايلند 2019”، في البحرين وذلك في 26 الجاري.

ويقام مهرجان المأكوالت التايلندية على مدى شهر كامل في البحرين، 
وتشــارك فيــه مجموعــة مــن المطاعــم الشــهيرة التــي تجعــل الحضــور 

يشعرون وكأنهم في قلب تايلند.
وتنطلــق حملــة “إيــت تــاي، فيزيــت تــاي 2019” فــي الفتــرة مــن 26 
مــارس إلــى 25 أبريــل، حيث تشــهد مدينــة المنامة احتفــاالت بالثقافة 
والمأكــوالت التايلنديــة مــع تخفيضــات هائلة مقدمة مــن مجموعة من 

أرقى 13 مطعًما في البحرين.
وتشــتهر تايلنــد علــى مســتوى العالــم بمطبخهــا المتنــوع ابتــداًء مــن 
مــن  واحــدة  وتعــد  الفاخــرة،  والمطاعــم  األصيلــة  الشــارع  مأكــوالت 
الوجهــات الرئيســة فــي العالــم لتجــارب الطعام، وقــد عزز مــن مكانتها 
مؤخــرا إطــالق دليــل ميشــالن الخــاص بهــا، والــذي يضــم أكثــر من 27 

مطعما حائزا على نجمة ميشالن.
وتســتعرض المطاعــم المشــاركة أشــهى األطبــاق التايلنديــة، متيحــة 
المأكــوالت  تحضيــر  أثنــاء  الطهــاة  ومشــاهدة  تــذوق  فرصــة  للــزوار 
خــالل حفــل االفتتــاح الحصــري المقــام بتاريــخ 26 مــارس. وتتضمــن 
المطاعــم المشــاركة: مطعــم “شــادا”، و”توم يم كونــغ”، ومطعم “هوني”، 
و”مونســون”، و”رويــال تــاي” في فنــدق الخليج البحريــن، و”وانغ تاي”، 
وتونــغ إيــك”، و”ســوم تــوم تــاي”، و”تــاي ســيفود”، و”ووك ذيــس واي”، 

وتوب تاي”، ومطعم “أيوتايا”.
 ويشــهد حفــل اإلطــالق باإلضافــة إلــى عــروض فــن الطهــي التايلندي، 
عروًضا تقليدية وعروض األزياء الحريرية المعدة من جانب مصممين 

تايلنديين مرموقين.
وقال تانيس نا سونغكال، السفير التايلندي لدى المنامة “يحظى الطعام 
التايلنــدي بشــعبية كبيــرة فــي المنطقــة، ونحــن متحمســون لتقديمــه 
للزوار أكثر في هذا المهرجان المميز، لنعّرف بالثقافة والقيم األصيلة”.

ــا ــام ك ــرا  ــهـ شـ ــر  ــم ــت ــس وي ــاري  ــ ــج ــ ال  26 ــق  ــل ــط ــن ي

مهرجان للمأكوالت التايلندية في البحرين

تســتضيف المنامــة 19 الجــاري المؤتمر الخليجي الدولي لالعتماد، بمشــاركة جهــات حكومية وخاصة ونخبة 
من المتحدثين على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، من المهتمين بأنشطة التقييس واالعتماد.

والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة  وكيــل  وقــال 
لشــؤون التجارة، نادر المؤيــد إن المؤتمر وهو 

يســتهدف  المملكــة،  فــي  نوعــه  مــن  األول 
الجهــات الحكوميــة الرقابيــة والتشــريعية، 

والجهــات  الوطنيــة،  التقييــس  وأجهــزة 
األكاديميــة والبحثيــة، ومختبــرات الفحــص 

والمعايرة والمختبرات الطبية وغيرها. 
الخليجــي  االعتمــاد  مركــز  أن  وأضــاف 

حصــل علــى االعتــراف الدولي مــن المنظمــات الدولية 
واإلقليمية لالعتماد منذ عام 2016.

وأوضــح المؤيــد أن هذا المؤتمــر يعتبر إحدى 
آخــر  لمواكبــة  المهمــة  والفــرص  الوســائل 
المستجدات المطابقة واالعتماد في سبيل 
االرتقــاء بالخدمات وتعزيز المعارف الفنية 
للمهتمين في هذا المجال بما يزخر من 
أوراق عمل من الخبراء المتخصصين.
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2019 -15946( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عليه هاشم نور الدين السادة

االسم التجاري الحالي: سيتدل برجر
االسم التجاري الجديد: ليتل انديا كورنر

قيد رقم: 115853-1

القيد: 61521-2  -  تاريخ: 6/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

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

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم  إليه���ا الس���يدة زهره خلي���ل ابراهيم مكي المال���ك ل اللوءلوءه 
لصيانة االجهزة والتجارة )مؤسس���ة فردية( والمسجلة بموجب القيد 
رق���م 61521-2 طالب���ا تحوي���ل المؤسس���ة الفردي���ة إل���ى ش���ركة ذات 
مس���ئولية مح���دودة لتصب���ح اللوءل���وءه لصيان���ة االجه���زة والتجارة 
ذ.م.م برأس���مال وقدره 1000 دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة 

من السادة التالية اسمائهم:
1. ابراهيم احمد ابراهيم محمد ال سهوان

THANNIKULATH VADAKKEMEPURATH VARGHESE ABRAHAM .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )12881 ( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ديجيتونز ميديا ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )147897 ( لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة الوسام العربي لالعمار ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها الس���يدة/ نس���رين محمد عبدالحمي���د عبدالرحمن  باعتبارها 
المصفي القانوني لشركة ديجيتونز ميديا ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات 
مس���ؤولية محدودة بموجب القيد رقم 120451-1، طالبا إشهار انتهاء 
أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها الس���ادة/ كامل يوس���ف عبدهللا علي وفيصل يوسف عبدهللا علي  
باعتبارهم المصفين القانونيون لش���ركة الوس���ام العربي لالعمار ذ.م.م، 
المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية محدودة بموجب القيد رقم 49834، 
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 
الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-33239( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم���ت إلينا س���يدة محمد حني���ف محمد ابراهيم وصير  بطل���ب تحويل المحل 
التجاري التالي: الى احمد علي محمد حسن ضيف

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

رقم القيد
5-89058
6-89058

االسم التجاري
برج المنتهي لتنظيفات

خدمات برج المنتهي للتنظيفات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل التجاري
)CR2018 -97369( اعالن رقم

معاملة مشتركة

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حافظة احمد مثنى ناجي

االسم التجاري الحالي: مطعم درة وادي السيل
االسم التجاري الجديد: خباز درة وادي السيل

االنشطة الحالية: 1. أنشطة خدمات االطعمة والمشروبات
النشاط الجديد: 1. صناعة الخبز البلدي )المحلي(

قيد رقم: 1-81764
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القيد: 19053-15  -  تاريخ: 10/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

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

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها السيد ميرزا عبدهللا عيسى حسن المالك ل� برج السعودية 
لمواد البناء )مؤسس���ة فردي���ة( والمس�������جلة بم����وجب الق��ي������د رق�������م 
19053-15 طالبا تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية 
مح���دودة برأس���مال وق���دره 5٫000 دين���ار بحرين���ي، لتصبح الش���ركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. ميرزا عبدهللا عيسى حسن

JOSHLYN MATHEW THOMAS .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 - 34730( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلينا المعلن:عبدهللا علي عبدهللا الش���رقي بطلب تحوي���ل المحل التجاري 
التالي: الى السيد: سلمان علي عبدهللا الشرقي 

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

رقم القيد
4-72755

االسم التجاري
اجايل للمقاوالت والتخليص

القيد: 80326  -  تاريخ: 12/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية
اس بي اي وشركاه القابضة  ذ.م.م

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة اس بي اي وشركاه القابضة  ذ.م.م المسجلة 
تح���ت رق���م 80236، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/ حس���ين س���عيد 

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

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

)+973( 39080249

القيد: 32887  -  تاريخ: 12/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )34535( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى مؤسسة فردية

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها مالك ش���ركة الس���فير للسفر والس���ياحة ش ش و ولمالكها 
جم���ال عبدالرحمن العس���ومي المس���جلة بموجب القي���د رقم 32887 
بطلب تحويل الشركة الى مؤسسة فردية لتصبح باسم السيد جمال 
عبدالرحم���ن محمد احمد العس���ومي وتعيين نفس���ه للقيام بإجراءات 

التحويل.
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استسالم “داعشي” 
جماعي في الباغوز

كثفت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” 
هجومها على مسلحي “داعش” في بلدة 

الباغوز شرقي سوريا، أمس الثالثاء، 
فيما أعلنت أن أعداًدا كبيرة من مسلحي 

التنظيم وأسرهم استسلموا لها.
وقال المتحدث باسم حملة “قسد” في 

دير الزور عدنان عفرين “هناك عدد 
كبير من المقاتلين وعائالتهم سلموا 

أنفسهم ، عددهم نحو ألفين وغالبيتهم 
من المقاتلين”.  وفي وقت سابق قال 

المسؤول اإلعالمي في “قسد”، إن 
المسلحين استسلموا بشكل جماعي، 

وأضاف بالي أن “الهزيمة النهائية 
ا”،  للمتشددين في الباغوز باتت قريبة جدًّ

في إشارة إلى انهيار التنظيم.

تجــدد المظاهــرات الرافضــة لـــ “تمديــد حكــم بوتفليقــة”

الجزائر.. مطالب بـ “تغيير سياسي فوري”

بــدأ آالف الجزائرييــن فــي التجمــع فــي مدن عــدة، أمس الثاثاء، رافضين إعــان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العدول عن الترشــح، معتبرين ذلــك “تمديًدا” لحكمه، 
ومطالبين بـ”تغيير سياسي فوري”. وفي ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، تجمع مئات الطاب، ورددوا شعاًرا واحًدا: “طلبة صامدون للتمديد رافضون”، بينما 

اختفت الفتات رفض الوالية الخامسة التي تراجع عنها بوتفليقة، وظهرت الفتة كبيرة كتب عليها “يجب إنقاذ الشعب وليس النظام”.

واالثنين أعلــن الرئيس بوتفليقة، غداة 
عودتــه مــن رحلــة عــالج في سويســرا، 
لواليــة خامســة،  الترشــح  عــن  عدولــه 
وفــي الوقــت نفســه إرجــاء االنتخابات 
 18 التــي كانــت مقــررة فــي  الرئاســية 
فيمــا  محــدد،  غيــر  أجــل  إلــى  أبريــل 
اعتبــرت المعارضة أن ذلك يعد تمديًدا 

لواليته بحكم األمر الواقع.
وكتبــت صحيفــة “الخبــر” أن بوتفليقــة 
“ســيبقى رئيًســا دون انتخابــات”، وهــو 

بذلك “مّدد” واليته الرئاسية الرابعة.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير تظاهرات 
واســعة وحاشــدة غير مسبوقة في كل 
أنحــاء البــالد رفًضــا لترشــح بوتفليقــة 

لوالية رئاسية خامسة. 
وقــال بوتفليقــة فــي خطــاب مكتــوب 
للشــعب الجزائــري: “لن يجــري انتخاب 
المقبــل”،  أبريــل  مــن   18 يــوم  رئاســي 
والغــرض هو االســتجابة للطلــب الملح 

الذي وجهتموه إلي”.
رئيــس  “مهــام  بتســليم  تعهــد  كمــا 
للرئيــس  وصالحياتــه  الجمهوريــة 
الشــعب  ســيختاره  الــذي  الجديــد 

الجزائري بكل حرية”.

 التفاف على مطالب الشعب

طالئــع  حــزب  باســم  المتحــدث  أكــد 
أحمــد  المعــارض  الجزائــري  الحريــات 
عظيمــي أن قــرارات بوتفليقــة ضحــك 
على عقول وذكاء الجزائريين والتفاف 
علــى مطالب الشــعب، والهدف هو ربح 

الوقت وضمان استمرارية النظام.
وأضاف عظيمي أن ما جاء في رســالة 
الرئيــس هــي ذات الوعود التــي قطعها 
على نفســه عــام 2011 دون تحقيق أي 

منها.
الرئيــس  قــرارات  أن  علــى  وشــّدد 
غيــر  االنتخابــات  بإلغــاء  بوتفليقــة 
دســتورية وأنــه ســيصبح رئيســا غيــر 
شــرعي بعــد الثامــن عشــر مــن أبريــل، 

المرحلــة  قيــادة  يمنحــه حــق  وهــذا ال 
االنتقالية.

وفي بيان له على موقع فيســبوك، قال 
األســبق،  الجزائــري  الحكومــة  رئيــس 
علي بن فليس إن “البالد شــهدت تعديا 
عــن  باإلعــالن  الدســتور  علــى  بالقــوة 
تمديد الوالية الرابعة للرئيس بوتفليقة 

بدون مباركة الشعب”.

اإلبراهيمي لرئاسة المؤتمر االنتقالي

صــرح مصــدر حكومــي لوكالــة رويترز، 
الدبلوماســي  أن  الثالثــاء،  أمــس 
الجزائري األخضر اإلبراهيمي ســيرأس 
مؤتمًرا عن المســتقبل السياســي للبالد 
كان قــد اقترحــه الرئيس بوتفليقة يوم 
االثنيــن لتهدئــة التظاهــرات المعارضــة 

لترشحه لوالية خامسة.

ســيضم  المؤتمــر  إن  المصــدر  وقــال 
إلــى  باإلضافــة  للمتظاهريــن  ممثليــن 
فــي  بــارًزا  دوًرا  لعبــت  شــخصيات 
حــرب االســتقالل التــي اســتمرت مــن 
أبرزهــم   ،1962 عــام  إلــى   1954 عــام 
جميلــة بوحيــرد وزهرة ظريــف بيطاط 

واألخضر بورقعة.
الجيــش  إن  وتقــول مصــادر سياســية 
ســيلعب بشكل شــبه مؤكد دورا قياديا 
فــي عملية االنتقال وإنــه يجري تقييما 
يشــمل ثالثــة أو أربعــة مدنييــن لتولــي 

الرئاسة.

 ماكرون يدعو إلى مرحلة انتقالية 

إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  حّيــا 
ماكــرون، الثالثــاء، مــن جيبوتــي قــرار 
الرئيــس بوتفليقة عدم الترشــح لوالية 

خامســة، داعًيــا إلــى “مرحلــة انتقاليــة 
بمهلة معقولة”.

الرئيــس  قــرار  “أحيــي  ماكــرون  وقــال 
بوتفليقــة الــذي يفتــح صفحــة جديدة” 

في التاريخ الجزائري.

وأعرب ماكرون عن أمله في  «
عقد هذه الندوة خالل “األسابيع 
واألشهر المقبلة” لكي تفضي إلى 

“مرحلة انتقالية ضمن مهلة معقولة” 
للسلطة. وقال “أعتقد إنها داللة 
على النضج وسنفعل ما بوسعنا 

لمواكبة الجزائر في هذا االنتقال 
بروحية من الصداقة واالحترام”. 

وقال وزير خارجية فرنسا جان 
إيف لودريان إن فرنسا تأمل “في 

أن يتم سريعا إطالق دينامية 
جديدة من شأنها تلبية التطلعات 

العميقة للشعب الجزائري”.

عواصم ـ وكاالت

الباغوز - أ ف ب

تظاهرات طالبية وسط العاصمة الجزائر )أ ف ب(

طهران ـ وكاالتلندن ـ وكاالتواشنطن - أ ف ب

انتقد وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو كوبا وروسيا لدعمهما نظام الرئيس 
الفنزويلي، نيكوالس مادورو، الذي تريد واشنطن إطاحته عن السلطة.

ورفض بومبيو اتهامات مادورو أن الواليات 
المتحدة مسؤولة عن انقطاع الكهرباء واسع 
النطــاق الــذي ضــرب فنزويــال منــذ الخميس 
الفائت، وعوًضا عن ذلك وّجه أصابع االتهام 
إلــى الطبيعــة االشــتراكية لحكومــة الزعيــم 

الفنزويلي.
وعــد  “لقــد  للصحافييــن  بومبيــو  وقــال 
نيكــوالس مادورو الفنزويليين بحياة أفضل 
وجّنــة اشــتراكية. لقــد قــدم الجــزء الخــاص 
وتكــراًرا  مــراًرا  أثبــت  والــذي  باالشــتراكية 
بأّنــه وصفة للخــراب االقتصــادي”. وتابع أما 

يقــدم  فلــم  الجّنــة؟  “لجــزء  بالنســبة 
)مــادورو( كثيــًرا”. وفيمــا لــم يعلــن 
عــن تدابيــر جديــدة ضــد مــادورو 

أو لدعــم زعيــم المعارضة خوان 
نفســه  أعلــن  الــذي  غوايــدو، 

واعترفــت  بالوكالــة  رئيســا 

بــه 50 دولــة مــن بينهــا الواليــات المتحــدة، 
هاجــم بومبيــو “الــدور المركــزي الــذي لعبتــه 
كوبــا وروســيا وتواصــالن لعبه فــي تقويض 
الفنزويلــي  للشــعب  الديمقراطيــة  األحــالم 
القــوة  هــي  “كوبــا  أّن  وتابــع  ورفاهيتــه”. 
اإلمبريالية الحقيقية في فنزويال”، مستنكًرا 
“الحمايــة الماديــة وغيرها مــن الدعم المادي 

والسياسي الحاسم لمادورو ولمن حوله”.

إلى ذلك، قال ساخًرا “عندما ال  «
توجد كهرباء، أشكر أعجوبة 

الهندسة الكوبية الحديثة”. وقال 
“عندما ال يوجد طعام، أشكر 

الزعماء الشيوعيين الكوبيين”. 
كما انتقد بومبيو موسكو، 

قائاًل إن “روسيا أيًضا خلقت 
هذه األزمة”، عن طريق تزويد 

فنزويال باألسلحة.

في محاولة لكســب مزيد من دعم المشــرعين، حّذرت رئيســة الوزراء البريطانية 
تيريــزا مــاي مــن عواقــب وخيمة ســيجلبها رفض البرلمان لمشــروع اتفــاق جديد 

متفق عليه مع االتحاد األوروبي بشأن بريكست.

وشــّددت مــاي أمــس الثالثــاء، أثناء جلســة 
مناقشــة فــي مجلس العمــوم قبيل تصويت 
المشــرعين علــى مشــروع االتفــاق الجديــد، 
علــى أن أمــام البرلمــان خياريــن: إمــا دعــم 
هــذا االتفــاق أو المخاطــرة بمغــادرة االتفاق 
األوروبــي مــن دون اتفــاق أو عــدم الخــروج 
الحكومــة  رئيســة  وأعربــت  إطالًقــا.  منــه 
البريطانيــة عــن قناعتها بأنهــا حققت أفضل 
تعديــالت ممكنــة علــى مشــروع االتفاق في 

رئيــس  مــع  األخيــرة  مفاوضاتهــا  إطــار 
جــان  األوروبيــة  المفوضيــة 

كلــود يونكــر، قائلــة إن رفض 
المعــدل  لالتفــاق  المشــرعين 
بخســارة  “مجازفــة  ســيكون 

مــاي  ودعــت  بريكســت”. 
التفكيــر  إلــى  المشــرعين 

بشــأن “مــا إذا كانــوا يريــدون أن يجعلوا من 
األحسن عدوا للحسن”، مضيفة أن غياب أي 
اتفاق أفضل من وجود اتفاق سيء. وأبدت 
تطابــق  لضمــان  حكومتهــا  اســتعداد  مــاي 
القوانيــن فــي بريطانيــا وإيرلنــدا الشــمالية 
بعــد خــروج المملكــة المتحــدة مــن االتفــاق، 
لدعــم  الوقــت  “حــان  المشــرعين:  مخاطبــة 

هذه الصفقة”.

وألقت ماي كلمتها بصوت مبحوح أكثر  «
من العادة، وقالت في تعليق ساخر 

على ذلك: “لو تسمعون صوت 
يونكر اآلن!”. لكن رغم هذه 

المساعي، من المتوقع أن تتكبد 
ماي خيبة جديدة ولن يدعم 

المشرعون االتفاق المعدل 
للمشروع.

أفادت وكالة “فارس” اإليرانية لألبناء باحتمال قيام الرئيس اإليراني بزيارة إلى 
ســوريا. وقالت الوكالة نقا عن الســفير اإليراني في دمشــق، جواد ترك آبادي، أن 

“من المحتمل أن يتوّجه الرئيس روحاني إلى سوريا عن قريب”.

خــالل  “فــارس”،  وكالــة  وفــق  ذلــك،  جــاء 
حوار أجراه موقع “العهد” مع الســفير حول 
واألوضــاع  الســورية  اإليرانيــة  العالقــات 
فــي ســوريا. وحــول العالقــة بيــن طهــران 
ودمشــق، قال ترك آبادي: “إن قادة البلدين 
على تواصل دائم، وأعتقد إن زيارة الرئيس 
الســوري األخيــرة إلى إيــران كانت ناجحة، 
وتعكس بوضوح عمق الصداقة والود التي 
يكنهــا كافة المســؤولين اإليرانييــن للقيادة 

السوريين”.وأضاف  والشعب 
الســفير “نحن فــي الحقيقة 
هــذه  تتواصــل  أن  نتوقــع 
وإن  وتســتمر،  الزيــارات 
اللقــاء  يجــري  هللا  شــاء 

فــي  إليــه  تشــيرون  الــذي 
وقت قريب”. وأكد السفير 

خــالل حديثــه علــى موقــف إيــران الثابــت 
في دعم النظام في دمشــق واحترام إرادة 

الشعب السوري، على حد قوله.

