
حــض وزيــر الخارجية األميركــي مايك بومبيو لبنان، أمس، على االبتعــاد عن طموحات إيران 
“الظالمية” واختيار أحدى الجهتين، وذلك أثناء زيارته هذا البلد في جولة إقليمية لبناء جبهة 
موحــدة ضــد إيــران.  كمــا أبــدى قلقا إزاء “األنشــطة المزعزعة لالســتقرار” لحــزب هللا، الموالي 
إليــران. وقــال بومبيــو في مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره اللبناني جبران باســيل إن “لبنان 
والشــعب اللبناني يواجهان خيارا. أما التحرك بشــجاعة إلى األمام كدولة مســتقلة وفخورة أو 

السماح للطموحات الظالمية إليران وحزب هللا بإمالء مستقبلك”.

أعلنت وزارة الخزانــة األميركية، أمس، 
أنها فرضت عقوبات جديدة على إيران 
بســبب برامجها الصاروخية.وأوضحت 
العقوبــات  أن  األميركيــة  الخزانــة 
كيانــا   17 و  فــردا   14 تشــمل  الجديــدة 

فــي إيران. كما اســتهدفت العقوبات 31 
عالمــا نوويــا ومركــز األبحــاث والتطوير 
مســؤولون  قــال  ذلــك،  اإليراني.إلــى 
الحكومــة  إن  للصحافييــن  أميركيــون 
علــى  عقوبــات  فرضــت  األميركيــة 
يعملــون  960 مؤسســة وشــخصا  نحــو 
خصوصــا فــي إيــران لدعــم المنظومــة 

العسكرية اإليرانية.
فــي غضــون ذلــك، أعلنــت وزارة العــدل 
بالســجن  األميركيــة عــن إصــدار حكــم 
أســترالي  مواطــن  علــى  عاميــن  لمــدة 
لقيامــه بأعمــال تجاريــة مــع إيــران فــي 

انتهاك للعقوبات.
فرنســية  محكمــة  قــررت  جانبهــا،  مــن 

تمديــد احتجــاز جــالل روح هللا نجــاد، 
وهــو مهندس إيراني يبلــغ من العمر 41 
عاًمــا متهم بانتهاك العقوبات المفروضة 
علــى إيــران لشــرائه قطــع صواريخ كان 
ينــوي إرســالها إلــى داخــل إيــران. وتــم 
تمديــد حبــس المتهــم تمهيــدا لتســليمه 

إلى أميركا.

لمركــز  العــام  األميــن  أشــاد 
عبدالعزيــز  بــن  عبــدهللا  الملــك 
أتبــاع  بيــن  للحــوار  العالمــي 
األديــان والثقافــات فيصــل بــن 
بالــدور  معمــر  بــن  عبدالرحمــن 
الرائــد لصاحــب الســمو الملكــي 
رئيس الوزراء ومســاعي سموه 
الحثيثة لتوجيه أنظار المجتمع 
الدولي إلى ترسيخ أسس نظام 
عالمي يسوده األمن واالستقرار 

لمســاندة جهود التنميــة، مؤكدا 
أن هذه الرؤى من سموه تعكس 
مــا يتمتــع بــه مــن إدراك ووعــي 

كبيــر لطبيعــة التحديــات التــي 
يمر بها العالم. 

صاحــب  “جائــزة  رئيــس  وكان 
خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
للتنميــة  بــن ســلمان آل خليفــة 
المســتدامة” الشــيخ حســام بــن 
بحــث  قــد  خليفــة  آل  عيســى 
فــي  للمركــز  العــام  األميــن  مــع 
)فيينــا(  النمســاوية  العاصمــة 
المركــز  بيــن  التعــاون  أوجــه 

وإدارة الجائزة.