وتسببت زيارة رئيس النظام  «
السوري بأزمة بين وزارة 

الخارجية اإليرانية والمؤسسة 
الحاكمة، حيث دفعت بوزير 

الخارجية، محمد جواد ظريف إلى 
تقديم استقالته، احتجاًجا على 

ما رآه تهميشا لدور الوزارة 
وفقدان مكانتها. وأصبح 

واضًحا فيما بعد أن 
قوات ما يسمى بـ 

“فيلق القدس” لعبت 
دوًرا في ترتيب 

الزيارة.

زيارة محتملة لروحاني إلى سورياتيريزا ماي: “بريكست في خطر”بومبيو يهاجم روسيا وكوبا
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واشنطن - أ ب

واشنطن - أ ف ب

قالت رئيســة مجلــس النــواب األميركي 
إنهــا  تصريحــات  فــي  بيلوســي  نانســي 
ال تؤيــد عــزل الرئيــس دونالــد ترامــب، 

مشيًرا إلى إنه “ال يستحق عناء ذلك”.
وقالت بيلوســي فــي مقابلة مع صحيفة 
العــزل”.  مــع  “لســت  بوســت  واشــنطن 
وتابعت أّن “العزل ســيثير انقساًما كبيًرا 
فــي البــالد لدرجــة إّنــه إذا لم يكــن هناك 
بتأييــد  ويحظــى  وقاطــع  مقنــع  شــيء 

الحزبيــن، ال أعتقــد أنــه يجب أن نســلك 
هــذا الطريــق ألنــه يقّســم البــالد. وهــو) 
ترامــب( ال يســتحق عناء ذلك”. ويواجه 
ترامب ومســاعدوه عــدة تحقيقات، من 
بينهــا تحقيــق يرأســه المحقــق الخــاص 
روبــرت مولــر الــذي يحقــق فــي التأثيــر 
الروســي على االنتخابات األميركية في 
العــام 2016 واحتمــال حصــول تواطــؤ 

بين فريق ترامب وموسكو.

بعــد  يعلــن  لــم  الــذي  بايــدن  جــو  أعلــن 
عزمــه علــى الدخــول فــي الســباق إلــى 
البيــت األبيــض للعــام 2020، أمام رجال 
يدعونــه  كانــوا  الثالثــاء  أمــس  إطفــاء 
إلــى الترشــح، أن “تمنياتهــم” يمكــن أن 
تتحقــق. وهتــف رجــال اإلطفــاء الذيــن 
تجمعــوا فــي واشــنطن في إطــار مؤتمر 
ألقــى فيــه الديموقراطــي بايــدن خطاًبــا 
طويالً “انطلق يا جو، انطلق يا جو”. كما 
حملــوا الفتــات بالكلمــات نفســها. وقــال 

ابديتموهــا  التــي  الطاقــة  “أقــدر  بايــدن 
عندمــا وصلــت إلــى هنــا. احتفظــوا بهــا 
إليهــا  احتــاج  أن  يمكــن  اطــول،  فتــرة 
فــي األســابيع المقبلــة”، منتزًعــا موجــة 
الســابق  الســناتور  وأضــاف  تصفيــق. 
)76 عامــا(، “انتبهــوا، تمنياتكــم يمكن أن 
الكبيــر  االســم  بايــدن،  ويعــد  تتحقــق”. 
فــي الحزب الديموقراطي، مرشــًحا منذ 
الترشــيح  ســباق  إلــى  لالنضمــام  أشــهر 

الديموقراطي.

بيلوسي: ترامب ال “يستحق عناء” العزل

بايدن يلمح إلى احتمال ترشحه للرئاسة

دبي ـ العربية نت القدس المحتلة ـ وكاالت

بدأ نشطاء وحقوقيون من مصر وليبيا تنسيًقا واسًعا من أجل إعداد ملف قانوني شامل يثبت دعم السلطات القطرية لإلرهاب 
في ليبيا ومصر، يتم بمقتضاه تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الدور الذي لعبته الدوحة لزعزعة أمن واستقرار البلدين، والبحث 

في عاقتها باالنتهاكات والتجاوزات وجرائم الحرب التي ارتكبتها المجموعات المتطرفة هناك.

الديــن  ســراج  الحقوقــي  الناشــط  وقــال 
“طالبــوا  النشــطاء  هــؤالء  إن  التاورغــي، 
فــي الــدورة 40 لمجلــس حقــوق اإلنســان 
بجنيــف، بتشــكيل لجــان دوليــة للتحقيــق 
في االنتهاكات التي حدثت من دولة قطر 

سواء في ليبيا أو مصر”.
وتحــّدث التاورغي عــن امتالكهم “العديد 
مــن األدلــة الدامغــة” التــي تثبــت التــورط 
المباشــر للدوحة سواء بدعم اإلرهاب في 
ليبيــا أو فــي مصــر، مــن خالل دعــم بعض 
الشــخصيات فــي ليبيــا لتهريــب األســلحة 
للجماعــات اإلرهابيــة فــي مصــر خصوًصا 
مدربيــن”  “إرســال  وكذلــك  ســيناء،  فــي 
إلــى اإلرهابييــن فــي ليبيــا لتدريبهــم على 
صنــع المفخخــات واأللغــام. ولفــت إلى أن 

التحقيقــات مــع العناصــر اإلرهابيــة التــي 
يتم القبض عليها في ليبيا، كشفت وجود 
دعــم مالــي وإعالمي ولوجســتي من قطر 

إلرهابيي ليبيا.

األدلــة  هــذه  “كل  أن  التاورغــي  وأوضــح 
والحجــج تديــن بشــكل مباشــر وتوضــح 
دور الدوحــة فــي مــا حــدث ويحــدث فــي 

ليبيا وما تعرضت له مصر”.

أغلقت إسرائيل، أمس الثاثاء، أبواب المسجد األقصى، فيما قتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي في الخليل بزعم محاولته 
تنفيذ عملية طعن ضد جنود. وفي التفاصيل، اقتحمت أعداد كبيرة من قوات االحتال الخاصة باحات المسجد األقصى المبارك 

من جهة باب المغاربة وسط أجواء شديدة التوتر، وفقا لوكالة “وفا”.

واإلعــالم  العامــة  العالقــات  مســؤول  وقــال 
إن  الدبــس،  فــراس  اإلســالمية  األوقــاف  فــي 
قــوات خاصــة “اقتحمت مســجد قبــة الصخرة 
واعتدت على رئيس حراس المسجد األقصى، 
وعــدد مــن العامليــن فــي المســجد، وأشــاعت 
أجواء من الهلع بين صفوف النســاء واألطفال 

في المسجد”.
 4 اعتقــال  جــرى  “وفــا”،  وكالــة  وأوضحــت 
أصيــب  فيمــا  ســيدتان،  بينهــم  فلســطينيين 
8 فلســطينيين خــالل تواجدهــم فــي باحــات 

األقصى.
وفــي ســياق آخــر، أقدمــت قــوات إســرائيلية 
على قتل شــاب فلســطيني في الخليل بالضفة 
الغربيــة المحتلــة بزعــم محاولتــه طعــن جنود 
إســرائيليين، وأوضحــت أن الشــاب هــو ياســر 

فــوزي شــويكي، ويعمــل موظًفــا فــي المحكمة 
الشــرعية. وقــال فــوزي الشــويكي لوكالة أنباء 
“مًعــا” إن نجلــه كان يقــوم بعملــه فــي تســليم 

بالغــات مــن المحكمــة الشــرعية فــي منطقــة 
الــراس القريبــة مــن مســتوطنة “كريــات أربع” 

في مدينة الخليل.

الدمار الذي خّلفته المعارك في بنغازي )إرشيفية(
ا في البلدة القديمة بالقدس المحتلة )أ ف ب( شرطة االحتالل تعتقل فلسطينيًّ

وطــرابــلــس ــرة  ــاه ــق ال فــي  اإلرهـــــاب  ــم  دعـ بتهمة  ــل ــي الخليـ ــال فـ ــاص االحتـ ــطيني برصـ ــهيد فلسـ شـ
ا ليبيا.. مساٍع لمقاضاة قطر دوليًّ إسرائيل تغلق أبواب األقصى
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حياة ضاغطة
التقاعــد  ســوق  وانتعــاش  المتقاعديــن  كثــرة 
يتطلــع  عصــري  لمجتمــع  ســارة  غيــر  عالمــة 
للمســتقبل واالزدهــار، التقاعــد الــذي كان فيمــا 
مضــى وســيلة للراحــة أضحــى اليــوم ظاهــرة 
مزدهــرة غيــر طبيعيــة يســعى لها كل مــن تتاح 
لــه فرصــة التقاعد حتــى لو عمل بضع ســنوات، 
أنهــا  الشــك  الظاهــرة.  هــذه  تــدل  مــاذا  علــى 
علــى  والضغوطــات  البعــض  باســتياء  متعلقــة 
البعــض اآلخــر ومعانــاة البعــض، هنــاك الكثيــر 
مــن الضغوطــات على اإلنســان كونه يعيش في 
مجتمع اعتمد على أسلوب االستهالك، وبالتالي 
أصبحــت مظاهر تحقيــق المتطلبات الضرورية 
األساســية  المكونــات  مــن  واحــدة  والرفاهيــة 
للحيــاة الضاغطــة، وبالرغم مــن أن هذا الضغط 
الهائــل الواقع علــى الحياة اليومية وما يشــكله 
مــن نتائــج وخيمــة على النفســية تدفــع البعض 

للهــروب إلــى التقاعــد، وأغلبهــا أســباب وراءهــا 
اليــأس من وظيفة يــوازي دخلها دخل التقاعد، 

فما الفائدة من العمل؟ هكذا ينظر البعض.
باإلضافــة لصعوبــة وتعقيــد الحيــاة وتفاصيلها 
المتمثلة بطوابيــر المنتظرين للخدمات وزحمة 
األشــخاص  بعــض  مــن  واالســتياء  الســيارات 
الذيــن يعترضــون طريقنــا في الحيــاة، والحياة 
المملــة بالمنــزل باإلضافة إلى مشــاغبات العمل، 
كل هذه األمور تشــكل المشــهد اليومي لظاهرة 
نفســية وعصبيــة تواجــه اآلالف حولنــا، وهنــا 
تمكن خطورة الظاهرة التي تهدد مجتمعا يفكر 

بالمستقبل، بينما اإلنسان فيه يفكر بيأس.
لو أن هذا اإلنسان الرازح تحت ضغط االستياء 
مــن بعــض المظاهر التي يصادفهــا في تفاصيل 
يومه قد تخلص منها بترك األمور تأخذ طريقها 
بعيــدا عن التدخل الغاضــب ألفلت من الضغط، 

فهنــاك طريقــة للخــروج مــن عالم االشــتباك مع 
محيطهــم  عــن  باالبتعــاد  المزعجيــن  اآلخريــن 
والبحــث عــن األصدقــاء الودوديــن المتفهميــن 
مــع  التكيــف  إيجابيــًا،  تفكيــرًا  يملكــون  الذيــن 
المواقــف التي تصادفنــا يحتاج إلى البحث عن 
وســيلة للتغلــب علــى االســتياء، فلــو أن هنــاك 
حالة مزرية وقعت، فأبسط وسيلة هي تجاهل 
هذا الموقف أساسًا وترك نفسك تسبح بمحيط 
أجــواء هادئــة مــع أصدقــاء هادئيــن ودوديــن 
متفهميــن يملكون روحًا مرحة بعيدًا عن أولئك 
النكدييــن والمتشــائمين والناقميــن حتــى علــى 

أنفسهم. 

تنويرة: «

ازرع الورد حتى لو كان جارك يزرع الشوك. «

opinions
@albiladpress.com

ahmedjuma44@yahoo.com
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3 ماليين دينار لإلعالم... 
واقع عجيب

في الموازنة العامة للدولة 2019 - 2020 التي 
نشرت يوم أمس تم تخصيص مبلغ 3 ماليين 
 2020 للعــام  2019 ومثلــه  لعــام  دينــار فقــط 
لتطويــر خدمــات ومعــدات القطــاع اإلعالمي، 
والميزانيــة ممولــة مــن قبــل الميزانيــة العامــة 

وليس من قبل برنامج التنمية الخليجي.
كان ينبغي - كما كنا نكتب ونقول - أن يحظى 
اإلعالم برعاية اســتثنائية ونحن أفهم بالواقع 
وتفاصيلــه الواضحة، فاإلعــالم اليوم من أهم 
الجماهيــر  ســاحة  علــى  المطروحــة  القضايــا 
الفكــر  ســاحة  علــى  مثلمــا  الراهنــة،  العربيــة 
العربــي الراهــن، وال يمكــن أن يتطــور إعالمنــا 
ويســير بخطــى ثابتــة ومتتابعــة بمثــل هــذه 
الميزانية المتواضعة التي لن تســتطيع تقديم 
رســالة إعالمية بحرينية بالمســتوى المطلوب 

هــذا  فــي  المتالحقــة  التطــورات  ومواكبــة 
المجــال، ميزانيــة ال تحمــل بصمات المنافســة 
الفنــي  اإلبــداع  خليجيــا وعربيــا وال جوانــب 
واالرتفــاع بمســتوى البرامــج الحاليــة الغارقة 
في المفاهيم التقليدية، ولعل أكبر الخاســرين 
الفنــان والمبــدع البحرينــي الــذي يحتــاج إلــى 
الغزيــر  عطــاؤه  ليظهــر  واإلذاعــة  التلفزيــون 
بــدل الهجــرة والمشــاركة فــي األعمــال الفنيــة 

الخليجية. 
الفنانــون البحرينيــون يندثــرون الواحــد تلــو 
اآلخــر أمام انخفاض ميزانية اإلعالم وانعدام 
مخصــص أعمال الدراما، كانــوا يحلمون دائما 
ورصــد  الموهوبيــن  ودعــم  األعمــال  بعــودة 
واإلعــالم  البحرينيــة  للدرامــا  تعيــد  ميزانيــة 
نفســه المكانة البــارزة، لكن يبدو أن الوضع لن 

يتغيــر وســيعيش الفنــان البحرينــي فــي علبة 
صفيح تحملها الريح أو تلطمها األمواج.

التــي ســيتم  المقترحــات والمشــارع  مــا هــي 
تنفيذهــا بثالثــة ماليين دينار، وكيف ســنبلور 
بمــا  إلعالمنــا  والتطبيقيــة  النظريــة  األســس 
المســتويات،  جميــع  علــى  األهــداف  يحقــق 
فــإذا لــم تأخذ الدولة علــى عاتقها حمل الجهد 
اإلعالمــي وتوســيع قاعــدة اإلمكانيــات ورفــع 
ســقف الميزانيــة واالعتمــادات الالزمــة، فلــن 
يكون إعالمنا مؤثرا وقادرا على فرض وجوده 

في العالم، وسيسير في طريق مجهول.

عندما ننقب عميقا في قوة المجتمعات  «
سنجد أن اإلعالم يأتي في المرتبة األولى، أما 

عندنا فالواقع عجيب.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

أم بالفطرة... أب بالتربية
ال أجمل من مشــهد طفلة صغيرة ال يتجاوز عمرها العامين تحتضن مجموعة من 
الدمــى أو العرائــس، وتحــاول إرضــاع بعضهــا، والعنايــة ببعــض آخر، بل تســتخدم 
كل وســائل الدفــاع عنهــا؛ كلمــا حاول أحــد اختطاف واحدة منهــا، أو تعريضها ألي 
إتالف أو تخريب! هي طفلة بالتاء المربوطة )ة( المؤنثة، وليست طفال ذكًرا! إنها 
مشروع أّم جاهز بالفطرة، لم تتعمد أمها تدريبها، ولم يفرض عليها مجمتع ذكوري 
– كما نسميه – هذا التخصص، ومن ثم؛ إجبارها على ممارسته مستقبال؛  بوصفه 

مهمة إلزامية، وواجبا مفروضا!
ـــا؛ لذلك؛ فهي ال تحتاج إلى زواج يعقبه حمل أو والدة لتكون هذه  تولد األنثى أمًّ
األم! وســواء تزوجــْت أم ال، وســواء كانــت ُمنجبــة أم ال – ألي ســبب كان – هي أمٌّ 
بامتيــاز شــديد، فحيــن نتحــدث عن فطــرة األمومة؛ فهــذا يعني أنها ككائن بشــري 
أنثوي لديها من االمتيازات الطبيعية، ما ليس لدى قرينها الرجل. لديها هرمونات 
)أمومّيــة(؛ ســرعان مــا تتجســد لنــا عنــد أول اســتيعاب أو إدراك للطفلــة لمحيطهــا 
والعالقــات البســيطة حولهــا، وقــد اكتشــف العلــم الحديــث هــذه الهرمونــات لــدى 
األنثى، واألجمل كيف أنها تؤثر مســتقبال على الرجل؛ ليشــاركها المشــاعر نفســها، 
وكأن هناك عملية انتقال غير مرئية أو محسوســة لهذه الهرمونات بين الزوجين، 
مســؤولة عــن توصيل مشــاعر مشــابهة لغريزة األمومــة إلى الرجل؛ فيما نســميه بـ 

)األبّوة(!
وبذلــك تكــون )األبــّوة( مكتســبة، ويكــون اكتســابها ســابقا لــوالدة األبنــاء، بــل أكاد 
أبتعــد أكثــر ألقــول إن الولد/ الذكر يكتســبها مــن أّمه أوال ثم من أبيــه ثانًيا؛ فحين 
يتعايش الطفل مع إخوته، ويشاهد ُحنو أمه عليهم، ويختبر عالقة أبيه معهم؛ إنه 
بذلك يبدأ بتكوين مشاعر قوية تجاه ما سيكون عليه في المستقبل؛ ودوره الذي 
ســيمثله، وهــو )األب( فــي مقابــل )األم(، لذلــك ال نســتغرب الحنين العميــق والتوق 
الداخلي الذي يستشــعره كل رجل إلنجاب األبناء، والذي يكون قاســًيا ومؤلًما في 
حال لم ينجب هذا الرجل! فليس األمر فيما يظنه المجتمع حول إنجاب َخَلف كما 
هو شائع، إنه أعمق بكثير، إنه موغل في النفس اإلنسانية، فكما ولدت األنثى أما، 

إنَّ الذكر يعرف يقيًنا ومنذ مراحل طفولته األولى أنه صاحب دور األب. 

من هذا المنظور إًذا؛ ليست فطرة األمومة ميزة تتفوق - بشكل مطلق -  «
على األبوة المكتسبة؛ فبين األم واألب واألبناء، عالقات دائرية؛ من حيث تأثر 
بعضهم ببعض؛ هناك )هرمونات( طبيعية تنتقل عبر الوراثة، كما أن هناك 
)فرمونات( ُتكتسب عبر المعاشرة واالختالط السليم بين أفراد األسرة، وما 

كان الله ليميز بين رجل وامرأة لوال اختالف وظائفهما التي ُتستكمل بها 
دورة الحياة.

د. زهرة حرم 

سعدنا جدا باختيار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة للفوز بلقب شخصية التراث 
العربي لعام ٢٠١٩ من قبل المركز العربي لإلعالم السياحي والحصول على الجائزة 
التي تعد أرقى جائزة يمنحها هذا المركز للشخصيات التي أسهمت بشكل كبير في 
الحفاظ على المكونات الثقافية في بلدانها بشكل خاص وفي أنحاء الوطن العربي 

بشكل عام.
الشــك أن اســم الشــيخة مي بنت محمد آل خليفة سيرتبط بتاريخ الثقافة والتراث 
فــي مملكــة البحريــن نظرا لما قامــت به من جهد غير عادي، ليــس فقط في الحفاظ 
على هذا التراث وتصنيفه وتنظيمه، لكن في تقديمه إلى العالم ووضع البحرين في 

مكانها الالئق على خريطة التراث العالمي.
وجاءت إنجازات الشــيخة مي بنت محمد نتيجة عشــقها الثقافة والتراث وإدراكها 
الواعــي لقيمة التراث في رســم صورة الــدول وإعطائها مالمحها المميزة في أذهان 
شــعوب العالــم، فشــتان مــا بين الشــخص يعمل وينجز بحكــم وظيفتــه أو ألن القدر 
شاء أن يعمل في هذا المجال أو ذاك، وبين الشخص الذي ينجز بحكم حبه وانتمائه 
لبلده، ألن الثاني سيبدع وسيواصل اإلبداع، وهذا هو ما حدث مع الشيخة مي بنت 
محمد. الشيخة مي لم تنتظر لتصبح وزيرة لكي تحمي تراث البحرين وتنفض عنه 
الغبار وتقدمه إلى العالم، لكنها منذ صغرها اختارت ما تفعله واســتطاعت أن تقدم 

لبلدها شيئا سيظل مرتبطا باسمها عبر التاريخ.
الشــيخة مــي لهــا دور كبيــر في رســم الصورة الذهنيــة، ليس فقط للمــرأة البحرينية 
والعربية، بل في أذهان شعوب العالم ألنها استطاعت أن تدمج بين الثقافة والتراث 
والسياحة وأن تصنع نوعا من التواصل البناء مع شخصيات ونخب عربية وعالمية 
ذات احترام وتأثير. الشــيخة مي هي صاحبة مشــروع االستثمار في الثقافة، حيث 
فتحت من خالله الشراكة بين قطاع الثقافة والمؤسسات المالية والمصرفية، وهي 
التي صنعت مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث واستطاعت 

من خالله أن تبني جسورا ثقافية كبيرة مع شخصيات وهيئات عربية وعالمية. 
وفــي النهايــة، إن تكريــم الشــيخة مــي بنت محمد الــذي جاء صدفة في يــوم المرأة 
العالمــي، تكريــم للمرأة البحرينية والعربية، ونحن إذ نفتخر بهذا التكريم المســتحق 
لســيدة بحرينيــة، نقــدم كل التهنئــة فــي يــوم المرأة للشــيخة مــي وندعو لهــا بدوام 

التقدم واإلبداع.

الشيخة مي بنت محمد وتاريخ من العطاء

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

يبــدو أن مــا صــرح بــه وزيــر اإلعــالم علــي بــن محمــد الرميحي مؤخــرا بأن 
دخــول اإلنترنــت أحدث ثورة كبيرة وأصبح الخبر في أية وســيلة إعالمية 
غيــر صحيــح حتــى تثبت صحته، ألن هناك دائما أجندات وتمويال لتشــويه 
بعــض الــدول، ال يقتصــر علــى الوطــن العربــي فقط، بــل يكاد يكــون ظاهرة 
عالميــة تســتوجب مزيــدا من االهتمــام الدولي بها ووضــع معالجات واعية 
وحاســمة تمنــع حدوث المزيد من الفوضــى اإلعالمية التي جعلت القائمين 
علــى بعض الحســابات اإللكترونية أباطرة جددا لإلعــالم يقومون بالتحكم 

في بوصلته.
فقــد قامــت شــركة فيســبوك مؤخــرا بحــذف أكثــر مــن 130 مــن الحســابات 
والصفحــات والمجموعــات علــى موقعهــا، قائلــة إنها كانت جزءا من شــبكة 
إلكترونية مقرها المملكة المتحدة تستهدف نشر معلومات مضللة، وتوجيه 
رســائل إلى المواطنيــن البريطانيين، حيث تقوم هــذه المجموعة باجتذاب 
المتابعيــن لهــا عبر تدشــين صفحــات ومجموعات تبدو ذات أغــراض بريئة 
في البداية، ثم تغيير أسمائها بعد ذلك والشروع في نشر محتوى مسّيس.
خطــوة فيســبوك جاءت على خلفية التحــري عن أحاديث كراهية عن وزير 
الداخليــة البريطانــي ســاجد جافيــد، وتزامنــت مــع قيام حــزب المحافظين 
نشــرهم  بســبب  منتســبيه،  مــن   14 بتعليــق عضويــة  الحاكــم،  البريطانــي 

تعليقات تتضمن عبارات مسيئة للمسلمين.
وفي رومانيا أيًضا، قامت فيســبوك بحذف 31 صفحة ومجموعة وحســابا 

بسبب انخراط أصحابها في “سلوك غير حقيقي بشكل ُمنّسق”.
نعانــي فــي الــدول العربيــة مــن الحســابات التــي تثيــر الفتن وتحــرض على 
الكراهية واالنقســام، وهو ما أشــارت إليه أيًضا فيسبوك، إذ كشفت أن نحو 

175 ألف شخص تابعوا صفحة على األقل من تلك الصفحات المزيفة.
إذا، الطريقة واحدة واألهداف متشابهة، فمثل هذه الحسابات والصفحات 
تتسلل إلى األفراد بطرقها الخاصة ومحاولة الظهور بالمثالية والبراءة في 
البدايــة ونشــر مضاميــن صحيحــة فــي غالبها لتحصــل على ثقــة المتابعين 
لهــا وتكــون لهــا القــدرة علــى الســيطرة عليهــم مــن خــالل مــا تبثه مــن آراء 
ومعلومــات لكنهــا ســرعان ما تتحول لتكشــف عــن وجهها القبيــح وأهدافها 
الخطيــرة التــي تضــرب ســالمة المجتمــع وقيمه بعــد أن تكون قــد امتلكت 

عقول متابعيها وصاروا أسرى لها ال يقبلون أي نقاش أو جدال حولها.

ضبط اإلعالم

عطا الشعراوي

Ata2928
@gmail.com
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Û  تعــرض الــذي  الموقــف  شــاهدت 
التواصــل  وســائل  علــى  الناشــط  لــه 
االجتماعــي الزميــل حمــد الشــمالن مــن 

قبل إداري نادي المنامة عدة مرات، وكنت أفكر في التعليق على هذه الحادثة!
Û  الفيديو يظهر الشــمالن وهو يحاول الحصول على تصريح من قبل العب المنامة ميثم

جميــل داخــل أرضيــة الملعب وإذ بإداري ســحب ميكروفون الشــمالن ودفعــه بقوة غير 
مبررة!

Û  الفيديــو يظهــر أيضــا أن الشــمالن كان متواجــدا فــي منطقــة غير مخصصــة لإلعالميين
بمحــاذاة دكــت االحتيــاط وهــذا التجــاوز للقوانيــن التي وضعهــا اتحاد الســلة أيضا غير 

مبرر!
Û  فــي اعتقــادي إن الحادثــة برمتهــا كان يمكن تجاوزهــا لو أن القوانين بدأت في الســماح

لإلعــالم بــأن يكــون جــزءًا مــن اللعبــة وإعطاءه مســاحة أوســع للتحــرك داخــل المالعب 
والصاالت من المساحة الحالية.

Û  دخــول الشــمالن منطقــة غيــر مســموح بهــا امر خاطــئ، لكن ذلــك ليس مســوغا إلداريي
المنامــة بالتصــرف علــى مزاجه الخاص. كان األجدر باإلداري أن يخطر أحد المســؤولين 

في االتحاد ليتصرف مع الشمالن بطريقة أفضل إن كان عاجزًا هو عن فعل ذلك!
Û  الشــمالن لــم يدخــل ليعتدي على الالعــب، ولم يكن اســتفزازيا. كان الرجل يمارس عماًل

اعتــاد عليــه فــي مختلــف المالعــب والصــاالت وهــو ُيحــدث حــراكًا إعالميــا جميال على 
وسائل التواصل االجتماعي يتوجب تشجيعه.

Û  اإلعــالم فــي عصرنــا الحالي، أصبح جــزءا ال يتجزأ من الرياضة وهو عنصر أساســي من
عناصــر نجــاح الفعاليــات وإضفــاء اإلثــارة عليها، وإن كنــا عازمين على تطوير أنشــطتنا 

فعلينا أن نفهم جيدًا ماذا يعني اإلعالم الجديد!
Û  اعتقــد أن حادثــة الشــمالن، ليســت حادثة فردية يمكــن تجاوزها وإنما يتوجب االســتفادة

مــع اإلعالمييــن  لتحســين تصرفاتنــا  الوطنيــة وأيضــا  االتحــادات  لتطويــر قوانيــن  منهــا 
والناشطين على وسائل التواصل االجتماعي فهم ينقلون نبض األحداث للشارع الرياضي.

الهجوم على 
الشمالن غير مبرر!

أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

تسلم ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، من وزير شؤون الشباب 
والرياضــة أيمــن المؤيــد كتيًبــا يتضمن 212 توصية التي خرجت بها قمة الرياضة والتي نظمتها وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة على مدار خمس أيام وناقش من 

خاللها صناع القرار والمهتمين بالشأن الرياضي العديد من المحاور الرامية الى تطوير الحركة الرياضية البحرينية وفًقا لرؤيتها الجديدة.

وكانت وزارة شؤون الشباب والرياضة 
يتضمــن  كتيًبــا  مؤخــًرا  أصــدرت  قــد 
توصيــات قمــة الرياضة التــي تقدم بها 
القمــة والناتجــة عــن  فــي  المشــاركون 
النقاشــات المســتفيضة فــي كل محــور 
من المحاور الخمسة التي تم مناقشتها 
“الرقابــة، االحتــراف،  القمــة وهــم  فــي 

االستثمار، المواهب، اإلثارة”.
وفــي تصريــح لــه بهذه المناســبة أشــاد 
وزير شؤون الشــباب والرياضة برعاية 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
لفعاليــات قمة الرياضة ومتابعة ســموه 
المتواصلــة لكل نقاشــاتها ومــا دار فيها 
وصــوال لتوصياتهــا وقــال “تعبــر رعاية 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
لفعاليــات قمــة الرياضــة ســبًبا مباشــًرا 
للنجاح الكبير الذي حققته القمة والتي 
ا،  كانــت في جميع جوانبهــا متميزة جدًّ
كمــا أن اهتمــام ســمو الشــيخ ناصــر بن 
ســموه  وتوجيهــات  خليفــة  آل  حمــد 
المســتمرة في إشراك منتســبي القطاع 
الرياضي في رســم السياسات الخاصة 
بالرياضــة شــكل قاعــدة قويــة وحرًصا 
ا من قبل المشــاركين في التفاعل  مثاليًّ
اإليجابــي مــع نقاشــات القمــة وتقديــم 
يرونهــا  التــي  واألفــكار  المقترحــات 
للرياضــة  التقــدم  لتحقيــق  مناســبة 

البحرينية في ظل رؤيتها الجديدة”.

حضور متميز

وأشــار المؤيد “نثّمن عالًيا حرص صناع 
ومؤسســتها  المملكــة  بــوزارات  القــرار 
وممثلــي االتحــادات الرياضية واألندية 
الوطنيــة والمراكز الشــبابية والقطاعات 
الرياضــي  واإلعــالم  والخاصــة  األهليــة 
على حضور فعاليات القمة والتفاعل مع 
محاورهــا وإبــداء رأيهــم حــول ما طرح 
فيهــا مــن محاور ورفــع توصياتهم األمر 
الــذي يؤكــد حرصهــم علــى أن يكونــوا 

نمــاذج مهمــة ورقًمــا كبيــًرا فــي تطويــر 
الرياضــة البحرينيــة وتحقيقهــا للتقــدم 
بكيانهــا  االرتقــاء  وضمــان  المنشــود 
اإلداري والفنــي عــالوة على االســتغالل 
األمثــل للمــوارد المتاحــة لدعــم مســيرة 

تطوير الرياضة البحرينية.

خطوات التنفيذ

وتابــع وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة 
بــن  ناصــر  الشــيخ  تســلم ســمو  “أثنــاء 
حمــد آل خليفــة لكتيــب توصيــات قمة 
الرياضة وجهنا ســموه للبدء في اتخاذ 
اإلجــراءات والخطــوات الالزمة لتنفيذ 
القمــة  مــن  خرجــت  التــي  التوصيــات 
والعمــل علــى وضــع إطار زمنــي لتنفيذ 
الرؤيــة  مــع  تتوافــق  التــي  التوصيــات 
الجديــدة للرياضــة البحرينيــة والعمــل 
على تطبيقها بصورة واقعية وصحيحة 
باعتبارهــا نابعة من أفــكار صناع القرار 
ومنتســبي الحركة الرياضية البحرينية 

والمرتبطين معها”.
وبيــن المؤيــد “مــع انتهــاء قمــة الرياضة 
وإصدار التوصيات بدأت وزارة شــؤون 
الشباب والرياضة في اتخاذ اإلجراءات 
المتعلقــة  التوصيــات  لتطبيــق  الالزمــة 
بالوزارة على أرض الواقع باإلضافة إلى 
أنهــا وضعــت اســتراتيجية للتواصل مع 
مختلف الجهات في المملكة للعمل على 

تنفيذ التوصيات التي تختص بهم.

قرارات قادمة

الشــباب  شــؤون  وزيــر  وأضــاف 
شــؤون  وزارة  “ســتقوم  والرياضــة 
الشــباب والرياضــة قــي األيــام المقبلــة 
باتخــاذ عدد مــن القــرارات المهمة التي 
تدعم موقفهــا في تنفيذ توصيات قمة 
الرياضة وســتكون تلك القرارات مهمة 
مــن خــالل رســمها للسياســات المقبلــة 
للوزارة وصــوال لتنفيذ الرؤية الجديدة 
للــوزارة التــي نراهــا ضروريــة لضمــان 

اســتمرارية تحقيق الــوزارة لإلنجازات 
المتميزة على مختلف األصعدة”.

التنفيذ.. قول وفعل

وأشــار المؤيــد “لــم تعقــد قمــة الرياضة 
ترفــا أو لمجــرد نقاشــات عابــرة تنتهــي 
بانتهــاء القمــة وإنمــا تــم رســم سياســة 
واضحة لهذه القمة لتكون إيجابية في 
نقاشــاتها وطرحهــا وأفكارها وتطبيقها 
علــى  المقبلــة  الفتــرة  فــي  وســنعمل 
تنفيــذ توصياتها وفقا لتوجيهات ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة وعلى 
مبــدأ قــول وفعــل، كمــا أننــا فــي وزارة 
الشــباب والرياضــة حريصــون  شــؤون 
علــى تنفيــذ تلــك التوصيــات باعتبارها 
المشــاركين  ووقــت  جهــد  مــن  نابعــة 
وأثبت حبهم ووالءهم للوطن وشــبابه 
الرياضيــة  الحركــة  لرؤيــة  ورياضتــه 
تســير في الطريق الصحيح والمنشــود 

من قبل الجميع”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد يتسلم كتيب توصيات قمة الرياضة

ناصـــر بـــن حمـــد يوّجـــه التخـــاذ اإلجـــراءات لتنفيذهـــا
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تعــادل المالكيــة مــع العهــد اللبنانــي ســلبا دون أهــداف، فــي المبــاراة التــي جمعتهما أمــس على اســتاد مدينة خليفــة الرياضيــة، ضمن إطار 
منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم. ووصل رصيد المالكية إلى 4 نقاط من فوز وتعادل متشاركا 
في ذات الرصيد مع القادســية الكويتي الذي فاز على الســويق العماني أمس بهدفين دون رد، فيما بقي  العهد بنقطتين والســويق العماني 

بال نقاط.

الدخيــل  صالــح  أحمــد  المالكيــة  مــدرب  بــدأ 
المباراة بتشــكيلة مكونة من الحارس يوســف 
حبيــب، والالعبين: أحمد مســلم، ســيد هاشــم 
نــواف  جاســم،  علــي  حبيــب،  أحمــد  عدنــان، 
عيســى  هرونــة،  حســين  جوزيــف،  عبــدهللا، 

البري، أحمد يوسف وسيد هاشم عيسى.
بدأ المالكية المباراة بشكل جيد مشكال ضغطا 

على مرمى العهد اللبناني.
وكاد فــارس الغربيــة يفتتــح مجال التســجيل 
مبكرا، بعد أن لعب هرونة كرة أمامية لعيسى 
البري الذي انفرد بالمرمى اللبناني وســدد كرة 
اصطدمت بجســم الحارس مهدي خليل )18(. 

ومرت كرة رأسية لالعب العهد اللبناني مارتن 
بجــوار القائــم األيمن لمرمى الحارس يوســف 

حبيب )30(.
هدفــا  حبيــب  أحمــد  المالكيــة  مدافــع  وأنقــذ 
محققــا مــن علــى خــط مرمــى فريقــه إثــر كرة 
يســارية أرضية مسددة من العب العهد أحمد 

زريق )40(.
وفــي الشــوط الثانــي، أنقــذ حــارس المالكيــة 
يوســف حبيــب هدفــا محققــا للعهــد إثــر كــرة 
اليســار  مــن جهــة  زريــق  أحمــد  مــن  مســددة 
وأبعدهــا بنجــاح حبيــب )56(. وواصل حارس 
المالكيــة تفوقــه وأنقــذ كــرة رأســية خطيــرة 

حبيــب  وحمــى   .)66( مارتــن  العهــد  لالعــب 
مرمــاه من هدف محقق آخر عبر كرة مســددة 
من مارتن قرب المرمى )75(. وكاد سيد هاشم 
عيســى أن يضــع المالكيــة في المقدمــة، إال أن 

كرته الرأسية جاءت في القائم األيسر )85(.
ولــم تشــهد الدقائــق التاليــة أي جديــد يذكــر؛ 

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

طاقم التحكيم

أدار المبــاراة طاقــم طاجيكســتاني مكــون 
مــن حكم الســاحة كابيــروف، والمســاعدين 
أكمال وســيدكزود، والحكم الرابع السعودي 

خالد صالح.

المؤتمر الصحافي

وفــي المؤتمر الصحافي الــذي أعقب المباراة، 

أكــد مــدرب المالكيــة أحمد صالــح الدخيل أن 
فريقــه قــدم مباراة جيدة أمــام فريق متمرس 
وقــوي فــي مســابقة كأس االتحــاد اآلســيوي 
لكــرة القــدم. ولفــت الدخيــل إلــى أن العبيــه 

قدمــوا أداء رجاليــا وقتاليا في الملعب، معربا 
عن شكره لهم على المستوى المقدم، ومتمنيا 

أن يكون المقبل على نحو أفضل.
بــدوره، قــال أفضــل العب فــي المبــاراة أحمد 
يوســف إن فريقــه لــم يســتثمر الفــرص التــي 
ســنحت لــه، معربا عن رضاه بمــا قدمه الفريق 

من مستوى داخل الملعب.
أمــا مــدرب العهــد اللبنانــي باســم مرمــر فأكــد 
رضــاه أيضــا عــن أداء فريقــه، مبديــا إعجابــه 
بمســتوى حارس المالكية يوسف حبيب الذي 

تألق في المباراة.

المالكية يتعادل سلبيا مع العهد اللبناني

من المباراة )تصوير: سيد علي شبر(

اهتمام جاللة الملك أوصل رياضة جمال الخيل للعالمية
ــلــبــطــولــة الـــدولـــيـــة الــثــالــثــة ــد ل ــم ــن ح ــد يــشــيــد بــرعــايــة نـــاصـــر بـ ــ ــن راشـ فــيــصــل بـ

أكــد رئيــس االتحــاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفــة، أن الرعاية التي تحظى بهــا رياضات الخيل من 
لــدن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وضعــت مملكة البحرين على الخارطة العالمية، مشــيًرا إلــى أن رعاية جاللته 
واهتمامه يعطي االتحاد الحافز الكبير لمواصلة االرتقاء بالرياضة وجعلها دائًما في المقدمة.وأشاد سموه باالهتمام والمتابعة والدعم الذي يوليه 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروسية وسباقات 
القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مشيًرا سموه إلى أن رعاية سموه للبطولة الدولية الثالثة لجمال الخيل التي ستقام في أيام 14 و15 

و16 مارس الجاري سيعطيها الحافز الكبير لتحقيق كامل النجاح خصوًصا أن البطولة ستحمل اسم سموه الداعم الكبير لرياضة جمال الخيل.

وقــال ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل 
خليفــة إن المتتبع لمســيرة بطوالت جمال 
ســيدرك  الماضيــة  الســنوات  فــي  الخيــل 
تماًمــا مــدى األهميــة البالغــة التــي يوليهــا 
وســباقات  للفروســية  الملكــي  االتحــاد 
القدرة بتنظيم مختلف البطوالت المحلية 

والعالمية.
وأوضح ســموه أن البطولة الدولية الثالثة 
مختلــف  مــن  واســعة  مشــاركة  ستشــهد 
دول العالــم، حيــث تعتبــر البطولــة مهمــة 

وسيســعى االتحــاد لكتابــة نجــاح آخر بعد 
نجاحــات  الســابقة  البطــوالت  شــهدت  أن 
متواصلة ومنافسة قوية بين المشاركين.

وأشــار ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل 
خليفــة أن رعايــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة ســيعطي البطولــة رونــق 
مميــز، وهــو تأكيد علــى الدعــم المتواصل 
من سموه، حيث سيسعى كافة المشاركين 
لكسب المراكز المتقدمة وهو مؤشر يؤكد 

أن البطولة ستكون مثيرة.

الخيــل  جمــال  رياضــة  أن  ســموه  وأكــد 
تحظى بشعبية كبيرة لدى محبي رياضات 
الفروســية والخيــل العربــي بشــكل خــاص 
لمــا لهــا مــن مــذاق خــاص لمحبــي رياضــة 
الفروســية حيــث إنهــا تجمــع بيــن الجمال 
وتناسق جســم الخيل باإلضافة إلى القوة 
ا على  واألصالة وهذا ما يضيف بعًدا جماليًّ
منافســات البطولــة كمــا أن البطولــة تمثــل 
الــذي  األصيــل  البحرينــي  للتــراث  تأكيــد 

تعتبر الخيل جزًءا منه.

وتمنى سموه لكل المشاركين كل التوفيق 
والنجــاح، مشــيًرا ســموه إلــى أن االتحــاد 
القــدرة  وســباقات  للفروســية  الملكــي 
سيســعى دائًمــا إلخــراج البطولــة بأفضــل 

مستوى تنظيمي.

اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ فيصل بن راشد

لقطات من بطوالت جمال الخيل

وزارة الشباب

وزارة التربية والتعليم

ظفرت مدرســة الشــيخ عبــدهللا الصناعية 
للمــدارس  القــوى  ألعــاب  بطولــة  بلقــب 
الثانويــة للبنيــن عــن جــدارة واســتحقاق، 
وذلــك فــي إطــار النشــاط الخارجــي الــذي 
بــإدارة  الرياضيــة  التربيــة  قســم  يقيمــه 
التربيــة الرياضية والكشــفية والمرشــدات 
إذ جمعــت  والتعليــم،  التربيــة  وزارة  فــي 
المنافســات  فــي  نقطــة   45 المدرســة 
التــي أقيمــت علــى ملعــب مدينــة خليفــة 
الرياضيــة، وســط حضــور كبيــر يتقدمهــم 
مديــر اإلدارة عصــام عبــدهللا الــذي تتــوج 
التربيــة  قســم  رئيــس  بحضــور  األبطــال، 
الرياضيــة نــادر جمالي.وحلــت فــي المركز 
أن  بعــد  عيســى  مدينــة  مدرســة  الثانــي 
مدرســة  حلــت  فيمــا  نقطــة،   27 جمعــت 
الفاتح في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

بطولة القوى 
لثانوية البنين

في الجولة الثانية 
لكأس االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم

أحمد مهدي



يخوض فريق الدير اليوم )األربعاء( مباراته الثانية بمواجهة النجمة في الدور الرباعي لدوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد وذلك 
في تمام الساعة 7 مساء على صالة أم الحصم.