ا يدعم التنمية ا عالميًّ سمو رئيس الوزراء رسخ نظامًّ
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سمو رئيس 
الوزراء

المنامة - بنا

يتجه مجلــس النواب بالموافقة على قرار 
مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون 
بتعديــل المــادة )424( من قانون العقوبات 
الصــادر بالمرســوم بقانون رقم )15( لســنة 
1976.  ويتضمــن المشــروع إضافــة حكــم 
ينــص علــى رد المختلس المال في جريمة 
االختالس في القطاع األهلي؛ لسد الفراغ 
التشــريعي فــي قانــون العقوبــات الصــادر 

بالمرسوم رقم )15( لسنة 1976.
الفــراغ  ســد  إلــى  االقتــراح  ويهــدف   
التشــريعي فــي قانــون العقوبــات الحالــي؛ 
االختــالس  جريمــة  فــي  الجانــي  إن  إذ 
المــال  بــرد  يقــوم  األهلــي ال  القطــاع  فــي 
المختلــس و “ُيعاقب بالحبس مدة ال تزيد 
عن 10 سنوات كل عامل أو عضو مجلس 
للشــخص  األمنــاء  مجلــس  أو  اإلدارة 
االعتباري الخاص اختلس ماال أو ســندات 
أو أوراقــا ذات قيمــة ماليــة أو تجاريــة أو 
معنويــة ُوِجــدت فــي حيازته بســبب عمله 

أو منصبه”.

10 سنوات للمختلس 
مع رد المال

تنديــد دولــي وعربي بموقــف ترامــب الداعم إلســرائيل

سوريا تتعهد باستعادة الجوالن

بيروت ـ رويترز

الجمعــة  أمــس  الســورية  الحكومــة  تعهــدت 
باستعادة هضبة الجوالن التي تحتلها إسرائيل 
فيمــا أدان حلفاؤهــا وخصومها على حد ســواء 
تصريحــات للرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب 
قــال فيهــا إن الوقــت حــان لالعتــراف بســيادة 
تصريحــات  الجوالن.وتمثــل  علــى  إســرائيل 
ترامــب تحــوال جذريــا فــي السياســة األميركية 
بشــأن وضع المنطقة التي احتلتها إسرائيل في 
حــرب 1967 ثــم ضمتهــا عــام 1981 في خطوة 

لم تحظ باعتراف دولي.
للخطــوة األميركيــة،  الرفــض  ووســط تصاعــد 
قالــت الجامعــة العربيــة التــي جمــدت عضويــة 
ســوريا في بداية الحرب إن تصريحات ترامب 
التــي ”تمهــد العتــراف رســمي أميركي بســيادة 
إســرائيلية على الجوالن السوري المحتل تعتبر 

خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي“.
وعبــرت دول مجلــس التعــاون الخليجــي أمس 
عن أســفها لدعوة الرئيس األميركي  لالعتراف 

بســيادة إســرائيل على مرتفعــات الجوالن التي 
احتلتها من سوريا في حرب عام 1967.

الجــوالن  هضبــة  إن  بيــان  فــي  مصــر  وقالــت 
السورية أرض عربية محتلة.

وقــال األزهــر الشــريف فــي بيــان: إن تصريــح 

“ترامب”، يشــكل ســابقة لــم يشــهدها العالم من 
قبل، في تشريع سلطة الغصب واالحتالل.

واعتبــر األزهــر، حديــث ترامب، يمثــل “تجاهال 
قــرارات  وكافــة  والمســلمين،  العــرب  لمشــاعر 

الشرعية الدولية”.

دروز يشاركون في مسيرة قرب خط وقف إطالق النار بين سوريا وإسرائيل بهضبة الجوالن

الموصل ـ وكاالت

ماجــد  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  قــال 
النعيمــي إن مــن ضمــن مشــروع الــوزارة 
لالعتمــادات  وفًقــا  المــدارس  لتطويــر 
الماليــة المخصصــة للمشــاريع التطويرية 
إحــالل المبانــي القديمــة بمبــان جديــدة 
بطاقة اســتيعابية أكبر تلبي االحتياجات 
علــى  ا  ردًّ والمســتقبلية.وأوضح  الحاليــة 

سؤال برلماني أن الوزارة أخلت بالتنسيق مع 
وزارة األشــغال وشــئون البلديات والتخطيط 
العمرانــي كال مــن مدرســة عمــر بــن الخطــاب 
اإلعداديــة للبنين ومدرســة مريم بنت عمران 
االبتدائيــة للبنــات ومدرســة المنامــة الثانوية 
للبنــات ومدرســة فاطمــة الزهــراء االبتدائيــة 

للبنات.