وتختتــم الجولــة بقمــة ناريــة منتظــرة 
غًدا الخميس تجمع األهلي مع باربار. 

الكبيــر  الفــوز  بنشــوة  الديــر  ويدخــل 
علــى األهلــي بفــارق 15 هدًفــا بالجولــة 
الماضيــة، ويأمــل بتحقيــق الفــوز أيًضا 
واعتــاء الصــدارة. فيمــا النجمــة يأمل 
بتعوض خســارته أمام باربــار، والعودة 
للطريــق الصحيــح. لقــاء اليــوم صعــب 

للغاية في ظل المعطيات السابقة وكل 
اليــوم  مســاء  فــي  واردة  االحتمــاالت 
دون أن تكون هناك أفضلية ألحد على 

اآلخر. 
ومــن جهــة أخــرى، اختتمت يــوم أمس 
األولــى  الجولــة  منافســات  الثاثــاء 
لــكأس الرئيــس بفوز التضامــن على أم 
الحصــم بنتيجــة )27/31( بعدمــا انتهى 

الشــوط األول لصالحــه أيضــا )11/13(. 
وبذلك أصبح رصيد التضامن )3 نقاط( 

وأم الحصم )3 نقاط(.

أعرب أعضاء لجنة المنتخبات الوطنية باالتحاد البحريني لكرة القدم عن بالغ فخرهم واعتزازهم بالعمل في بيت الكرة البحرينية؛ 
خدمة للرياضة البحرينية عموما وكرة القدم على وجه الخصوص، والسعي لالرتقاء بالعمل توافقا مع الرؤى التطويرية وتوجيهات 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

البحرينــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس  وكان 
لكــرة القدم قد زكى رئيس مجلس اإلدارة 
آل  أحمــد  بــن  خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ 
خليفة لرئاســة لجنــة المنتخبات الوطنية، 
وبعضوية كل من: الشــيخ خالد بن سلمان 
آل خليفة، صالح عبدهللا البلوشي، محمد 
عبدالعــال  جاســم  جــال،  عبداللطيــف 

ومحمــد جمعــة بشــير. وقــال عضــو لجنــة 
المنتخبــات الوطنيــة محمــد عبداللطيــف 
اللجنــة  فــي  بالعمــل  يتشــرف  إنــه  جــال 
إدارة  مجلــس  رئيــس  سيترأســها  التــي 
االتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي 
بــن خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة. بــدوره، 
الوطنيــة  المنتخبــات  لجنــة  عضــو  قــال 

جاســم عبدالعــال إن التواجــد فــي لجنــة 
المنتخبــات هــو مســؤولية وطنيــة كبيــرة 
تقــع على عاتــق جميع األعضاء، معربا عن 
أمنياته بالتوفيق للجميع، وأن يكون على 
قدر المســؤولية والثقة التي أوليت له في 
كونــه عضــوا في لجنة من أهم اللجان في 

االتحاد البحريني لكرة القدم.

أعضاء “المنتخبات”: نعتز بالعمل في بيت الكرةالدير يواجه النجمة في الرباعي

تنطلق اليوم )األربعاء( سلســلة المباريات النهائية على لقب دوري زين البحرين لكرة الســلة بين 
المحرق والرفاع، وذلك عند الساعة السابعة مساًء على صالة خليفة في مدينة خليفة الرياضية 
في مدينة عيســى، حيث تترقب األســرة الســالوية والرياضية في البحرين هذا الموضع بشــغف 
لتشــاهد من يضع يده األولى على درع الدوري. ويلعب الدور النهائي بنظام السلســلة من خمس 

جوالت، حيث يتّوج الفائز في ثالث مواجهات بطالً للدوري.

أخذ األسبقية

وينتظــر أن تشــهد المبــاراة األولــى قمــة اإلثارة 
بيــن الفريقيــن فــي بدايــة مشــوارهما بالمرحلة 
الختاميــة من أجل التقدم خطوة واحدة وأخذ 
األســبقية في سجال المنافسة على حصد لقب 
المســابقة، إذ يســعى المحــرق الغائــب عــن لقب 
البطولة منذ 6 مواســم التي سيطر فيها الزعيم 
على اللقب، الستعادة البطولة والتتويج بالدرع 
الثالثــة فــي تاريــخ النــادي، فيمــا يمنــي فريــق 
الرفــاع نفســه بإنجــاز تاريخــي يــدّون به اســمه 

بالذهب في سجات أبطال السلة.
المحــرق وعلــى الرغم من أنه يبــدو أكثر تكاماً 
علــى  بالتركيــز  يغامــر  لــن  أنــه  إال  وانســجام، 
التقــدم الهجوميــة مبكــًرا على حســاب الواجب 

الدفاعي، وبالتالي ســتكون التعليمات بضرورة 
والعمــل  الدفاعــي  العمــق  فــي  التــوازن  حفــظ 
علــى الضغــط الدفاعي إلرباك هجــوم المنافس، 
للمحتــرف  الكــرة  إيصــال  مــن  الحــد  الســيما 

أونواكو تحت السلة.
البدايــة  منــذ  يعمــل  قــد  الرفــاع  المقابــل،  فــي 
علــى التركيــز على الواجبــات الدفاعية، لتضيق 
مــن  والحــد  المحــرق  مصوبــي  علــى  الخنــاق 
الــذي ســوف  الفريــق  أن  والمؤكــد  تحركاتهــم. 
يقلــل مــن أخطائــه ويلعــب بــكل قــوة وتركيــز 

ستكون له األفضلية في حسم الجولة األولى.

الطريق إلى النهائي

وجــاء صعــود المحــرق والرفــاع إلــى المبــاراة 
النهائيــة عــن جــدارة واســتحقاق، ففــي البداية 

تأهــا إلى الدور نصف النهائــي “المربع الذهبي” 
بعــد أن تفوقــا علــى حســاب االتحــاد والنجمــة 

على التوالي في منافسات المرحلة التأهلية.
أطــاح  بعدمــا  النهائــي  إلــى  المحــرق  وتأهــل 
بضربتيــن  المســابقة  مــن  األهلــي  بمنافســه 
النهائــي،  قبــل  الــدور  لقــاءي  فــي  قاضيتيــن 
المرحلــة  إلــى  األولــى  العبــور  تذكــرة  ليخطــف 

الختامية، قبل أن يلتحق به الرفاع.
بعــد  النهائــي  الــدور  الرفــاع  بلــغ  المقابــل،  فــي 
ا مع حامل اللقب المنامة، إذ  مخاض عســير جدًّ
فــاز األخيــر فــي المبــاراة األولى التــي جمعتهما 
ضمــن المربع الذهبي، إال أّن الســماوي اســتطاع 
قلــب الطاولــة علــى منافســه وتفــّوق عليــه في 

اللقاءين الماضيين.

سجل األبطال

نــال لقــب دوري كــرة الســلة علــى مــدار 
تاريخــه أربعــة أندية فقــط، حيث يحمل 
نــادي المنامــة الرقــم القياســي فــي عــدد 
كــرة  دوري  درع  لقــب  تحقيــق  مــرات 
الموســم  آخــره  لقًبــا،   22 برصيــد  الســلة 

عــن  ألقــاب   5 بفــارق  متقدمــا  الماضــي، 
أقــرب منافســيه األهلــي الــذي يأتــي فــي 
المرتبــة الثانيــة بـــ17 لقًبــا آخــره موســم 
2009/2010، وفــي المرتبــة الثالثة يأتي 
الحالــة بـــ3 بطوالت آخرهــا 2010/2011، 
كان  آخرهمــا  بلقبيــن  المحــرق  وأخيــًرا 

موسم 2012/2011.

ــاع ــ ــ ــرف ــ ــ وال الــــمــــحــــرق  ــن  ــ ــي ــ ب “زيـــــــــــن”  لـــنـــهـــائـــي  األول  الــــــنــــــزال 

من يأخذ الريادة... الذيب أم أصحاب السعادة؟

فريق الرفاع

اتحاد التنس

بدأت استعدادات االتحاد البحريني للتنس الستضافة البطولة اآلسيوية 
للناشــئين تحت 14 ســنة، حيث تشــكلت اللجان المنظمة برئاســة الشــيخ 
عبــد العزيــز بــن مبارك آل خليفة نائب رئيس االتحــاد، كما تم تعيين فؤاد 
محمــد الريعــي أميــن الســر مديــًرا للبطولــة، وبــدأت اللجان عملهــا بإعداد 

المالعب وتجهيزها الستقبال البطولة.

 كمــا تــم إصــدار تأشــيرات الدخول 
وأوليــاء  والاعبــات  لاعبيــن 
الجنســيات،  جميــع  مــن  أمورهــم 
واعتمــدت اللجنــة المنظمــة فنــدق 
الســفير محا لإلقامة وشركة بريما 
للمواصــات، ومــن المقــّرر أن تقــام 
 26 بمشــاركة  التصفيــات  مباريــات 
العًبــا يومي 16 و17 مارس الجاري 
بجامعــة  االتحــاد  ماعــب  علــى 
ويبــدأ  عيســى،  بمدينــة  البحريــن 
الدور الرئيســى اعتبــاًرا من االثنين 
الموافــق 18 مــارس يليــه مباريــات 
 22 فيهــا  تشــارك  التــي  الفتيــات 

العبة، ثم مباريات الزوجي.

اآلســيوي  االتاحــد  اعتمــد  وقــد 
للتنــس الحكمــة الدوليــة الكويتيــة 
ــا  عامًّ حكًمــا  الشــاهين  أســيل 
حــكام  طاقــم  ويعاونهــا  للبطولــة 
كرســي ومراقبــو خطــوط بحرينــي 
بإشــراف الحكــم الدولــي البحرينــي 
اللجنــة  وأعلنــت  الحــواج،  أحمــد   /
الفنيــة والمديــر الفنــي عصــام عبــد 
العــال قائمــة الاعبيــن البحرينييــن 
وتشــمل  البطولــة  فــي  المشــاركين 
)جابربدر عبد العال - عيسى صاح 
الدين القطان - فارس عبد الحسين 
التوبلي - شادي منير - محمد مازن 

الشهابي(.

“التنس” يستعد للبطولة اآلسيوية ا مع نظيره الكويتي األولمبي يتعادل وديًّ
2020 عامـــا   23 تحـــت  آســـيا  كأس  لتصفيـــات  تحضيراتـــه  ضمـــن 

تعــادل منتخبنــا األولمبــي لكــرة القــدم مــع نظيره الكويتــي بهدف للجانبيــن، في المبــاراة الودية 
الدولية التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

المنتخــب  إعــداد  ضمــن  المبــاراة  وجــاءت 
تحــت  آســيا  كأس  تصفيــات  فــي  للمشــاركة 
23 عامــا وهــي البطولــة المؤهلــة إلــى أولمبيــاد 
اآلســيوية  النهائيــات  أن  علمــا   ،2020 طوكيــو 

ستقام في تايلند يناير 2020.
الاعــب  أمــس  منتخبنــا  هــدف  وســجل 

عبدالرحمن األحمدي.
وخاض منتخبنا األولمبي مباراة أمس منقوصا 
مــن 9 العبيــن، وهــم: العبــو النجمــة والمالكيــة 
االتحــاد  كأس  فــي  فرقهــم  مــع  المرتبطــون 
اآلســيوي لكــرة القــدم )عبدالعزيــز خالــد، أنــور 
عيســى  هاشــم  ســيد  حبيــب،  يوســف  أحمــد، 
المحترفيــن  إلــى  باإلضافــة  حبيــب(،  وأحمــد 
األربعة في أوروبا وهم: محمد الحردان، محمد 

مرهون، حسين جميل وأحمد الشروقي.

األولمبــي  للمنتخــب  التونســي  المــدرب  وكان 
ســمير شــمام اســتدعى قائمــة مكونــة مــن 27 
aigi- (العبــا للتحضيرات، وهم: محمد الحردان 
niakos FC اليونانــي(، حســين جميــل وأحمــد 
الشــروقي )birkirkara المالطي(، محمد مرهون 
حبيــب،  يوســف  التشــيكي(،  بــراغ  )بوهيميانــز 
أحمــد حبيــب وســيد هاشــم عيســى )المالكية(، 
)مدينــة  الكنــدري  وعبدالعزيــز  صالــح  أحمــد 
عيســى(، عمــار محمــد )المنامــة(، ســيد إبراهيــم 
علوي وعلي حســن )األهلي(، ســيد محمد أمين 
وحســن الكرانــي )ســترة(، مصعــب عمر، جاســم 
الشــرقي(،  )الرفــاع  الخيــاط  وحســين  خليــف 
جاسم نور، عدنان فواز وحمد شمسان )الرفاع(، 
الشامســي  ومحمــد  األحمــدي  عبدالرحمــن 
)المحــرق(، أحمــد بوغمــار )الحــد(، حســن مــدن 

وعبــاس العصفــور )الشــباب(، عبدالعزيــز خالــد 
وأنور أحمد )النجمة(.

يشار إلى أن منتخبنا األولمبي سيدشن مشواره 
فــي التصفيــات بلقــاء منتخــب بنغاديــش يوم 
22 مــارس، علــى أن يواجــه منتخــب ســيرالنكا 
يوم 24، فيما يختتم مبارياته يوم 26 بمواجهة 

منتخــب فلســطين. وينــص نظــام التأهــل فــي 
صاحــب  ترشــح  علــى  اآلســيوية  التصفيــات 
المركــز األول مــن المجموعــات الـــ 11، إضافــة 
إلــى أفضــل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني مع 
 16( العــدد  صاحــب الضيافة )تايلنــد(، ليكتمــل 

منتخبا( في النهائيات اآلسيوية.

منتخبنا األولمبي
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أكــد نائــب رئيس االتحــاد البحريني أللعاب القوى محمــد عبداللطيف بن جالل عن 
بالــغ فخــره واعتــزازه برعايــة عاهــل البالد جاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
سباق البحرين لنصف الماراثون الدولي الليلي، والذي يقام ألول مرة على مستوى 
المملكــة والمنطقــة بتنظيــم مــن االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى وشــركة طموح 
وباعتمــاد مــن االتحــاد الدولــي أللعــاب القــوى يــوم الجمعــة المقبــل 15 مــارس في 

مسار خاص قرب منتجع سوفوتيل الزالق.

وأضاف بن جال أن رعاية جالة الملك 
كبيــرا  تشــريفا  تعتبــر  الدولــي  الحــدث 
ومصــدرا للفخــر واالعتزاز لكل منتســبي 
رياضة ألعاب القوى في مملكة البحرين، 
لمــا تمثلــه رعايــة جالتــه مــن أثــر كبيــر 
فــي نجــاح الســباق ومنحــه زخمــا كبيــرا 
مــن جميــع النواحــي، مؤكــدا أن الرعايــة 
الملكيــة هــي تجســيد حقيقي لمــا يوليه 
جالته من دعم ومساندة كبيرة للحركة 
الرياضيــة التــي تعيش أزهــى أيامها في 

العهــد الزاهــر بقيــادة جالتــه، وهــو مــا 
أثمــر عــن تحقيق إنجــازات متميزة على 

األصعدة والمستويات كافة.
بالــغ شــكره  بــن جــال عــن  أعــرب  كمــا 
وامتنانــه لممثــل جالــة الملــك لألعمــال 
رئيــس  الشــباب،  وشــؤون  الخيريــة 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة سمو 
الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة على ما 
يقدمــه مــن دعــم لرياضــة ألعــاب القــوى 
وجميــع  أبطالهــا  رعايــة  علــى  وحرصــه 

منتسبيها.
كما أشــاد بن جال بدعم ورعاية النائب 
األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  والرياضــة، 
أللعاب القوى ســمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، والتي أثمرت عن سلســلة من 
األلعــاب،  ألم  والمكتســبات  النجاحــات 
مشــيدا بتوجيهــات ســموه بإقامــة هــذا 
البحريــن  الــذي ســيضع مملكــة  الســباق 

علــى خارطة الرياضــة العالمية ويجعلها 
وجهة مفضلة إلقامة مثل هذا النوع من 

السباقات.
لنصــف  البحريــن  ســباق  فــي  ويشــارك 
أبــرز  مــن  نخبــة  الدولــي  الماراثــون 
العدائيــن المعروفيــن وأصحــاب األرقــام 

القياســية علــى مســتوى العالــم، وهــو ما 
كبيــرة  أهميــة  البحريــن  ســباق  يعطــي 
وزخمــا تنافســيا كبيــرا رغــم أنــه يحمــل 
النســخة األولى وبضيافة البحرين للمرة 
األولى، وهو ما يعطي داللة على السمعة 
والمكانة المتميزة التي تكتسبها المملكة 

في اســتضافة ســباقات وبطوالت ألعاب 
القوى الدولية.

واعتمدت اللجنة المنظمة للبطولة فندق 
جولــدن توليــب البحريــن فــي العاصمــة 
الوفــود  جميــع  لســكن  مقــرا  المنامــة 

المشاركة في السباق.

اللجنة اإلعالمية

بن جالل: نفخر برعاية جاللة الملك لسباق نصف الماراثون الليلي

محمد بن جالل

يومان على 
انطالق الحدث 

الدولي 
بالزالق

اتحاد الكرة

محمد الدرازي

فريق المحرق

علي مجيد

أحمد مهدي
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الشــاب أحمــد جــال عّبــاس ذو الواحــد والعشــرين ربيعــا، العــب منتخــب البحريــن 
ونادي الشباب لكرة اليد، الاعب اّلذي بالرغم من الصعوبات اّلتي واجهها بإصراره 
وموهبتــه، دّون المعادلــة الصعبــة فــي كأس العالــم ليكــون أصغــر شــاٍب فيهــا فــي 

المسابقة، والحاصل على 16 ميدالّية خال مشواره الرياضّي القصير. 

كيف كانت بدايتك في  «
كرة اليد؟

كنــت ألعب في حّينــا في قرية النعيم مع 
مجموعة من العائلة واألصدقاء.

من اكتشف فيك هذه  «
الموهبة؟

عّبــاس  الشــباب  لنــادي  الروحــي  األب 
الســاطنة، وكان يقطــن في الحي نفســه 
الــذي نلعــب فيه، فــكان يرانــا، واختارني 

من بين الكثير من األشخاص.

ما الصعوبات اّلتي  «
واجهتك في بداياتك؟

كانــت عائلتــي الكبيرة تلعب فــي النادي، 
لكــن عائلتــي الصغيــرة بعيــدة قليــا عــن 
الجانــب الرياضــي، خصوصــا والــدي لــم 
يحــب أن يكــون لديــه ابن يلعــب في ناد، 
لكــن والدتــي كان تتواصــل مــع المــدّرب 
عّباس الساطنة، وكان المدّرب يوصلني 
النــادي حتــى ال يركــب  إلــى  البيــت  مــن 

حافلة النادي.

كيف تستطيع الموازنة  «
بين الدراسة الجامعية 

والتدّرب في النادي من 
جانب والمشاركة في 

المباريات من جانٍب آخر؟

الموازنــة صعبــة خصوًصــا الضغــط اّلــذي 
يمــّر به طالــب التربية الرياضّيــة، وأغلب 
األحيــان أكــون في الجامعــة منذ الصباح 
إلــى المغرب، ثــّم أذهب إلــى التمرين في 
النــادي مباشــرة، وهــذا يحدث فــي اليوم 
نفســه، فيكــون الجهــدان المبــذوالن غيــر 
أحــاول  كنــت  لكّننــي  للتحّمــل،  قابليــن 
التنسيق بين الجامعة والنادي للتخفيف، 
وإذا مــا كانــت المباريــات خــارج أوقــات 
التمريــن أضطــر أن أغــادر الجامعــة قبــل 

ساعتين أللتحق بالمباراة.

هل هناك خطة أو تطّلع  «
للذهاب إلى نادي آخر؟

الرغبة موجودة إن تواجدت الحوافز.

كيف تقّيم وجودك في  «
نادي الشباب اّلذي 

لعبت معه منذ أن كنت 
في التاسعة؟

الاعبيــن  وأرى  الثانيــة،  عائلتــي  النــادي 
إخوة لي، حيث إننا مًعا منذ الصغر.

ِصْف لنا مشوارك مع  «
المنتخب الوطنّي لكرة 
اليد والفرق بينه وبين 

فئة الناشئين.

مختلــف  األول  الفريــق  فــي  المشــوار 
بشــكل كّلــي عــن الفئات الســنّية إن كانت 
فــي النــادي أو فــي المنتخــب، مــن ناحية 
المعاملة والمستوى الفّني في المباريات، 
األول  الفريــق  ففــي  البدنــي،  المســتوى 
يجــب أن يكون مجهودك أعلى، وتحاول 

أكثــر؛  عاليــة  البدنّيــة  قّوتــك  تكــون  أن 
ألن فــي الفئــات الســنّية نلعــب مــع الفئــة 
العمرّيــة نفســها، لكــن فــي الفريــق األول 
يكون المستوى عالمي، فتحتاج أن تبذل 

أضعاف المجهود.

هل فّكرت بالتوّجه إلى  «
عالم االحتراف خارج 

البلد؟

الفكــرة موجــودة، وإذا كان هنــاك عــرض 
اســتكمالي  بعــد  خارجّيــة  أنديــة  مــن 

الدراسة الجامعّية.

من هو الالعب “القدوة  «
“ بالنسبة لك؟

فــي البحريــن العب نــادي باربــار محمود 
عبدالقادر، وعلى المســتوى العالمي هناك 
أكثــر مــن العــب اعتبرهــم قــدوة بعضهم 

دنماركيون وبعضهم ألمانيون.

هل ترى أن وسائل  «
اإلعالم تسّلط الضوء 
على كرة اليد بشكل 

عادل؟

اليــد  كــرة  فــي  اإلعامــي  الجانــب  أرى 
ضعيــف، مــع أن كــرة اليــد فــي البحريــن 
بطــوالت  تحقــق  جماعّيــة  لعبــة  أكثــر 
وإنجازات، وأتمّنى أن يكون هناك مصّور 
خاص للفريق ينشــر أخبار المنتخب اّلتي 

تحدث في المونديال. 

ما أبرز إنجازاتك الكروّية؟ «

علــى صعيد النادي: على مســتوى الفئات 
السنّية هناك إنجازات عديدة، منها دوري 
الشــباب، كأس ودوري  الناشــئين، دوري 

فئة األشبال.
على مستوى المنتخب: المركز األول في 
فئة الناشــئين تحت ســن 18 سنة، المركز 
الثاني على مستوى الفريق األّول، المركز 
الثالــث فــي فئــة الشــباب تحــت ســن 20 
سنة، وجميعهم كّنا نتأهل فيها إلى كأس 

العالم.

كيف تقّيم مشاركتك  «
في بطولة كأس 

العالم؟

بالنسبة لي كانت جّيدة، وكنت أتمّنى أن 
أعطى فيها أكثر.

ما المعوقات اّلتي حدثت  «
لك في البطولة؟

أظــن أن شــعور االرتبــاك اّلذي حــدث لي، 
حيث كانت المّرة األولى اّلتي ألعب فيها 
في مونديال عالمي ومواجهة محترفين 

عالميين في كرة اليد.

ماذا بعد “كأس العالم  «
والمركز العشرين“؟

وضــع االتحــاد خّطــة جّيــدة، حيــث إنهم 
يتطّلعــون النضمــام العبيــن مــن الفئــات 
الســنّية إلى المنتخب األّول، ويشــاركون 
في مباريات عديدة وإعدادهم للســنوات 
ســتكون  مســتقبا  وتوقعاتــي  المقبلــة، 
كــرة اليد البحرينية بارزة على المســتوى 

العالمي.

كّلنا نعلم بأن الكرة  «
بشكل عام هي ربح 

وخسارة، كيف تتعامل 
معهما؟ 

في الفوز أفرح مع الفريق، ومع الخسارة 
نحــاول نحــن الاعبيــن مواســاة بعضنــا؛ 
ألن الرياضــة بشــكل عــام فــوز وخســارة 
وال يوجــد شــيء مســتحيل، فكّل شــيء 
نســتطيع تعويضــه، فــإذا خســرت اليــوم 

ستفوز غًدا.

اذكر لنا مباراة تركت أثًرا  «
في نفسك ولن تنساها.

مــع  الناشــئين  لفئــة  النهائّيــة  المبــاراة 
المنتخب.

عبارة )من أين لك هذا  «
يا أحمد جالل( اّلتي 
قالها المعّلق في 

مباراة اليابان، حّدثنا عن 
شعورك وصدى الجملة.

كان الشعور ال يوصف، واآلن عندما أكرر 
وكان  غريــب،  شــعور  ينتابنــي  ســماعها 

صداها طيًبا، حيث كانت العائلة تتحّدث 
عــن هذه العبارة، وأصبح أصدقائي دائًما 

يرددونها.

هل تشعر بأن العبارة جّرت  «
األضواء إليك وتعّرف الناس 

أكثر على أحمد جالل؟

مــن المؤكــد هــذا، خصوًصــا أن المبــاراة 
كانــت نهائّيــة وتحــدد مصيــر “البحريــن” 
حينــذاك كّنــا متأهلين فيها لــكأس العالم، 
وكانــت الجماهيــر غفيــرة، وهــذا الهــدف 

سّلط الضوء عليَّ أكثر.

كم عدد الميدالّيات اّلتي  «
حصلت عليها؟

على صعيدي النادي والمنتخب تقريًبا 16 
ميدالّية بين ذهبّية وفضّية وبرونزّية.

ماذا أضافت لك دراسة  «
التربية الرياضية في كرة 

اليد؟

أضافت لي في الكثير من الجوانب، ففي 
الجانب النفسي أتاحت لي كيفّية التعامل 
مع المباريات اّلتي يكون فيها ضغط كبير 
لــي  تتيــح  اّلتــي  التدريــب  فــي  وأحياًنــا 
كيفّية تصّور بعض المهارات الصعبة اّلتي 
يمكنني إتقانها من خال التصّور الذهني. 
أمــا الجانــب البدنــي: كيفّيــة االرتقــاء من 
خــال المهــارات اّلتــي أتــدّرب عليهــا فــي 
الجامعــة، وكيــف أســتطيع تطويرهــا مــن 
خــال العلــم الحديــث. وبالنســبة للجانب 
المعرفــي: كيفّيــة التعامــل مــع اإلصابــات 
الموجودة في الماعب ســواء إذا حدثت 

لي أو لاعبين.

ما الفريق اّلذي تحلم أن  «
تلعب في صفوفه؟

نادي فلنســبورغ هاندفيــت األلماني، فأنا 
أتلّهــف ألن أكــون فــي طليعــة محترفيــه 

في المستقبل. 

العب تحب أن تلعب دائًما  «
إلى جانبه في البحرين.

عبــدهللا  الاعــب  الشــباب  نــادي  فــي 

ياســين، فــي المنتخــب أحمــد حســين 
وعبدهللا ياسين.

• هل ترى الطريق  «
مفتوًحا أمام كرة اليد 

في البحرين؟

الطريــق مفتــوح لاحتــراف، لكن على 
ال  المراكــز  بعــض  الخليــج  مســتوى 
تكون لهــا أفضلية االحتراف خصوًصا 
لاعبــي الخــط األمامــي، لكــن لاعبــي 
الخــط الخلفي يكــون الطريق مفتوحا 

أكثر.

هل لديك نظام غذائي  «
خاص تتبعه؟

أجــل، حيــث علــى كل العــب اتبــاع نظام 
غذائــي خــاص، وأنــا أتبــع نظــام غذائــي 

أثرت معرفتي به الجامعة. 

برأيك، كيف أثرى اهتمام  «
سمو الشيخ ناصر الرياضة 

على وجه الخصوص؟

أثّمــن اهتمــام ســمو الشــيخ بالرياضــة 
ومهمــة  كبيــرة  خطــوة  واعتبرهــا 
للرياضييــن والمحترفيــن الموجودين 
فــي المملكة، فمســاهمة ســمو الشــيخ 
فــي الجانــب الرياضــّي يعطــي حافــًزا 
المواهــب  الكتشــاف  المدّربيــن  إلــى 
فــي  يســهمون  العبيــن  وإنتــاج 
تحقيــق مراكــز متقدمــة، وهــو حافــز 
إمكاناتنــا  لتطويــر  كرياضييــن  لنــا 
واالهتمــام أكثر بأنفســنا؛ للوصول إلى 
وتحقيــق  للمنافســة،  يرقــى  مســتوى 
يكــون  أن  وأتمّنــى  ســمّوه.  تطّلعــات 
هناك تسليط ضوء واهتمام أكبر على 
كــرة اليــد، حيــث إننــا نمتلــك طاقــات 
والعبيــن يضاهــون العبيــن عالمييــن، 
فاالهتمــام باأللعــاب الجماعّيــة وحّتى 
الفردّية ســيرتفع اسم البحرين وتصل 

إلى مراتب عالية.

حوار: مناهل محمد جواد “طالبة 

إعالم بجامعة البحرين”

أحمد جالل: أفّكر في االحتراف خارج البحرين
مــــــــــــازال اإلعــــــــــــام الـــــريـــــاضـــــي مــــقــــصــــرا تـــــجـــــاه كــــــــرة الـــيـــد

ســيكون محبــو رياضــة الســيارات وفعاليــات الحلبــة على موعد جديد مــع عطلة نهاية أســبوع حافلة بحلبــة البحرين الدولية 
“موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط” وذلك مساء يومي الخميس والجمعة الموافق 14 و15 مارس الجاري بانطاق 

فعاليتين من فعاليات “الحلبة لك” الليلية للسيارات والدراجات النارية.

رياضــة  عشــاق  بإمــكان  ســيكون 
قيــادة  الخميــس  يــوم  الســيارات 
ســياراتهم ودراجتهــم الناريــة الخاصة 
علــى مســار الحلبة ليا، حيث ســتكون 
هذه التجربة ال تنسى مع إعطائهم جوا 
مــن اإلثــارة التــي ال يمكــن وصفها على 
مضمــار الحلبة الداخلية. ويوم الجمعة 
تنطلــق إثــارة فعاليات الحلبــة لك على 

مضمار سباقات الفورموال وان.
وبإمــكان المشــاركين قيــادة ســياراتهم 
ودراجاتهــم الناريــة ليــا علــى مضمــار 
الحلبــة التمتــع بهــذه التجربــة الســبت 
ســيكون علــى المضمــار الفورمــوال وان 
العالمــي، وذلــك مــن 6 مســاء حتــى 12 

منتصف الليل، وذلك بدفع مبلغ وقدره 
 79 بـــ  يــوم  ونصــف  دينــار،   110.500
دينــارا، والجولــة الواحــدة بـــ 42 دينارا 
اليــوم  فقــط، وذلــك عنــد الحجــز فــي 
نفســه. أما الحجز المبكر، فيكون اليوم 
يــوم  ، نصــف  94.500 دينــار  بـــ  كامــا 
الواحــدة ب  68.500 دينــار، والحصــة 

31.500 دينار.
مــن  الســرعة  محبــو  وســيتمكن  كمــا 
تجربــة ركوب ســيارة الراديكال اس ار 
3، اســتعد ألفضــل تجربــة راكــب علــى 
اإلطــاق بأقــوى الســيارات الرياضيــة، 
والتي تنطلق من 0 حتى 100 كيلومتر 
في الســاعة في 3.4 ثانية فقط! وذلك 

العالمــي  المضمــار  علــى  لفــات  بثــاث 
وذلــك بـــ 37 دينــارا ومــدة التجربــة 40 

دقيقة. 
ســيارة  تجربــة  فرصــة  ســتتاح  كمــا 
مــن أشــهر  كــب، والتــي تعتبــر  الكليــو 
 220 قــوة  ذات  الرياضيــة  الســيارات 
حصانــا، وســيتمكن المشــاركون ضمــن 
الجلــوس  تجربــة  مــن  الفعاليــة  هــذه 
بمقعد الراكب بسيارة رينو كليو للقيام 
بلفتيــن علــى مســار الحلبــة مــع تواجد 
أحــد المدربيــن المؤهليــن. وذلــك فقط 
 40 26.500 دينــار بحرينــي ولمــدة  بـــ 

دقيقة. 
وخــال يومي الخميس والجمعة أيضا 

تنطلــق التجــارب األحــدث علــى قائمة 
الفعاليــات التــي تنظمها حلبــة البحرين 

الدوليــة، وهي “تجارب الجاغوار” وهو 
األولــى مــن نوعهــا فــي منطقة الشــرق 

األوســط، حيــث ســيتمكن مــن خالــه 
محبــو رياضــة الســيارات مــن التدريب 
F- وقيادة ســيارات الجاغــوار من نوع

.Type
تجــارب  فــي  المشــاركون  وســيتمكن 
أول  علــى  الحصــول  مــن  الجاغــوار 
والتــي  العالمــي،  المضمــار  علــى  لفــة 
ليعرفــك  مؤهــل  مــدرب  مــع  ســتكون 
علــى المضمــار، وبعدها ستتســلم مقود 
 F-Type نــوع  مــن  الجاغــوار  ســيارة 
وتجربها بنفســك حــول المضمار وذلك 
لمدة 15 دقيقة، ســيكون مدرب مؤهل 
مــن الحلبــة بجانبــك في مقعــد الراكب 
نصائــح  ويعطيــك  سيســاعدك  الــذي 
علــى  والحصــول  قيادتــك  لتحســين 
أقصــى اســتفادة مــن أنظمــة الســيارة 
وكيفيــة االنتقــال بـــ 8 ســرعات ضمــن 

ناقل الحركة السريع.

حلبة البحرين

انطالق فعاليات “الحلبة لك” الليلية مساء الخميس والجمعة

جانب من الفعاليات
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أعلنــت االتحــادات الرياضيــة المنضويــة تحــت 
مظلة اللجنة األولمبية البحرينية، تزكيتها سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، لرئاسة مجلس 
إدارة اللجنــة األولمبيــة فــي الــدورة االنتخابية 

الحالية التي تمتد حتى العام 2020.

اتحاد الكرة 

أعلن االتحاد البحريني لكرة القدم تزكية ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة لتولي رئاســة 
دعمــه  مؤكــًدا  البحرينيــة،  األولمبيــة  اللجنــة 
لســموه لتقلــد هــذا المنصــب، ليكــون خير خلف 

لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وأكــد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي 
لكــرة القــدم الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمــد 
آل خليفــة، أن االتحــاد يضــع كامل الثقة بســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة لتولي رئاســة 
أن  إلــى  مشــيًرا  البحرينيــة،  األولمبيــة  اللجنــة 
سموه يمتلك الرؤى الثاقبة والسديدة لمواصلة 
تحققــت  التــي  البحرينيــة  الرياضــة  نجاحــات 
بقيــادة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة، 
التــي تأتي توافًقا وترجمــة للتوجيهات الملكية 
السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى حفظه 

هللا ورعاه.
وأكد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة 
أن ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة فــي 
رئاســة اللجنــة األولمبيــة خــالل الفتــرة المقبلــة 
ســيواصل لمملكــة البحريــن تحقيــق المزيد من 
اإلنجازات ســيًرا على الخط الذي انتهجه ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، مشــيًدا بمــا 
قدمه ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من 
إســهامات متعــددة خدمــة للرياضــة البحرينيــة 
التــي وصلت إلى مســتويات رفيعة بفضل رؤى 

سموه.

اتحاد اليد

أعلــن االتحاد البحريني لكــرة اليد تزكية اتحاد 
اللعبــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
البحرينيــة،  األولمبيــة  اللجنــة  رئاســة  لتولــي 
ليكــون خير خلف لســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 

آل خليفة.
وأكــد رئيــس االتحــاد البحريني لكــرة اليد علي 
لســمو  االتحــاد  إدارة  مجلــس  دعــم  إســحاقي 
الشــيخ خالــد بــن حمــد تقلــد هــذا المنصــب لمــا 
يمتلكــه مــن رؤى ثاقبة فــي مواصلة اإلنجازات 
والمكاســب التــي حققتهــا الرياضــة البحرينيــة 

بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وأشــار إســحاقي إلــى الثقــة الكبيرة فــي قيادة 
ســموه منصــب رئاســة اللجنــة األولمبيــة بــكل 
النجــاح  مســيرة  واســتكمال  وتميــز  نجــاح 
ومــا  البحرينيــة  للرياضــة  الناصــع  والســجل 
بإســهامات  منوًهــا  طيبــة،  ســمعة  مــن  حققتــه 
عالًيــا  المملكــة  اســم  رفــع  فــي  البــارزة  ســموه 
فــي المحافــل القاريــة والدوليــة خالل رئاســته 

االتحاد البحريني أللعاب القوى.

اتحاد السيارات 

أعلن مجلس إدارة االتحاد البحريني للسيارات 
تزكيتــه لســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة 
لتولي رئاسة اللجنة األولمبية البحرينية ليكمل 
مشــوار أخيــه ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة ومبادرتــه الكريمــة “الذهب فقــط” التي 
رفعت من شأن الرياضة البحرينية وحققت لها 

العديد من اإلنجازات المشرفة.
وأكــد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي 
للســيارات دعم مجلس إدارة االتحاد البحريني 
للســيارات الكامــل لســمو الشــيخ خالــد بن حمد 
وثقتــه  األولمبيــة  اللجنــة  لرئاســة  خليفــة  آل 
الكاملة في ســموه لمواصلة مســيرة اإلنجازات 

الرياضيــة للمملكــة الغاليــة، فــي ظل مــا تحظى 
به الرياضة من دعم سخي وال محدود من لدن 
ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك المفدى 
حفظــه هللا ورعــاه، وأشــار عبــدهللا بــن عيســى 
أن العديد من اإلنجازات والمكتســبات تحققت 
في عهد ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ومبادراتــه الكريمــة والتي ســيواصل مشــوارها 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لما يمتلكه 

من حنكة إدارية.

رفع األثقال

أعلــن االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقال ترشــيح 
ا  ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة رســميًّ
األولمبيــة  اللجنــة  إدارة  مجلــس  لرئاســة 
البحرينية الستكمال الدورة االنتخابية الحالية 

.2017/2020
االتحــاد  إدارة  مجلــس  دعــم  الغانــم  وأكــد 
البحرينــي لرفــع األثقــال الكامــل لســمو الشــيخ 
اللجنــة  لرئاســة  خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد 
األولمبيــة وثقتــه الكاملــة فــي ســموه لمواصلــة 
مســيرة اإلنجــازات الرياضيــة للمملكــة الغاليــة، 
بتزكيــة  واعتــزازه  فخــره  عــن  الغانــم  وأعــرب 
ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة لمواصلة 
النهضــة والطفــرة الرياضيــة التــي تحققــت في 

عهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

اتحاد الصم

أعلن االتحاد الرياضي البحريني للصم برئاســة 
الشــيخ ســلطان بن دعيج آل خليفــة عن تزكية 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة لتولــي 
رئاسة اللجنة األولمبية البحرينية، مؤكًدا دعمه 
لســموه لتقلــد هــذا المنصــب، ليكــون خير خلف 

لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
واكد الشــيخ ســلطان بن دعيج آل خليفة على 
دعــم مجلس إدارة االتحاد الرياضي البحريني 
للصــم الكامــل لســمو الشــيخ خالــد بــن حمد آل 
البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  لرئاســة  خليفــة 
وثقتــه الكاملــة في القــدرات والخبــرات الرؤى 
الثاقبة والســديدة لمواصلــة نجاحات الرياضة 
تجــاه  فــي  ســموه  يمتلكهــا  التــي  البحرينيــة 
الدفــع لمزيــد من اإلنجــازات الرياضيــة بمملكة 

البحرين.

اتحاد ذوي اإلعاقة

أعلــن االتحــاد البحرينــي لرياضــة ذوي اإلعاقة 
عن تزكية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
البحرينيــة،  األولمبيــة  اللجنــة  رئاســة  لتولــي 
مؤكًدا دعمه لســموه لتقلد هذا المنصب، ليكون 

خيــر خلــف لســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفة. وأكد نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحرينــي لــذوي اإلعاقة علي حاجي بأن ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة فــي رئاســة 
اللجنة األولمبية خالل الفترة المقبلة سيواصل 
لمملكــة البحريــن تحقيق المزيد مــن اإلنجازات 
ســيًرا علــى الخــط الــذي انتهجــه ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، مشيًدا بما قدمه سمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمد آل خليفة من إســهامات 
متعددة خدمة للرياضة البحرينية التي وصلت 
إلــى مســتويات رفيعــة بفضل رؤى ســموه. في 
اتباع األســاليب العلمية ووضع االستراتيجيات 

الالزمة للنهوض بالقطاع الرياضي.

اتحاد الريشة واإلسكواش

أكدت رئيس االتحاد البحريني للريشــة الطائرة 
واإلســكواش  سوســن تقــوي تزكيــة اتحادهــا 
لســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة لرئاســة 

مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية.
وأوضحــت تقوي أن االتحاد البحريني للريشــة 
بتزكيــة  ويفتخــر  يعتــز  واإلســكواش  الطائــرة 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة لرئاســة 
ــا نــذر  اللجنــة األولمبيــة باعتبــاره قائــًدا رياضيًّ
نفسه لخدمة الرياضة البحرينية وحقق لمملكة 

البحريــن العديد مــن اإلنجازات المتميزة ولديه 
خبرات قيادية من شأنها أن تسهم في االرتقاء 
بعمــل اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة إلــى المزيد 

من التقدم والنجاح.
وأضافــت “نضــع كامــل ثقتنــا في ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة فهــو الرجــل األصلح 
واألكفــأ لتولــي هــذه المهمة خلفا لســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة والــذي قــاد اللجنــة 
التــي  المتميــزة  خــالل عقــد زاهــر باإلنجــازات 
عــززت مكانــة البحريــن علــى كافــة األصعــدة، 
خالــد  الشــيخ  ســمو  شــقيقه  بعــده  مــن  ليأتــي 
بــن حمــد آل خليفــة ليواصــل مســيرة العطــاء 

والتميز”.