شــرعت المحكمــة الكبرى الجنائيــة الرابعة في 
النظــر قضيــة وضــع قنبلــة محليــة الصنــع على 
 3 2013، تضــم  العــام  فــي  الملــك فهــد  جســر 
متهميــن، اثنــان منهــم يقضيان عقوبة الســجن 
15 عامــا وتــم إســقاط جنســيتيهما فــي قضية 
أخرى.وقــررت المحكمــة تأجيــل القضية حتى 
جلســة يــوم 27 مــارس الجــاري؛ لالطــالع مــن 

قبــل دفــاع المتهميــن األول الثانــي -المحكــوم 
عليهمــا ســابقا- وإلعــالن المتهــم الثالث. وجاء 
في البالغ الوارد للنيابة العامة أن عامل نظافة 
)آسيوي( اشتبه بجسم غريب بالموقع المذكور 
كان بداخــل حقيبــة ســوداء أزالهــا أثنــاء أدائه 
عملــه، وبعدما فتح الحقيبة الحظ القنبلة فيها 

وكانت موصولة بأسالك كهربائية.

تعــرض موكب الرئيس العراقي، برهم صالح، 
أمــس إلــى اعتــداءات مــن المتظاهريــن فــي 
راح  التــي  العّبــارة  غــرق  بســبب  الموصــل 
إخــالء  وتــم  شــخص،   100 نحــو  ضحيتهــا 
بســيارة  صالــح  برهــم  العراقــي  الرئيــس 
خاصــة وتــرك موكبه بالجزيرة الســياحية في 

الموصل.

ووصــل الرئيس العراقي إلــى مدينة الموصل 
الشمالية وعقد اجتماعات مع مسؤولي األمن 
هنــاك بشــأن غــرق عّبارة فــي نهر دجلة أســفر 
عن مقتل 100 شــخص. وأظهــر مقطع فيديو 
العاكــوب وهــو يقــود ســيارته شــخصيا ضمن 
واصفينــه  المدنيــون  حاصــره  وقــد  موكبــه، 

بـ”الفاشل” و”الفاسد”.

موكب الرئيس العراقي يتعرض العتداءمحاكمة 3 متهمين بوضع قنبلة بالجسر“التربية”: إخالء 4 مدارس “آيلة”

رئيسة وزراء نيوزيلندا مرتدية الحجاب

ولنغتون ـ أ ف ب

علــى  أســبوع  مــرور  ذكــرى  فــي 
اعتــداء ذهــب ضحيته 50 مســلما 
نفــذه متطرف يؤمن بتفوق العرق 
األبيــض في مســجدين في مدينة 
فــي  اآلذان  رفــع  كرايستشــيرش، 
فــي  الجمعــة  نيوزيلنــدا  أرجــاء 
إجــراء اســتثنائي أعقبــه الوقــوف 

دقيقتي صمت.
أرجــاء  فــي  اآلذان  إذاعــة  ومــع 
البالد، وقف آالف األشــخاص، من 
الــوزراء جاســيندا  بينهــم رئيســة 
أرديــرن والناجــون المصابون، في 
حديقــة قبالة المســجد الذي بدأت 

فيه المذبحة المروعة.

األذان ُيرفـــع فــي نيوزيلنــــدا

بهدف الحردان.. أولمبينا يتخطى بنغالديشالمنزل الذكيإدانة أممية إلسرائيلالدوالر يتراجعشركة الستزراع الروبيان
يصوت مجلس النواب الثالثاء  «

المقبل على تقرير لجنة المرافق 
العامة والبيئة بخصوص االقتراح 
برغبة بشأن إنشاء شركة حكومية 
الستزراع وصيد )الرُّوبيان( بالطرق 

المسموحة تكون نسبة من 
أسهمها لحاملي رخص الرُّوبيان.

انخفض الدوالر أمس، متخلًيا  «
عن المكاسب التي حققها 

ليل الخميس ومتجًها صوب 
تسجيل تراجع لألسبوع الثاني 

على التوالي بفعل تجدد 
ضغوط نزولية على عوائد 

السندات الحكومية.

تبنى مجلس حقوق اإلنسان  «
التابع لألمم المتحدة أمس 

قرارا يدين استخدام إسرائيل 
بشكل متعمدة القوة الفتاكة 
والمفرطة بحق المتظاهرين 

الفلسطينيين السلميين عند 
حدود قطاع غزة.