اتحاد الدفاع عن النفس 

أعلــن مجلــس إدارة اتحاد البحريــن للدفاع عن 
تزكيتــه ســمو  الخيــاط  أحمــد  برئاســة  النفــس 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة لتولي رئاســة 
اللجنــة األولمبيــة البحرينية، ليكــون خير خلف 

لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وأكــد رئيــس االتحــاد الخياط أن االتحــاد يعلن 
تزكيتــه لســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد رســميًا، 
التــي  الحافلــة  اإلنجــازات  مســيرة  لمواصلــة 
حققتها الرياضة البحرينية بقيادة ســمو الشيخ 

دعــم  فــي  الكبيــرة  وجهــوده  حمــد  بــن  ناصــر 
الرياضــة البحرينيــة بكافــة الســبل، مؤكــًدا أن 
ســمو الشــيخ خالد بن حمــد قدم ومــازال يقدم 
الكثير للرياضة البحرينية التي حققت لمملكتنا 
العديد من اإلنجازات المشــرفة، مشــيًرا إلى أن 
االتحــاد يعتــز ويفتخــر بتزكيــة ســموه لرئاســة 

اللجنة األولمبية.

اتحاد الطاولة
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس  أعلــن 
الطاولة برئاســة الشــيخة حياة بنــت عبدالعزيز 
آل خليفــة تزكيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
آل خليفــة، مؤكــدا االتحــاد دعمه الكامل لســمو 
الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة لرئاســة اللجنة 
األولمبيــة وثقتــه الكاملــة فــي ســموه؛ لمواصلة 

مسيرة اإلنجازات الرياضية للمملكة الغالية.
فخرهــا  عــن  عبدالعزيــز  بنــت  حيــاة  وأعربــت 
واعتزازهــا بتزكيــة ســمو الشــيخ خالــد بن حمد 
آل خليفــة لمواصلة النهضــة والطفرة الرياضية 
الملــك  التــي تحققــت فــي عهــد ممثــل جاللــة 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة. وأكــدت حيــاة بنــت 
عبدالعزيــز أن ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
خليفــة قائد ورياضي متميز، وحقق العديد من 
اإلنجــازات الكبيــرة علــى المســتوى الشــخصي 
ســموه  وبصمــات  الماضيــة  الســنوات  طــوال 
واضحــة فــي تطور وازدهــار الحركــة الرياضية 
فــي المملكة خصوصا رياضــة ألعاب القوى منذ 
تولي ســموه رئاســة االتحاد، واستطاع بحنكته 
ورؤيتــه أن تصــل هــذه الرياضــة إلــى صفــوف 
العالمية. وأشارت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفة أن رئاســة ســمو الشيخ خالد بن حمد 
مــن  البحرينيــة  األولمبيــة  للجنــة  خليفــة  آل 
شــأنه أن يواصــل لمملكــة البحريــن العديــد مــن 
اإلنجازات في ظل قيادة ســموه ومواصلة رفع 

راية المملكة في المحافل الدولية.

علي بن خليفة

االتحادات الرياضة تزّكي خالد بن حمد لرئاسة “األولمبية”
البحرينية ــريــاضــة  ــال ب ــاء  ــقـ االرتـ فــي  حــمــد  بــن  ــر  ــاص ن وقـــيـــادة  بــجــهــود  أشــــادت 

19 sports@albiladpress.com

األربعاء
13 مارس 2019 
6 رجب 1440

سلطان الغانمعبدالله بن عيسىعلي إسحاقي

أحمد الخياط سوسن تقويعلي حاجيسلطان بن دعيج

أعلن رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة عن تزكيته للنائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة لرئاســة اللجنة 
األولمبية البحرينية بعد إعالن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس 

المجلس األعلى للشباب والرياضة تفّرغه للمجلس األعلى.

وأكد ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفة 
أن الرياضــة البحرينيــة شــهدت طفــرة نوعيــة 
وفريــدة فــي الســنوات الماضية بفضــل الرؤية 
الثاقبة لســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
خارطــة  علــى  البحريــن  مملكــة  جعلــت  التــي 
العالم في الجانب الرياضي، مشيًرا سموه إلى 
أن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يمتلك 
الــرؤى الثاقبــة والســديدة لمواصلــة نجاحــات 
الرياضــة البحرينيــة والتــي تتوافــق وتترجــم 

التوجيهــات الملكيــة الســامية لحضرة صاحب 
الجاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه.

وأوضح سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
أن ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة لــه 
إســهامات وبصمات عديدة فــي تطور وارتقاء 
الرياضة البحرينية في كافة المجاالت، مشيًرا 
ســموه إلــى أن ســمو الشــيخ خالــد بــن حمد آل 
خليفة ســيواصل رفع راية مملكة البحرين في 
المحافــل الرياضيــة المختلفة التــي كانت عهد 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وأعرب سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
أن مســيرة العمــل الرياضــي بمملكــة البحريــن 
في عهد ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ساهمت في قيادة البحرين وبروزها مع الدول 
العالميــة المتقدمــة في الجانــب الرياضي، وأن 
رئاســة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة 
ســتواصل ازدهار الرياضة في مملكة البحرين 
فــي ظــل الرؤية الســديدة التي يمتلكها ســموه 

خصوًصــا أن االتحــاد البحرينــي أللعــاب القوى 
شــهد طفرة نوعية فــي الفترة الماضية بجهود 

متمنيــًا  الناجحــة،  وقيادتــه  وحنكتــه  ســموه 
لسموه كل التوفيق والنجاح.

االتحاد الملكي للفروسية يزكي سموه

اللجنة اإلعالمية

يســتعد فريــق بابكــو لرياضــة الســيارات للمشــاركة بقــوة فــي ســباق 
التحمــل 24 ســاعة للكارتنغ الذي ســيقام على مضمــار حلبة البحرين 
الدوليــة للكارتنــغ والذي ســينطلق عصر يوم الجمعــه المقبل الموافق 
15 مارس الجاري عند الساعة الرابعة عصرا، ويختتم صباح السبت 

التالي الموافق 16 مارس الرابعة عصرا أيضا.
وكان الفريق قد حرص على االستعداد المبكر والجيد لمنافسات هذا 
الســباق الــذي يتطلــب تكنيكا ومهارات عالية، لــذا فقد حرص الفريق 
بالمشــاركة فــي ســباقات الســبرنت األخيــرة؛ كــي يقف على مســتوى 
جاهزيتــه واســتعداده لهــذه البطولــة التي ينظر لها بأهميــة بالغة إلى 
جانب التدريبات المنتظمة ضمن الجدول الذي وضعته ادارة الفريق 

لخوض أقوى سباقات التحمل في رياضة الكارتنغ.
وبدء فريق بابكو لرياضة السيارات االستعداد للسباق في وقت مبكر؛ 
مــن أجــل تحقيــق أفضل النتائج ورفع اســم الشــركة وســط مشــاركة 
واسعة ومنافسات قوية وهو عادة ما تشهده سباق التحمل؛ لذا فقد 
حرصــت ادارة الفريــق بدعم ومتابعة مســؤولي شــركة نفط البحرين 
بابكــو بتهيئة جميــع األجواء المثالية وتســخير جميع اإلمكانات؛ من 

أجــل تســهيل مشــاركة الفريــق وتوفيــر جميــع احتياجاتــه، حيث إن 
متابعة واهتمام ودعم مسؤولي شركة نفط البحرين بابكو بحد ذاتها 
دافــع معنــوي كبير ويخلق الحماســة لدى المتســابقين وحتى إداريي 
الفريــق وجميــع منتســبيه، وقــد أوشــك الفريــق علــى وضع اللمســات 

األخيرة لصورة مشاركته في جميع الفئات.

فريق بابكو

للكارتنــغ ســاعة   24 التحمــل  لســباق  اســتعدادا 

فريق بابكو للسيارات يعلن الجهوزية

وزارة الداخلية

اللــواء  العــام  األمــن  رئيــس  رعايــة  تحــت 
طــارق بــن حســن الحســن، أقيمــت المبــاراة 
النهائيــة لبطولــة الشــرطة لخماســيات كــرة 
فريقــي  جمعــت  والتــي  الصــاالت،  القــدم 
مديريــة شــرطة العاصمة وشــئون الجمارك، 
وفــاز فريق الجمــارك بالــركالت الترجيحية 
فــي  المبــاراة  انتهــت  أن  بعــد   6/5 بنتيجــة 

وقتها األصلي بالتعادل 2/2.
هــذا وقــد توج راعي الحفــل فريق الجمارك 
البطولــة،  وكأس  األول  المركــز  بميداليــات 
وفريق شــرطة العاصمــة بميداليــات المركز 
الثانــي، كما ســلم راعي الحفــل كأس هداف 
البطولــة لالعب ياســر حســن إســماعيل من 
حــارس  وأفضــل  العاصمــة،  شــرطة  فريــق 
شــرطة  مــن  عبدالكريــم  عبــدهللا  لالعــب 

العاصمة.

االتحــاد  رئيــس  أعــرب  المناســبة،  وبهــذه 
الرياضــي لألمــن العــام عــن شــكره وتقديره 
لرئيــس األمــن العــام علــى تفضلــه برعايــة 
الحفل الختامي للبطولة، مشــيًدا بدوره في 

الدعــم والمتابعــة المســتمرة لــكل األنشــطة 
الرياضية التي ينظمها االتحاد ضمن خطته 
الرياضيـــة السنويـــة التــي تهــدف إلــى رفــع 

كفاءة القدرات البدنية لمنسوبي الوزارة.

جانب من التتويج

رئيــس األمــن العــام تــوج البطــل وكــّرم الفائزيــن

“الجمارك” بطاًل لخماسيات الشرطة للصاالت

سمو الشيخ خالد بن حمدفيصل بن راشد

حياة بنت عبدالعزيز



قمة مفتوحة
ســيكون بــاب التأهــل الــى الــدور ربــع النهائــي لمســابقة دوري أبطــال أوروبــا مفتوحــا علــى 
مصراعيــه بيــن بايــرن ميونيــخ األلمانــي وضيفــه ليفربول اإلنجليــزي وصيف بطل الموســم 

الماضي، اليوم األربعاء في اياب ثمن النهائي.

باللقــب  الفائــزان  وليفربــول،  بايــرن  ويدخــل 
القــاري المرمــوق 5 مرات، مواجهــة اليوم في 
“اليانــز أرينــا” وهما على المســافة ذاتها بعدما 
فشلت الترسانة الهجومية للفريق اإلنجليزي، 
صــاح  محمــدد  المصــري  مــن  والمكونــة 
والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو 

مانيه، من الوصول الى الشباك البافارية.
بعــد  بايــرن  لصالــح  األفضليــة  وســتكون 
التعــادل الســلبي الــذي عــاد بــه مــن “أنفيلــد” 
قبل 3 أســابيع، لكن المهمة ليســت سهلة على 

اإلطــاق الســيما أنــه مطالــب بالهجــوم بيــن 
جماهيره ما سيترك المساحات أمام مهاجمي 

“الحمر”.
ويدخل ليفربول الى اللقاء بمعنويات مرتفعة 
بعد أن أعاد الفارق الذي يفصله عن مانشستر 
ســيتي متصــدر وحامل لقــب الــدوري الممتاز 
 4-2 بيرنلــي  علــى  األحــد  بفــوزه  نقطــة  الــى 

بفضل ثنائية لكل من فيرمينو ومانيه.
ورأى المدرب األلماني لليفربول يورغن كلوب 
الــذي اعتــاد علــى مواجهــة بايــرن حيــن كان 

مدربا لماينتس وبوروســيا دورتموند، أن هذه 
“األهــداف األربعة )ضد بيرنلــي( جيدة لكن ما 
عاقتهــا بميونيــخ. لــن يكون من الســهل على 

اإلطاق أن نسجل هناك 4 أهداف أيضا”.
ويعــرف كلوب عما يتحــدث ألن المدرب البالغ 
و5  انتصــارات   9 حقــق  عامــا   51 العمــر  مــن 

تعــادالت مقابل 16 هزيمة في المباريات الـ30 
التــي جمعتــه ببايــرن كمــدرب لفريقــه الحالــي 
ليفربول أو ماينتس ودورتموند منذ المواجهة 

األولى مع العماق البافاري عام 2004.
وكانــت أفضــل أيامــه ضــد بايــرن حيــن كان 
مدربــا لدورتمونــد بيــن 2008 و2015 حيــث 

حقــق 4 انتصــارات مقابــل تعــادل و4 هزائــم 
في 9 زيارات الى ملعب النادي البافاري.

وخــرج كلــوب منتصــرا مــن زيارتــه األخيرة 
الــى “أليانــز أرينا” في أبريــل 2015 حين فاز 
دورتموند بركات الترجيح في نصف نهائي 

مسابقة الكأس األلمانية.

ويــدرك كلــوب أن علــى الفريــق الــذي يــزور 
أن  الفــوز  أمــل  مــع  البافــاري  النــادي  معقــل 
يتمتــع بثقــة عاليــة و”نحــن ليســت لدينــا أي 
مشــكلة مــع الثقــة بالنفــس، نحــن فــي مــزاج 

جيد”.
نجمهــم  يجــد  أن  ليفربــول  جمهــور  ويأمــل 
صــاح غريزتــه التهديفيــة القاتلــة مــن أجل 
مســاعدة “الحمــر” علــى العــودة مــن ميونيخ 
ببطاقة ربع النهائي، بعدما ما اكتفى المصري 
بهدف واحد في مبارياته الثمانية األخيرة.

ويأمــل العمــاق البافــاري االفــادة مــن الدفع 
لكــي  الغفيــر  جمهــوره  ومــؤازرة  المعنــوي 
للموســم  النهائــي  ربــع  فــي  مقعــده  يحجــز 

الثامن تواليا.

وكاالت

وكاالت

قــال فيرجيــل فــان دايك مدافــع ليفربول إن ناديه يجب أن يكون مســتعدا 
لخــوض ”قتــال كبيــر“ عندما يلعــب في ضيافة بايرن ميونيــخ في إياب دور 
الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم األربعاء وأكد أنه فريقه 

سيكون متحمسا لتحسين مستواه خارج أرضه بالمسابقة.

وســيلعب ليفربــول فــي ألمانيــا بعــد 
دون  أرضــه  علــى  ذهابــا  التعــادل 

أهداف في أنفيلد الشهر الماضي.
وعانــى ليفربــول، الــذي خســر نهائــي 
دوري األبطال أمام ريال مدريد العام 
الماضي، خارج أرضه خال الموســم 
الجــاري فــي أوروبا حيث خســر أمام 
نابولــي ورد ســتار بلجــراد وباريــس 

سان جيرمان في دور المجموعات.
إعــام  لوســائل  دايــك  فــان  وفــان 
بريطانيــة ”نتائج دور المجموعات لم 
تكــن جيــدة بالشــكل الــذي كنــا نريده 

لكننا وصلنا إلى األدوار اإلقصائية.
”ســتصبح األمــور صعبــة ونحــن فــي 
حاجــة إلــى اللعــب بشــكل أفضل من 
المباريــات الســابقة خــارج أرضنا في 

كل  نفعــل  أن  نريــد  األبطــال.  دوري 
شيء ممكن من أجل التأهل“.

وكان بايــرن ســعيدا بالدفاع في لقاء 
الدفــاع لكن فان دايك يترقب مباراة 
فــي ميونيــخ ويثــق  أكبــر  هجوميــة 
التســجيل  علــى  فريقــه  قــدرة  فــي 
خــارج  الهــدف  قاعــدة  واســتغال 

األرض.
”فــي  الهولنــدي  المدافــع  وأضــاف 
للضغــط  ســنتعرض  األوقــات  بعــض 
ألن المنافــس يملــك إمكانيــات عالية 
لكــن بكل تأكيد ســنحصل على بعض 
الفرص بســبب اإلمكانيات الموجودة 

لدينا أيضا.
علــى  نكــون  أن  إلــى  نحتــاج  ”نحــن 
مســتوى القتــال الكبيــر ألن المنافس 

ســيلعب بكل قوة خاصة في البداية. 
الحفــاظ علــى نظافــة الشــباك يكــون 
لكننــا  ذهابــا  للفريقيــن  دائمــا  جيــدا 

نــدرك أنــه إذا ســجلنا هدفا ســيحتاج 
المنافــس إلــى هدفيــن. هكــذا تســير 

األمور. نريد الفوز والتأهل“.

فيرجيل فان دايك

قتـــــــال كبيــــــر

وكاالت

أحــرز لــو وليامــز 34 نقطــة ليصبح أكثر العب بديل تســجيال للنقاط في تاريخ دوري كرة الســلة 
األمريكي للمحترفين خالل فوز لوس انجليس كليبرز 115-140 على بوسطن سيلتيكس.

بيــن  النقــاط  مســجلي  قائمــة  وليامــز  ويتصــدر 
البدالء خال هذا الموسم لكنه اجتاز ديل كوري 
كأكثــر العــب بديل تســجيا في تاريخ المســابقة 
مقابــل  نقطــة   11154 إلــى  رفــع رصيــده  بعدمــا 
الثامنــة  المبــاراة  وهــذه  لكــوري.  نقطــة   11148
التي يســجل فيها وليامز 30 نقطة أو أكثر خال 
 28 المباريــات منــذ  الجــاري وكل هــذه  الموســم 

ديســمبر كانــون األول. وســجل دانيلــو جالينــاري 
13 نقطــة فــي الربــع األول، من أصــل 25 نقطة له 
فــي اللقــاء، وأضــاف مونتريزل هاريــل 20 نقطة 
ليحقق كليبرز فوزه الخامس على التوالي ويعزز 
ســجله إلى 3-9 في آخر 12 مباراة. وبات كليبرز 
ينفــرد بالمركز الســادس في القســم الغربي وعزز 

آمال التأهل إلى األدوار اإلقصائية.

رقم قياسي

sports@albiladpress.com
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مواجهة تخطف األنظار نحو اليانز ارينا

برشلونة لتجنب مصير الغريم
على ملعب “كامب نو”، يبدو برشــلونة مرشــحا لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثانية 
عشــرة تواليا، عندما يســتضيف ليون الذي وصل الى ثمن النهائي للمرة األولى منذ 

موسم 2011-2012.

عــاد  الــذي  الكاتالونــي  النــادي  علــى  لكــن 
بتعادل سلبي من ملعب منافسه الفرنسي، 
الحــذر لكي يتجنب مصيــر غريمه المحلي 
ريــال مدريــد الذي فــاز ذهابا خــارج ملعبه 
على أياكس الهولندي 1-2 ثم مني بهزيمة 
مذلــة علــى أرضــه 4-1 وتنــازل عــن اللقــب 
الذي توج به في المواسم الثاثة الماضية.

وهذا ما شدد عليه ظهير النادي الكاتالوني 
جــوردي ألبا بالقول “جعلــوا أيضا من ريال 
مدريد مرشحا )لبلوغ ربع النهائي بعد الفوز 
ذهابا(، لكن أياكس هو من اســتحق التأهل 
الــى الــدور التالــي... يجــب أن نتعامــل مــع 
المبــاراة باندفــاع وتركيــز كامليــن بمؤازرة 
جماهيرنــا. ويجــب علينــا المحافظــة علــى 

المستوى الذي أظهرناه هذا الموسم”.
هــذا  بعيــدا  بالذهــاب  برشــلونة  ويأمــل 
الموســم بعد أن انتهى مشــواره في 2018 

رومــا  يــد  علــى  النهائــي  ربــع  الــدور  عنــد 
اإليطالــي بالخســارة أمامــه إيابــا صفــر - 3 

بعد أن فاز ذهابا في ملعبه 4-1.
وتطــرق ألبــا الــى خيبــة الموســم الماضــي 
بالقــول أن فريقــه “كان مرشــحا ايضــا ضد 
رومــا ونعرف جميعــا ما حصل. من المؤكد 
أن فريقنا ســيقاتل وسيحاول المرور. لكن 

ال يمكنني التنبؤ”.
وينافــس فريق المدرب أرنســتو فالفيردي 
بثبــات  يمضــي  إذ  جبهــات،  ثــاث  علــى 
كمــا  الــدوري اإلســباني،  بلقــب  لاحتفــاظ 
بلــغ نهائي مســابقة الــكأس بفوزه الكاســح 
فــي ايــاب نصف النهائي علــى غريمه ريال 
مدريــد -3صفــر فــي معقــل األخيــر، وهــو 

يلتقي فالنسيا في 25 مايو.
ويمنــي النــادي الكاتالونــي النفــس بتكــرار 
أحــرز  حيــن  و2015   2009 ســيناريو 

طويــا  زال  مــا  الطريــق  لكــن  الثاثيــة، 
بحســب ما حذر ألبا في المؤتمر الصحافي 
الــذي عقده اإلثنيــن بمناســبة تمديد عقده 

مع الفريق حتى 2024.
وقال ألبا “نعلم أن كل األلقاب صعبة. األمر 

ليس ســها على اإلطاق. من الواضح أننا 
نملــك فريقــا يعــرف فيه الاعبــون بعضهم 
بعضــا منذ فترة طويلــة... لقد دمجنا دماء 
جديــدة وســنحاول مواصلــة القتال بنفس 

الطريقة، على أمل الفوز بجميع األلقاب”.

برشلونة يستقبل ليون لمواصلة المشوار االوروبي

وكاالت
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دورادوس  مــدرب  مارادونــا،  أرمانــدو  دييجــو  األرجنتينــي  قــال 
المكسيكي، إنه يتمنى لو كان باستطاعته أن يرتدي جسد أحد العبيه 

من أجل الفوز على بوماس أونام، في ربع نهائي كأس المكسيك.

أن  “أتمنــى  المــدرب  وقــال 
ويقدمــون  الاعبــون  يتحفــز 
بومــاس،  أمــام  جيــدة  مبــاراة 
وددت أن أرتــدي جســد أحدهــم 
هــذه  دورادوس  يتخطــى  وأن 
المرحلــة الصعبــة، الوضع صعب 
خــارج الــكأس، واآلن ونحن في 
مرحلــة اإلقصاء المباشــر الوضع 

أصعب”.
علــى  ضيفــا  دورادوس  ويحــل 
بومــاس علــى ملعــب األولمبيكو 
الذي احتضن مباراتين للمنتخب 
مونديــال  فــي  األرجنتينــي 

المكسيك 1986.

ذلــك  علــى  األرجنتيــن  وفــازت 
الجنوبيــة  كوريــا  علــى  الملعــب 
النســخة  تلــك  افتتــاح  فــي   3-1
دور  واختتمــت  البطولــة  مــن 
المجموعــات بفــوز علــى بلغاريــا 
الــذي ســجل  اللقــاء  0-2 خــال 

فيه مارادونا.
وقــال مارادونــا “أنــا إنســان كبير 
لــي غيــر الذكريــات.  وال يتبقــى 
الملعــب  هــذا  لقــد حققــت علــى 
تكــون  أن  وأتمنــى  انتصاريــن، 
ثاثــة غدا، ما يهمني على المدى 
القصيــر هــو أن يتحســن فريقــي 

ويكون لديه الحافز للفوز”.
ويلتقي الفريقان في ربع نهائي الكأس الذي تأهل إليه دورادوس  «

بعدما أقصى أطلس في ثمن النهائي بركالت الترجيح.

مارادونا بجسد آخر

رأت الصحافــة اإلســبانية الصــادرة أمــس الثالثاء في المدرب الفرنســي زين الدين زيدان الذي قام الليلة الماضيــة بعودة مدوية الى ريال مدريد ثالث 
الدوري اإلسباني لكرة القدم بعد تسعة أشهر من تركه بشكل مفاجئ، “منقذا” للنادي الذي أطلق مع الفرنسي آخر خرطوشة للخروج من األزمة.

فعلــى صفحتهــا األولــى، عنونــت صحيفــة “ماركا” 
المقربــة مــن النــادي الملكي “زيــدان، عــودة بطل”، 
وهــو “الدرع” والمــدرب الذي أعطى “المجد للنادي 

ويعود اليه من أجل إخراجه من األزمة”.
واعتبــرت أن هــذه العــودة بعــد تســعة أشــهر مــن 
االســتقالة المفاجئــة عقــب الفــوز باللقــب الثالــث 
تواليــا فــي دوري أبطــال أوروبا، لهــا “دليل واضح 
على أنه يعود حاما معه مشروعا طويل األمد مع 

الرغبة بإكمال ما تركه غير مكتمل”.
واضافــت “رحــل زيــدان وهــو فــي القمــة، لكــن مع 
فصــول كان يجــب أن تكتــب، وهــا هــو اآلن يملك 

فرصة القيام بذلك”.
أمــا صحيفــة “ســبورت” الكاتالونيــة فاعتبــرت أن 
“زيــزو” هــو “المنقــذ” الــذي أصبــح “آخر خرطوشــة 
للنــادي مــن أجل التخلص من األزمــة والبقاء على 

قيد الحياة”.
وعنونــت صحيفــة “مونــدو ديبورتيفــو” الصــادرة 
“البعــث”،  بكلمــة  األولــى  برشــلونة صفحتهــا  فــي 
مشــيرة الــى أن رئيــس النــادي الملكــي فلورنتينــو 
بيريــز “أخــرج أمــس مــن قبعتــه أرنبــا أســمه زيــن 

الدين زيدان”.
العاصمــة  فــي  الصــادرة  “آس”  صحيفــة  ونقلــت 
تصريحا لزيدان على شــكل عنوان “ال أســتطيع أن 

أقول ال”.
وتضمنــت الصفحــات األولى للصحف األخرى غير 
المتخصصــة بالرياضة نبأ االنقــاب المفاجىء مع 
صورة لزيدان على غرار “إل موندو” التي اعتبرت 
أن المــدرب الفرنســي يعــود مــع “إطــاق يــده فــي 
تجديــد تشــكيلة الفريــق”، بينمــا رأت “إل باييــس” 
مــن جانبهــا أن مهمة الفرنســي تكمن “في انتشــال 

فريق يعيش الساعات األكثر ظلمة في تاريخه”.
األرجنتينــي  محــل  عامــا(   46( زيــدان  وســيحل 
سانتياغو سوالري بموجب عقد يمتد حتى 2022 
مــع تحــد يتمثــل في إعــادة بنــاء “البيــت األبيض” 
الــذي كان متهــاوي البنيــان فــي االســابيع األخيرة 
حيث خسر في مباراتي كاسيكو على أرضه أمام 
غريمــه برشــلونة الــذي أخرجــه مــن نصــف نهائــي 
الــكأس المحليــة وابتعــد عنه بفــارق 12 نقطة في 

صدارة الدوري.
ملعبــه  علــى  المــدوي  ســقوطه  ذلــك  بعــد  وجــاء 
سانتياغو برنابيو أمام أياكس امستردام الهولندي 
4-1 فــي إيــاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 
أن تقــدم ذهابــا 1-2، ليفقــد اللقــب ويرتفــع عــدد 
هزائمــه البيتيــة المتتاليــة إلى 4 بعد ســقوطه في 

المرحلة 24 من الدوري أمام جيرونا 1-2.

وكاالت

عــودة البطــل

زين الدين زيدان
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إعداد: هبة محسن

يواصــل مهرجــان البحريــن للطعام 
اســتقطاب  الرابعــة  بنســخته 
أعــداد قياســية مــن الــزوار ليحقــق 
علــى جميــع  غيــر مســبوق  نجاًحــا 
المهرجــان  زار  المســتويات، حيــث 
أكثــر من 150 ألف زائر، وذلك فقط 
خــالل األســبوع األول منذ انطالقه 
يــوم الخميس الماضي الموافق 28 
أن  المتوقــع  ومــن   .2019 فبرايــر 
يســتقطب هــذا المهرجــان العائلــي 
 16 لغايــة  يســتمر  والــذي  المتميــز 
مــارس 2019 المزيد من الزوار في 

األيام المقبلة.
مــن جهته، علــق الرئيــس التنفيذي 
لهيئة البحرين للسياحة والمعارض 
الشــيخ خالــد بــن حمــود آل خليفة، 
البحريــن  مهرجــان  “يقــدم  قائــالً: 
للطعام المنصة المثالية الستعراض 
أصحاب المطاعم المحليين أشــهى 
التــي  المبتكــرة  المأكــوالت  وألــذ 
يقدمونها إلى جمهور أكبر، خصوًصا 
المجــاورة،  الــدول  مــن  الــزوار 
وبالتالــي ال يســاهم المهرجــان فــي 
ترســيخ مكانــة البحريــن كالوجهــة 
لمحبــي  المفضلــة  الســياحية 
يدعــم  بــل  فحســب،  المأكــوالت 
أيًضــا القطاعــات المســاندة للقطاع 
المشــاريع  ويســاعد  الســياحي 
والتطــور،  النمــو  علــى  المحليــة 

ويسهم في االقتصاد المحلي”.

ــاري ــجـ الـ مـــــارس   16 حــتــى  ــر  ــم ــت ــس ي الـــمـــهـــرجـــان 

150 ألف زائر لـ “البحرين للطعام” في أسبوع
13 مارس 2019 األربعاء
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“بوابة دلمون” تنظم مهرجان “عيد األم”
لـــلـــمـــتـــســـوقـــيـــن ذهــــــــــب  ســــــــويــــــــرة   30 رصــــــــــد 

بمناســبة االحتفال بعيد األم “عيد األســرة” 
بشــارع  دلمــون  بوابــة  إدارة ســوق  تنظــم 
العائلــي  التســوق  مهرجــان  )ســار(  البديــع 

والذي يستمر حتى 31 مارس 2019م.
ويتخلــل المهرجــان عدة برامــج اجتماعية 
وجوائــز  وأنشــطة  وتوعويــة  وصحيــة 
وهدايا للمتســوقين والتي هــي عبارة عن: 
أســاور ذهــب، قســائم مشــتريات، قســائم 
تخفيضــات، جوائز منوعة، وألعاب وهدايا 

لألطفال.
وصرح مدير السوق عبد المحسن الجمري 
بأن المهرجان فرصة للمتســوق المحظوظ 
الــذي ســوف يكون فائــزًا من أحــد المتاجر 
والمحــالت التجاريــة بالســوق، وتــم رصــد 
 200 مــن  وأكثــر  ذهــب  ســويرة   30 عــدد 
جائــزة للمتســوقين توزع لمرتادي الســوق 
بشــكل مفاجئ على عدة فترات يوميًا، بما 

يعادل 10 فائزين يوميًا وأكثر.
اجتماعيــة  برامــج  هنــاك  أن  وأوضــح 

ولقاءات مع شخصيات مجتمعية بحرينية 
وبرامج خاصة لألطفال في الفترة المقبلة 
عبــر  تنشــر  ســوف  المهرجــان  نهايــة  قبــل 

الموقع الخاص بالسوق في االنستغرام.

21

فــي مملكــة  الرائــدة  االتصــاالت  البحريــن”، شــركة  “زيــن  شــاركت 
البحريــن، بصفتهــا شــريك االتصاالت لمعــرض “كوميك كــون” الذي 

أقيم يومي 8 و9 مارس في حلبة البحرين الدولية.

البحريــن”  “زيــن  ووفــرت 
للســنة الثانية خدمــة االتصال 
فــاي”  واي  “زيــن  باإلنترنــت 
لجميع الحاضرين في المعرض 
وضمن منطقة األلعاب، إضافة 
إلــى تقديم العديد من الجوائز 
فــي المســابقات التــي أقيمــت 

خالل المعرض. 
فــي  الشــركة  عرضــت  كمــا 
جناحها خــالل يومي المعرض 
وأتاحــت  البرودبانــد،  خدمــة 
الحاضريــن  أمــام  الفرصــة 
الواقــع  تجــارب  الختبــار 

االفتراضي.

“زين” شريك االتصاالت لمعرض “كوميك كون”

لألعمــال  المؤيــد  وعائشــة  يوســف  لجنــة  قدمــت 
الخيرية التابعة لشركة يوسف خليل المؤيد وأوالده 
مؤخــًرا تبرًعا للمركــز البحريني للحراك الدولي، وهو 
عبارة عن حافلة ركاب، لتيســير نقل موظفي المركز 
والمنتفعيــن مــن خدماتــه من أصحــاب االحتياجات 

الخاصة.
يوســف  لجنــة  لــدى  إدارة  مجلــس  عضــو  وســلمت 
وعائشة المؤيد لألعمال الخيرية آمال المؤيد التبرع 
إلــى رئيــس مجلــس إدارة المركــز البحرينــي للحراك 
الدولــي عــادل ســلطان  في متجر أشــرف الكائن في 

الحورة يوم االثنين الموافق 25 فبراير 2019.
والجديــر بالذكر أن لجنــة المؤيد الخيرية قد قدمت 
فيمــا ســبق عــدة تبرعــات للمركــز أبرزهــا “مشــروع 
توصيــل” الــذي تضمن تقديــم حافلتي ركاب لتيســر 
المواصــالت ألصحــاب االحتياجــات الخاصــة وكبــار 
الســن، باإلضافــة لمجموعة مــن الكراســي المتحركة 
ألصحــاب اإلعاقة الحركية، وأجهــزة تكييف حديثة 

للصالة الرياضية.

الوكيــل  كانــو،  خليــل  إبراهيــم  شــركة  أعلنــت 
الحصــري لســيارات تويوتا ولكــزس في مملكة 
تقديــر  جوائــز  علــى  حصولهــا  عــن  البحريــن 
لــالداء المتميــز فــي المبيعات وخدمــة العمالء 
خــالل العــام 2018 مــن شــركة تويوتــا موتــور 

.)TMC( كوربوريشن
وقــام المديــر العــام لقســم العمليات في شــركة 
تويوتا موتور كوربوريشــن، توشيوكي نكاهارا 
بتســليم جائــزة التميــز العام ألداء الشــركة في 
مختلــف المجــاالت لنائب رئيــس مجلس إدارة 

شــركة إبراهيــم خليل كانو، فــؤاد إبراهيم كانو 
والى أعضاء مجلس االدارة في الشركة. 

كذلــك تســلم كل مــن المديــر العــام التنفيــذي 
للمبيعات جائزة التميز في المبيعات إســماعيل 
مايــكل  للخدمــات  االول  العــام  والمديــر  أكبــر 
جــود، والمديــر العــام االول لقطع الغيــار جوائز 

التميز في خدمة العمالء سينغ. 
مــن جانبــه علــق نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
في شــركة إبراهيم خليل كانو فؤاد كانو قائالً: 
“نشعر ببالغ الفخر واالعتزاز لحصولنا على هذا 

التكريم من شــركة تويوتا موتور كوربوريشن. 
ونؤكــد بهــذه المناســبة علــى التزامنــا الكامــل 
ببــذل كافــة الجهــود التــي تصــب فــي صالــح 
شــراكتنا مــع تويوتــا موتــور كوربوريشــن، كمــا 
يســرنا أن نعبــر عــن امتنانــا للدعــم الكبير الذي 

نتلقاه منهم”. 
وأضــاف: “تســعى شــركة إبراهيــم خليــل كانــو 
بشــكل مســتمر لتحقيــق أعلى مســتويات رضا 
العمــالء وذلك انطالقًا من إيماننا بأهمية وضع 
مصلحة العمالء ورضاهم في المرتبة األولى”.

ــي” ــدولـ ــي “لـــلـــحـــراك الـ ــف ــوظ ــل م ــق لــتــيــســيــر ن

العمالء رضا  مستويات  أعلى  لتحقيق  تسعى  الشركة 

“يوسف وعائشة المؤيد” تتبرع بحافلة

“إبراهيم كانو” تنال التميز في األداء

دشــنت تســهيات البحريــن خدمــة الدفــع الذكــي من خــال المحفظة 
الوطنية اإللكترونية للهواتف الذكية في المملكة Benefit Pay وذلك 
عبــر جميــع بطاقــات امتيــاز االئتمانية، حيث ســيكون بمقــدور عماء 
الشــركة اتمــام عمليــات الدفــع عبــر الهواتــف الذكيــة من غيــر الحاجة 

الستخدام البطاقة في نقاط البيع.

االئتمــان  بطاقــات  مديــر  وصــرح 
بتســهيالت البحرين عبد الرســول 
العالي أن الشركة تدعم التحديث 
المستمر نحو التكنولوجيا المالية 
المعامــالت  فــي مجــال  الحديثــة 
تقليــل  نحــو  والتحــول  الماليــة، 
النقديــة،  األوراق  اســتخدام 
خدمــات  تقديــم  إلــى  باإلضافــة 
ومزايا اســتثنائية لعمالء بطاقات 

امتياز بكافة أنواعها. 
وأكــد العالــي علــى أهميــة توفيــر 
تجربــة متكاملــة ووديــة للعمــالء 
الراحــة  درجــات  أقصــى  توفــر 
واألمــان،  الخصوصيــة  وتراعــي 
فــي  الشــركة  أطلقــت  حيــث 

الســنوات الماضيــة خدمات الدفع 
اإللكترونــي عبــر تطبيــق الهواتف 

.BCFC الذكية

”Benefit Pay“ امتياز” تطلق“

عبد الرسول العالي
عبدالمحسن الجمري
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يتطلب منك العمل بذل المزيد من الجهد.

تابع نظامك الغذائي الذي تتبعه منذ مدة.

ال عجب إذا نجحت في التخلص من الديون.

 تحمل األيام المقبلة نجاحًا مهمًا.

نجاح مع الزمالء وتنفتح على آفاق واسعة.

تناول مشتقات الحليب، البيض أو رقائق.

أنت اليوم على قوائم انتظار الترقية الجديدة.

 تتشجع إلنجاز المزيد من المهام في الفترة 
المقبل.

حالتك الصحية جيدة ولياقتك البدنية ممتازة.

ذكاؤك ولباقتك يساعدانك على النجاح والتأّلق.

تحّل بالصبر وحاول التصرف بعقالنية.

يوم مهّم للمشاركة في مختلف األنشطة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

13 مارس

2006
مسؤولون إسرائيليون  

يفتتحون غرفة 
جديدة للصالة 

اليهودية 
في ساحة 

المبكى 
بحضور رئيس 

الدولة موشيه كتساف 
ورئيس بلدية القدس 

اإلسرائيلي أوري.

كرم “المهرجان اإلسباني 
العربي للموضة” في 
دورته الثانية، التي 

أقيمت فعالياته األيام 
الماضية على مدار 3 

أيام بمدريد الفنانة 
الكبيرة رجاء الجداوي، 
واختارها ضيف الشرف.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ــة ــوعـ ــنـ ــة وثــــقــــافــــيــــة مـ ــ ــي ــ ــن ــ فــــعــــالــــيــــات ف

ربيع الثقافة... خارطة محلية وعالمية من اإلبداعات

تتواصــل فعاليــات مهرجــان ربيــع الثقافــة، وذلــك بتقديم باقة منوعة من األنشــطة تلبي جميــع األذواق. فعلى صعيد الغناء والموســيقى والمســرح يقام بتاريخ 28 
مــارس الجــاري حفــل لتكريــم الفنــان خالد الشــيخ تعزف فيه فرقة البحرين للموســيقى بعنوان “كلما كّنــا بقربك”، وحفل ألوبرا دون جيوفاني التي تســتحضر أجمل 

المقاطع الموسيقية يوم 4 أبريل بقيادة المايسترو رينيه جاكوبس وعزف فرقة أوركسترا فرايبورغ الباروكية.

البحرينيــة  الشــعبية  الفنيــة  األمســيات  وتحضــر 
فــي هــذه النســخة مــن المهرجــان، حيث تســتضيف 
قاعــة محمــد بــن فــارس لفــن الصــوت الخليجي في 
يــوم  لتقــدم كل  بــن فــارس  المحــرق فرقــة محمــد 
خميس أمســيات أســبوعية يتعــرف الجمهور خاللها 
واألفــراح  واللؤلــؤ  للغــوص  الغنائــي  التــراث  علــى 
والمناســبات الســعيدة. كمــا تلقــي دار الّرفاع الضوء 
علــى الفــن الشــعبي التقليــدي الذي تتميز بــه منطقة 
الرفــاع أيــام 16، 30 مــارس و13 و27 أبريــل، فيمــا 
تحتفــي دار المحــّرق باألنماط المتنوعة لفن الفجري 

التقليدي أيام  و23 مارس و6 و20 أبريل.
مــن  عــدًدا  تســتضيف  بدورهــا  الثقافيــة  الصالــة 
العــروض التــي تعكــس ثقافــات متعــددة وحضارات 
مختلفــة. وســتقام جميــع العــروض فــي الصالــة في 

تمام الساعة 8:00 مساًء.
حيث ستستقبل الصالة يوم 14 مارس حفالً لرباعي 
أرســيس للساكســفون المكون من أربعة موســيقيين 
شــباب من ميونخ، فيما يســتعيد الفنان أحمد عّفت 
ذكــرى الفنــان عبــد الحليــم حافــظ يــوم 21 مــارس 
علــى خشــبة  العربيــة  الموســيقى  فرقــة  بمصاحبــة 

الصالة الثقافية.
ومــن الواليــات المتحدة األميركيــة يأتي إلى الصالة 
الثقافيــة عــازف البيانــو ســتيفن لين ليقــدم يوم 22 
مــارس أعمــاالً كالســيكية لبعــض أهم األســماء التي 
غيــرت مســار الموســيقى إلــى األبد أمثــال بيتهوفن، 
ليــزت وشــومان، فيمــا يقــوم ســكوت بــوث يــوم 29 
مــارس بتقديــم أســلوبه الفريــد الــذي يعتمــد علــى 
إيقاعــات معقــدة للغيتــار ذي الســتة أوتــار. وختاًمــا 
فــي  أبريــل علــى موعــد   2 يــوم  الجمهــور  ســيكون 
الصالــة الثقافيــة مع حفل موســيقى لفرقة الفيوجن 
الكالســيكية الكورية التي تقدم خالله متعة سمعية 
وبصريــة رائعــة بمزيجهــا الفريــد الذي يجمــع ما بين 

العناصر التقليدية والمعاصرة.
ويعــاود مجلس التنميــة االقتصادية تقديم عروضه 
وحفالتــه ضمــن مهرجــان ربيــع الثقافــة فــي مســرح 
البحريــن،  خليــج  فــي  الغــرض  لهــذا  أقيــم  خــاص 
وتحييهــا نخبــة مــن الفنانيــن البحرينييــن والعــرب 
واألجانــب. ويضــم برنامــج حفــالت خليــج البحرين 
حفــل الفنــان ماجــد المهنــدس والفنانــة شــيرين عبد 
“موســيقى  فرقــة  حفــل  مــارس،   14 يــوم  الوهــاب 
مــن أجــل التغييــر” يــوم 16 مــارس، حفل أوركســترا 

الســيمفونية ألماتي وعرضها “الســيد آدم” يومي 22 
و23 مــارس، حفــل الفنــان ســتيف وينــوود يــوم 28 
مــارس، حفــل جيســون ديرلــو يــوم 5 أبريــل وحفــل 
دافــي وفلبراتشــي  الخليجــي  الهيــب هــوب  ثنائــي 
بمشــاركة دي جي أوتلو وفنان الراب الســعودي ليل 

إيزي يوم 12 أبريل.