يزداد اإلقبال حاليًا على  «
تجهيزات المنزل الذكي؛ ألن 
الحياة صارت رقمية بدرجة 

كبيرة. وظهرت مفاهيم 
مفاهيم خاصة بالمنزل 
الذكي نلقي الضوء على 

أبرزها.

حقق منتخبنا األولمبي بداية إيجابية  «
في التصفيات المؤهلة لكأس 

آسيا تحت 23 عاما 2020، حينما 
نجح في تخطي منتخب نظيره 

منتخب بنغالديش بهدف دون رد. 
وسجل هدف منتخبنا الالعب محمد 

الحردان في الدقيقة )21( من زمن المباراة.
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لطبيعة التحديات

جلســته  فــي  النــواب  مجلــس  يصــوت 
المقبلة على االقتراح برغبة بشــأن قيام 
أســعار  تقييــم  بإعــادة  اإلســكان  وزارة 
الوحــدات الســكنية بتفاوت المســاحات 
علــى  عــة  الموزَّ اإلســكانية  للوحــدات 

المواطنين.
قيــام  برغبــة  االقتــراح  ويســتهدف 
اإلســكان  وزارة  فــي  ممثلــة  الحكومــة 
بتحقيــق مبــدأ العدالــة والمســاواة بيــن 
المواطنيــن المســتفيدين مــن الوحــدات 
الــوزارة، وذلــك  الســكنية التــي تقدمهــا 
بإعادة تقييم أسعار هذه الوحدات وفق 
مســاحاتها، علــى أن تتفــاوت األقســاط 
المنتفعــون  يســّددها  التــي  الشــهرية 

بتفاوت مساحة الوحدات السكنية.
تســاوي  إن  االقتــراح  مقدمــو  وقــال 
مبلــغ القســط المســتحق علــى الوحدات 
واألكبــر  مســاحًة  األصغــر  الســكنية 
والمســاواة  العدالــة  يحّقــق  ال  مســاحًة 

بيــن المواطنيــن المســتفيدين مــن هــذه 
الوحــدات، ويلحق بهم الضرر، خصوصا 

أصحاب الوحدات السكنية األصغر.
مــن جهتهــا، بينــت وزارة اإلســكان أنهــا 
تكتفــي باحتســاب تكلفــة بنــاء الوحــدة 
الســكنية ومرافقها دون احتســاب باقي 
بالطريقــة  الكلفــة  احتســاب  مكونــات 
المطوريــن  لــدى  والمعتمــدة  التجاريــة 
العقارييــن؛ لذلــك فإن مســاحة األرض ال 

تؤثر على قيمة الوحدة السكنية.
الــوزارة علــى  وأوضحــت أنهــا تحــرص 
متقاربــًة،  البنائيــة  المســاحة  تكــون  أن 
وعــدد الغــرف متســاويا فــي المشــروع 
اإلسكاني الواحد.  ولفتت إلى أن المادة 
)76( مــن القــرار رقــم )909( لســنة 2015 
بشأن نظام اإلسكان نصت على أال تزيد 
قيمــة القســط الشــهري عّمــا نســبته )25 
%( مــن دخــل المنتفــع بغــض النظــر عن 
قيمــة القســط المســتحق علــى الوحــدة 
المواطــن  لمصلحــة  مراعــاة  الســكنية، 

وظروفه المادية.

إعادة تسعير الوحدات بالمساحة ا ا إيرانيًّ عقوبات على 31 عالًما نوويًّ
أميركيــا تضيـــف 14 فــــردا و17 كيانـــــا إلــــى الالئحــــة

عواصم ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

عون وبومبيو في اجتماعهما بقصر بعبدا أمس )أ ف ب(

)١٥(

)٠٧(
)١٤(

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيممحرر الشؤون المحلية

)٠٧(

)١٤(

)١٥(

)٠٦( )٠٧(

)١٤(

بومبيو من لبنان: بناء جبهة موحدة ضد إيران



قــام رئيــس “جائــزة صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة للتنمية 
المســتدامة” الشــيخ حســام بــن عيســى آل خليفــة، بزيــارة أمــس لمركــز الملــك عبدهللا 
بــن عبدالعزيــز العالمــي للحــوار بين أتبــاع األديان والثقافــات في العاصمة النمســاوية 
)فيينــا(، إذ اجتمــع مــع األمين العام للمركز فيصل بــن عبدالرحمن بن معمر، واطلع على 

أهداف المركز ونشاطاته.