وتواصل قلعة البحرين احتضان العروض التفاعلية 
“الصــوت والضــوء” كل يوم ثالثــاء، خميس وجمعة 
لتســتعرض تاريــخ هــذا الموقــع الضارب فــي الزمن، 
منــذ حضــارة دلمــون وحتــى اليــوم. وســيقوم مركــز 
الفونتيــن للفــن المعاصــر باســتضافة عــرض رقــص 

وموسيقى بعنوان “رقص التانغو” يوم 15 مارس.

اوبرا دون جيفاني

خالد الشيخ ليل ايزي الفنان احمد عفت

تكــرم إدارة معــرض الريــاض الدولــي للكتــاب، الفنــان الســعودي القديــر 
إبراهيــم الحســاوي، بعد مشــوار فنــي طويل مليء باإلنجــازات الفنية في 

المسرح والدراما الخليجية

ويكــرم الحســاوي إلــى جانــب مجموعة 
وُيشــكل  الســعودية،  الســينما  رواد  مــن 
المعــرض، الــذي تنطلــق فعالياتــه بمركــز 
الريــاض للمعــارض والمؤتمــرات، أهمية 
يتربــع  لكونــه  وعالميــًا،  محليــًا  ثقافيــة 
الثقافيــة،  المنصــات  أكبــر  عــرش  علــى 
ويعد أكبر عرض لدور النشر في الداخل 

والخارج.
أحــد  الحســاوي  الفنــان  ويعتبــر 
المســرحيين الســعوديين المخضرميــن، 
وهــو إلــى جانب أنه ممثل محترف على 
مــدى أكثــر مــن 30 عامــا، يكتــب الشــعر 
ولــه قصائــد مغناة، كما يعــد أحد عمالقة 

الدراما السعودية.

تكريم الحساوي بمعرض الرياض للكتاب

13 مارس 2019 األربعاء
6 رجب 1440

2011
 السلطان قابوس بن سعيد سلطان ُعمان يصدر قراًرا يقضي بمنح صالحيات تشريعية ورقابية لمجلس ُعمان.

2013
 اختيار فرنسيس األول بابا جديد للفاتيكان خلفا للبابا المستقيل بندكت السادس عشر.

 2015
ة ُمتعددة والُحكم عليه بالسجن 13 سنة. د نشيد بُتهٍم إرهابيَّ إدانة رئيس ُجزر المالديڤ السابق ُمحمَّ

 2016
مقتل 34 شخًصا على األقل وجرح 125 آخرين في تفجير سيارة مفخخة وسط العاصة التركية أنقرة.

2018
 الرئيس األميركي دونالد ترامب يقيل وزير الخارجية.

22

نفي رامــي إمام مخرج ومنتج مسلســل “فالنتينو” ما نشــرته 
بعض الصحــف والمواقع مــن اخبار كاذبة عــن توقف انتاج 
مسلســل “فالنتينو” بسبب أزمة صحية للنجم الكبير عادل 

إمام.
وأكــد ان الزعيم بصحة جيدة وانــه تم تصوير اكثر من 40 % 

من احداث المسلسل في وقت قياسي.
وقال رامي إمام توقف انتاج المسلســل ال يرجع ألســباب مرضية 

كما اشاع البعض وانما ألسباب اخرى لن أكشف عنها في الوقت الحالي.

نشــرت الفنانة صمود الكندري عبر حســابها الشخصي بموقع تبادل 
الصور والفيديو “إنستغرام”، اإلعالن الترويجي لمسلسلها الجديد 

“عطيتك عيوني”.
وتصــدرت بطلــة ومنتجــة العمــل صمــود، البوســتر الترويجي 
للمسلسل، بجانب محمود بوشهري وفوز الشطي في إطار درامي 

تشويقي، وعلقت على الصورة قائلة: “مسلسل عطيتك عيوني في 
شــهر مارس الجاري على تلفزيون دولة الكويت.. تأليف عادل الجابري.. 

إخراج سائد الهواري.. إشراف عام صمود الكندري.. مدير إدارة اإلنتاج ياسر العماري”.

كشــفت الفنانة الســورية مديحة كنيفاتي عن مشــاركتها في الجزء 
الثالث من المسلسل السعودي “العاصوف”، معربة عن سعادتها 

بالعمل إلى جانب الفنان ناصر القصبي
وقــال مديحة، إن “العاصوف”، له مكانــة مميزة في قلبها، فمن 
خالله أطّلت علــى الجمهور الخليجي في تجربة رائعة، مع النجم 

القصبي”.
وأضافت: “أرتاح للعمل مع المخرج المثنى صبح، ألنه دائما يبرزني في 

شخصية مختلفة، فالعاصوف عمل ناجح ومتكامل من نٍص وممثلين وإخراج”.

في العاصوفعطيتك عيونيالزعيم بخير



لوحات العريض... طابع محلي والتزام بمقتضيات الجمال

ألهبت النجمة العالمية جنيفر لوبيز وحبيبها أليكس رودريغيز موقع  «
“إنستغرام” بإعالنهما الصريح الرتباطهما خاصًة مع تعليقه الذي جاء 
فيه “لقد قالت نعم”! حيث نشرا كزوجين رسائل حالمة من إجازتهما 

على الشاطئ ولعطالتهما الرومانسية، وصور خاتم ارتباطهما 
الرسمي.

والمالحظ لمتابعي صفحتيهما أنهما ال ينفصالن منذ بداية عالقتهما  «
في فبراير 2017، أي قبل عامين تقريًبا. وهما يعمالن معًا، وارتديا 

مالبس نوم مطابقة في عيد الميالد.

إن قيمــة الفنــان القديــر عبدالكريــم العريض تكمن في عدة امور اولها انه اســتطاع ان 
يربط فنه بالمجتمع وان يجعل للفن وظيفة اجتماعية الى جانب قيمته الجمالية، فهو 
فنــان كبيــر قــدم للســاحة تراثــا ضخما من االعمــال التي تعبــر عن طابع حضــاري مميز، 
يقــوم شــاهدا علــى مبلــغ مــا روعــي في تنســيقه مــن تكامــل مع طبيعــة المــكان وبالغة 

التعبير في اشكاله الخارجية والداخلية.

امثال  مــن  ــرواد  الـ بأعمال  معجبا  كنت  لطالما 
ــان عــبــاس  ــنـ ــفـ ــم بـــوســـعـــد، والـ ــيـ ــراهـ الـــفـــنـــان ابـ
الموسوي، والفنانة بلقيس فخرو والفنان خليل 
آل خليفة وعــدنــان  ــد  راشـ والــشــيــخ  الــهــاشــمــي 
االحمد وغيرهم من الكبار، ولكنني دائما اتوقف 
امام لوحات عبدالكريم العريض ألني اجد فيها 
محلي  وطابع  االول  الطراز  من  روحية  اصالة 
والمقومات  والجمال  الفن  بمقتضيات  والتزام 
لوحات  معمارية.  تحفة  الــلــوحــة  تجعل  الــتــي 
الكثير  الفني  االبــداع  اســرار  من  فيها  العريض 
وابهار مدهش يفوق ما يتم تعلمه في المعاهد 
خاصا  اسلوبا  لنفسه  كون  فنان  واالكاديميات، 
بــأجــلــى صـــورة فــي اســتــعــمــال االلـــوان  يتمثل 
الفاتحة المحددة االشكال ويتجسد نجاحه في 

صلته بالبيئة واشكالها.
طبيعة وبيئة بحرينية زاخرة بالدهشة االصيلة، 

المتنوع،  انــتــاجــه  تنتظم  شــعــريــة  روح  فثمة 
ضربة  في  واالناقة  الرشاقة  عنصري  فنالحظ 
ذلك  الــى  يضاف  والـــوان،  الفرشاة من خطوط 
فنه  من  ينطلق  العريض  عبدالكريم  الفنان  ان 
التعبير  جـــاز  اذا  بحتة  محلية  مسلمات  مــن 
فــأثــر “الــبــحــر والــســفــن وبــيــوت الــطــيــن” واضــح 
االلــوان  على  تعتمد  التي  رسوماته  معظم  في 

الناعمة ذات السحرية المعقدة.
لست بناقد مع علمي ان النقد الفني هو تحويل 
رؤية  الى  الكلمة  طريق  عن  التشكيلية  الرؤية 
وتكشف  الفني  العمل  وتضيء  تفسر  مكتوبة 
بالدرجة  النقد  ومهمة  قيمته،  ســر  عــن  للناس 
االولى تحقيق مزيد من الفهم ومزيد من الحب 
الفنان  للوحات  عاشق  مجرد  ولكنني  للفنون، 
انني  امامها  اقــف  كلما  نفسي  واجــد  العريض 

اجتاح العالم بحركة هادئة.

األربعاء
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جريمة بشعة تهز مصر
في قصة غريبة ومروعة، تمكن رجال المباحث المصرية من كشــف 
لغز جريمة مقتل 3 أطفال على يد والدتهم بضغط من األب وزوجته 

الثانية، حسبما ما ذكرت تقارير إعالمية محلية أمس الثالثاء.
وقــادت الصدفــة وحدهــا الشــرطة المصريــة للكشــف عــن الجريمــة 
المركبــة التــي وقعت أحداثها بمنطقة المرج في القاهرة منذ عامين، 
والتــي أجبــر خاللهــا عامــل، زوجتــه علــى قتــل أطفالهــا الثالثــة، من 
بينهــم طفــل حديــث الــوالدة بيدهــا، تحت التعذيــب، وقــام بتصّوير 

جريمة القتل حتى يهدد زوجته إذا ما فكرت في فضح أمره.
وأوضــح موقــع “مصــراوي” نقــال عــن صاحبــة المبنــى الــذي وقعــت 
فيــه الجريمــة، أن األم المســكينة أخبرتهــا أن حماهــا اغتصبهــا وفقــأ 
عينيهــا، وأن زوجهــا كان أجبرهــا مــع ضرتهــا علــى قتــل طفلتيها عن 
طريق إغراقهما في وعاء كبير من الماء إلى أن لفظتا آخر أنفاسمها 
األخيرة، وأشارت إلى أنها فعلت الشيء نفسه مع طفلها فور والدته.

من أجل الميراث

واستطردت “األم القاتلة”، في حكايتها وبررت لصاحبة الشقة إكراه 
زوجهــا لهــا على قتل أوالدها بإيعاز مــن زوجته الثانية: “كانت تقوله 
دائما )ال أريد أن يرثك أطفالك من زوجتك األولى( سنجعلها تقتلهم 

ونصورها حتى ال تفكر في الذهاب إلى الشرطة وتقدم شكوى”.

أما موقع “اليوم السابع”، فأشار إلى أن تلك المرأة كانت قد توجهت 
إلى مسجد عمر بن العاص بمنطقة مصر القديمة، وتحدثت مع إمام 
المسجد عن تعرضها للتعذيب على يد زوجها وضرتها، وكانت هناك 

سيدة تجلس بالقرب من المتهمة.
تعرضهــا  عــن  تتحــدث  األم وهــي  األخــرى كالم  المــرأة  ولفــت 
للتعذيــب، فاقتربت منهــا وتحدثت معها وحكت لها المتهمة عن 
تعرضهــا للتعذيــب، فقامــت الســيدة بتوثيــق اعترافهــا بالفيديو 
وأرســلته ألحــد البرامــج الفضائيــة، الــذي أذاع مقطــع الفيديــو 

واستغاثة السيدة.

وجرى تشكيل فريق بحث للوصول إلى تلك السيدة؛ لمعرفة تفاصيل تعرضها للضرب وبعد تكثيف التحريات تم التوصل إليها،  «
وروت للشرطة تفاصيل جريمة القتل منذ عامين التي راح ضحيتها 3 من أوالدها بعدما أجبرها زوجها بتحريض من “ضرتها” على 

قتلهم تحت التهديد، وألقى بجثتهم في ساقية مائية بمنطقة المرج. وتم فيما بعد القبض على المتهم وزوجته الثانية.

وقــف الحظ والقــدر إلى جانب امرأة هندية 
فــي الخمســينات مــن عمرها عندمــا قطعت 
فــي  قطــار  وصدمهــا  الحديــد  ســكة  مســار 
اللحظــة األخيــرة، لكنهــا نجــت مــن المــوت. 
فبعــد أن اجتــازت المــرأة، التــي لــم يكشــف 
عــن اســمها، مســارات القطــارات قفــزت إلى 
المنصــة رقــم 6 فــي محطــة قطــارات دادار 
فــي مومبــاي، في اللحظــة التي وصــل فيها 
القطــار، الذي صدمها بالفعل. وعندما توقف 
القطــار بعــد أن علم ســائقه بالحادثــة، اندفع 
نحو 8 رجال، بعضهم من المســافرين الذين 
ينتظــرون قطاراتهــم، نحــو المــرأة التــي لــم 
يكشف عن اسمها، وتمكنوا من إخراجها من 

الفجوة وتحريرها. 

وهرع مسؤول محطة القطارات  «
إلى منطقة الحادث، وعرضوا نقلها 

إلى العيادة لتلقي العالج، لكنها 
رفضت، حيث كانت إصابتها طفيفة، 
وأكملت طريقها بشكل طبيعي إلى 

منصة أخرى داخل المحطة.

صدمها القطار 
وخرجت من تحته 

دون أضرار
يســتطيع ســكان دولــة اإلمــارات بدًءا من شــهر أكتوبر المقبل، اســتئجار طائــرات كهربائية 
والتحليق بها، شرط تلقي التدريب الالزم لذلك، بحسب أكاديمية التدريب الفني اإلماراتية.

وسيتاح التحليق بهذه الطائرات للشباب من 
عمــر 14 عاًما عقب اجتيازهم فترة التدريب 
في نادي طيــران غنتوت بالعاصمة أبوظبي، 
حســبما أفــادت وكالــة أنبــاء اإلمــارات )وام(، 
أمــس الثالثــاء. وقــال رئيــس مجلــس إدارة 
األكاديمية الحج ســيف الفالسي، أن الطائرة 

دوالر  آالف   109 إلــى  ســعرها  يصــل  التــي 
قــدم  ألــف   13 بارتفــاع  التحليــق  تســتطيع 
وبســرعة 180 كيلومتــًرا في الســاعة، ولمدة 
90 دقيقــة كاملــة، باســتخدام بطاريتيــن من 
الليثيــوم، تســمح إحداهمــا بالطيــران لنصف 

ساعة إضافية في حاالت الطوارئ.

ا أقّر بقتله طفله البالغ ســنة واحــدة من خالل دفع  أوقفــت الشــرطة التايلنديــة رجــالً أردنيًّ
عربته إلى مياه خليج تايلند، على ما أعلن رئيس هيئة الهجرة في البالد، أمس الثالثاء.

 ووقعــت جريمة القتل المفترضة في مدينة 
باتايــا الســاحلية، حيــث كان األردنــي وائــل 
نبيــل ســلمان زريقــات البالــغ 52 عاًما يمضي 
ســنة  البالــغ  وطفلهمــا  زوجتــه  مــع  إجــازة 

واحدة.
وقــد أوقــف الرجــل بعدما عثر صيــادون في 
جثــة  علــى  االثنيــن  الرئيســي  باتايــا  مينــاء 

الطفل الرضيع. 

وقال رئيس هيئة الهجرة الرائد ســوراخاتي 
هاكبــارن، فــي مؤتمــر صحافي أمــس: “األب 
أقــر بأنه ربط ابنه داخل عربة األطفال ودفع 

بها إلى البحر”.

وأضاف: “قال األب إنه غير قادر على  «
تربية الطفل وإنه ال يريد أطفااًل. هذه 

قصة مفجعة”. وتصل عقوبة هذا 
العمل في حال اإلدانة إلى اإلعدام.

الطائرة الكهربائية “لإليجار” في اإلمارات

أردني ربط ابنه بعربة ورماه في بحر تايلند

أفيال خاصة تستعد للسباق خالل المهرجان السنوي 
التقليدي “بون دون” في المرتفعات الوسطى 

لمقاطعة داك الك في فيتنام )أ ف ب(

المحيــط  الســاق،  مبتــور  البريطانيــة،  البحريــة  فــي  ســابق  عبــر جنــدي 
األطلســي في قارب تجديف وســجل رقما عالميا قياسيا جديدا. ووصل 
لــي سبينســر إلــى أمريــكا الجنوبيــة فــي 36 يومــا، حيــث أبحــر ألكثر من 
ستة آالف كيلومتر، وتمكن من تحطيم الرقم القياسي السابق لرجل عبر 

المحيط األطلسي في العام 2002، في 96 يوما.
وكتب على حســاب يحمل اســم سبينســر في تويتر: “لقد فعل ذلك للتو! 
لي سبينســر حطم الرقم القياســي لعبور المحيط األطلســي وحده. وكان 
عليه التجديف من البر الرئيس لقارة أوروبا إلى البر الرئيس لقارة أميركا 

الجنوبية في 36 يوما”.

وذكرت صحيفة “التلغراف”، أن لي سبينسر البالغ من العمر 49  «
عاما أبحر، في 9 يناير الماضي، من بورتيماو جنوب البرتغال، لكنه 
أجبر على التوقف ألربعة أيام في جزر الكناري؛ إلصالح جهاز نظام 

المالحة على زورق التجديف )األمل( “Hope”، المصمم خصيصا له.

رغم اإلعاقة.. يعبر المحيط 
األطلسي برقم قياسي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

خطوة البد منها

جــودة  هيئــة  شــطب  خبــر  حــاز 
التعليــم والتدريــب مــن ميزانيــة 
الماليتيــن  للســنتين  المشــاريع 
معــدل  أعلــى  و2020   2019
“البــالد”  إنســتغرام  علــى  تفاعــل 
في اليومين الماضيين. وجاءت 
مؤيــدة  المتابعيــن  تعليقــات 
لإلجراء. وقال المستخدم حسن 
العباس “البد من هذه الخطوة... 
إنهــا تنم عن ذكاء ووعي وإدراك 

عال... شكًرا من القلب”.

ذكــرت وزارة النقل والطيــران المدني 
أن  الثالثــاء  أمــس  ســريالنكا  فــي 
الحكومة ستطلق قريبا حافالت عامة 
“للســيدات فقــط”؛ للحد من الشــكاوى 
المتزايــدة مــن التحرش الجنســي في 
وســائل النقــل العــام. وقالــت الــوزارة 
ســيتم  الحافــالت  إن  لهــا  بيــان  فــي 
إطالقهــا خــالل األســبوعين المقبليــن 
فــي العاصمــة كولومبــو، وســتمتد إلى 
وقــت  فــي  البــالد  مــن  أخــرى  أجــزاء 
الحق من هذا العام، بحسب ما نشرته 

وكالة “شينخوا” الصينية.

ومن المقرر أن يتم في البداية  «
تسيير ما ال يقل عن 25 إلى 30 

حافلة على الطرق من جانب 
مجلس النقل السريالنكي المملوك 

للدولة. وأضاف البيان أن الهدف 
من هذا البرنامج هو الحد من 

التحرش الجنسي الذي تواجهه 
النساء في نظام النقل العام.

إلــى أســماء  إلــى اليكســا  مــن ســيري 
الكبــرى  الشــركات  اختارتهــا  أخــرى 
فــي  الصوتــي  المســاعد  دور  لتلعــب 
أجهزتهــا الذكيــة، كل هــذه األصــوات 
أو  ذكــر  ســواء  جنســها  اختيــار  تــم 
أنثــى، ولكــن فــي هــذه المــرة وللمــرة 
منظمــة  مــن  باحثــون  طــور  األولــى 
فيرتيــو نوردكــس وكوبنهاجــن برايــد 
مــا يصفونه بأنه أول صوت في العالم 

.Q عديم الجنس وأطلقوا عليه اسم

تم إنشاء Q على أمل تحسين  «
التكنولوجيا الصوتية بشكل 

كامل، ويحث مؤسسوها شركات 
التكنولوجيا على استخدام Q في 

مساعديهم األذكياء خصوصا 
أنه يصعب معرفة فيما إذا كان 

الصوت هو صوت ذكر أو أنثى، 
حيث تم ضبط ترددات الصوت 

ليصبح من غير جنس محدد.

في سريالنكا.. 
حافالت عامة للسيدات 

لمنع التحرش

علماء يخترعون 
صوتا بال جنس تــم اختيار المتســابقة الســعودية ريما الجفالــي، إلكمال ثالثي فريق “دبــل آر” المرموق 

في سباق السيارات )F4 British(، وهي الفئة التي يتعلم من خاللها السائقون الصغار 
.F3 األساسيات التي تؤهلهم إلى سباق فئة

الســعودية،  “عاجــل”  لصحيفــة  ووفًقــا 
فــي  لهــا  األول  للعــام  الجفالــي  ستشــارك 
الســباق األوروبــي بهــذه البطولــة بجانــب 

لويس فوستر وسيبستان ألفاريز.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أنــه بعــد أن بــات 
بإمــكان المــرأة الســعودية قيــادة الســيارة، 

أســيل  أســرعت  الحظــر؛ حيــث  رفــع  بعــد 
الحمد في أخذ عجلة القيادة في ســباقات 
الســيارات، شاركت ريما الجفالي في كأس 
تويوتــا 86، وحققــت أول نجــاح، ثم بدأت 
االســتعداد للمبــاراة النهائية في تحدي “إم 

آر إف 2000” في الهند.

فتاة سعودية تحترف سباقات الفورموال

دوقة كامبريدج كاثرين ميدلتون خالل زيارتها مركز هنري فوسيت لألطفال 
في العاصمة البريطانية لندن.

الجفالي صاحبة الـ27 عاًما تسعى بقوة للمشاركة في رياضة السيارات، وقد أتيحت لها الفرصة.
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صاحبة العقار الذي وقعت فيه الجريمة البشعة

ترجمة سيدمحمد المحافطة
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