وأشاد الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة بمركز 
الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز العالمــي للحــوار 
بيــن أتبــاع األديــان والثقافات في ظل رســالته 
الحــوار  ثقافــة  تعزيــز  إلــى  الراميــة  اإلنســانية 

والتعاون الذي يعود بالخير على البشرية.
ونقــل تحيــات رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
آل خليفــة  بــن ســلمان  األميــر خليفــة  الملكــي 
ومــا يكنــه ســموه للمملكــة العربيــة الســعودية 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  بقيــادة  الشــقيقة 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز من محبــة وتقدير 
ومــا يحمله للملك عبــدهللا بن عبدالعزيز )رحمه 
هللا( من مشــاعر مودة صادقــة وتقدير لمواقفه 
النبيلــة والشــجاعة فــي دعــم المواقــف العربية 

واإلسالمية.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  أن  أكــد  كمــا 
عبــدهللا  الراحــل  الملــك  يشــاطر  كان  الــوزراء 
الــرؤى  ذات  ثــراه(  هللا  )طيــب  عبدالعزيــز  بــن 
والتقــارب  الوحــدة  أهميــة  بشــأن  والتوجهــات 
التنميــة  لدعــم جهــود  كأســاس  الشــعوب  بيــن 
واالســتقرار، وأن ســموه مايزال يســتذكر الملك 
الراحــل عبــدهللا بن عبدالعزيــز )طيب هللا ثراه( 

بــكل المحبــة والتقديــر علــى مواقفه المســاندة 
لثقافــة  العربيــة واالســالمية ودعمــه  لالمتيــن 

الحوار.
وخــالل االجتماع تــم بحث أوجــه التعاون بين 
المركــز وإدارة جائــزة صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان للتنميــة المســتدامة 
والمشــاركة فــي منتــدى البحريــن الســنوي فــي 
نيويــورك الذي ســيعقد بالتزامن مــع اجتماعات 
وبمشــاركة  المتحــدة  باألمــم  العامــة  الجمعيــة 
العديــد مــن النخــب السياســية الدوليــة، والذي 
المســتدامة،  التنميــة  إلــى دعــم جهــود  يهــدف 

وإرساء االمن االستقرار في العالم.
مــن جانبــه، أعــرب فيصــل بــن عبدالرحمــن بــن 
معمــر عن ترحيبه بالتعاون مــع جائزة “صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة للتنمية المستدامة”، في ظل ما تكتسبه 
الجائــزة من مكانة دولية كبيــرة بعد النجاحات 
التــي حققتهــا فــي دعــم جهــود الــدول واألفراد 
فــي مجــال التنمية المســتدامة، مبدًيــا ترحيب 
المركز بالمشــاركة في منتدى البحرين الســنوي 

في نيويورك في دورته المقبلة.

وأشاد بالدور الرائد الذي يقوم به صاحب السمو 
الملكي رئيس الوزراء ومساعي سموه الحثيثة 
لتوجيــه أنظــار المجتمــع الدولــي إلــى ترســيخ 
أســس نظــام عالمــي يســوده األمن واالســتقرار 
لمســاندة جهــود التنميــة، مؤكدا أن هــذه الرؤى 
من سموه تعكس ما يتمتع به من إدراك ووعي 
كبيــر لطبيعــة التحديــات التــي يمــر بهــا العالــم. 
ونــوه إلــى الروابــط والعالقــات األخويــة التــي 
تجمــع بيــن مملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة 
السعودية الشقيقة في ظل ما يجمع بينهما من 
روابــط أخويــة وثيقــة ومتجــذرة وتفاهم تجاه 

كافة القضايا اإلقليمية والدولية.
وتم خالل االجتماع عرض فيلم عن اإلنجازات 
التــي حققتهــا مملكــة البحريــن ودور صاحــب 

مجــال  فــي  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
التنميــة المســتدامة والجهــود التــي يقــوم بهــا 
ســموه فــي تعزيز مســيرة نهضة وتقــدم مملكة 
البحريــن، كمــا تطرق الفيلم إلــى جائزة صاحب 
الســمو الملكي األمير خلفية بن ســلمان للتنمية 

فــي  حققتهــا  التــي  والنجاحــات  المســتدامة 
دوراتها المتعاقبة.

كمــا قــام القائمــون على مركز الملــك عبدهللا بن 
عبدالعزيــز العالمــي للحــوار بيــن أتبــاع األديــان 
والثقافــات بتقديــم عــرض عــن نشــأة وأهــداف 

المركــز وأبــرز األنشــطة والفعاليات التــي تبناها 
وشــارك فيهــا مــن خالل عقــد الــورش والبرامج 
القــدرات  بنــاء  علــى  تســاعد  التــي  التدريبيــة 

والمهارات.
والجديــر بالذكــر، أن مركــز الملــك عبــدهللا بــن 
عبدالعزيــز العالمــي للحــوار بيــن أتبــاع األديــان 
قبــل  مــن   2012 عــام  “تأســس  والثقافــات 
المملكــة العربيــة الســعودية وجمهورية النمســا 
ومملكــة إســبانيا إلــى جانــب الفاتيــكان بصفته 
عضــوا مؤسســًا مراقبــًا، ويســعى لدفــع مســيرة 
الحــوار والتفاهــم بين أتباع األديــان والثقافات 
المتعــددة، والعمــل علــى تعزيــز ثقافــة احتــرام 
التنــوع، وإرســاء قواعــد العــدل والســالم بيــن 

األمم والشعوب.

23 مارس 2019 السبت
16 رجب 1440

البحرين تهنئ رئيس باكستان
الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  بعــث 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  ورئيــس 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة وولي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفة برقيــات تهنئة إلى 
رئيــس جمهورية باكســتان اإلســالمية 
عــارف علوي، بمناســبة اليــوم الوطني 
لبالده، أعربوا فيها عن أطيب تهانيهم 
وتمنياتهم له موفور الصحة والسعادة 

بهذه المناسبة الوطنية.
كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس 

الــوزراء وصاحــب الســمو الملكي ولي 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 

األول لرئيــس مجلس الوزراء برقيتي 
تهنئــة مماثلتيــن إلــى رئيــس الــوزراء 

بجمهورية باكســتان اإلسالمية عمران 
خان.

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

المنامة - بنا

ــبــاد صــاحــب الــجــالــة  بــعــث عــاهــل ال
خليفة،  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد  الــمــلــك 
بــرقــيــة تــهــنــئــة إلـــى ســلــطــان بــرونــاي 
جالة السلطان الحاج حسن البلقية، 
ــبـــاده،  ــنـــي لـ بــمــنــاســبــة الـــعـــيـــد الـــوطـ
تهانيه  أطيب  عن  فيها  أعرب جالته 
وتمنياته له موفور الصحة والسعادة 

بهذه المناسبة الوطنية.
تهنئة  برقية  الملك  جــالــة  بعث  كما 
إلى  رئيس جمهورية غيانا التعاونية 
ذكرى  بمناسبة  جرانجر،  ارثــر  ديفيد 
فيها  جالته  أعـــرب  بـــاده،  استقال 
له موفور  تهانيه وتمنياته  عن أطيب 
المناسبة  بــهــذه  والــســعــادة  الــصــحــة 

الوطنية.

 المنامة - بنا: 

أميــن مركــز الملــك عبــداهلل للحــوار: رؤى ســموه تعكــس إدراكا كبيــرا لطبيعــة التحديات

ا يدعم التنمية المستدامة سمو رئيس الوزراء رّسخ نظاًما عالميًّ

الملك يهنئ 

02بروناي وغيانا

تحتفل مملكة البحرين ودول العالم العربي اليوم 22 مارس بالذكرى الرابعة والســبعين لتأســيس جامعة الدول العربية، حيث تم في مثل 
هذا اليوم من العام 1945 التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية، وجاء إنشــاؤها إثباتًا للصات الوثيقة والروابط العديدة التي تربط 
بيــن البــاد العربيــة جمعــاء، وحرصــًا على توطيد هذه الروابــط وتدعيمها وتوجيهها إلى مــا فيه خير الباد العربية قاطبــة وصاح أحوالها 

وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها، واستجابة للرأي العام العربي في جميع األقطار العربية.

ووضعــت جامعــة الــدول العربيــة فــي مقدمة 
أهدافهــا توثيــق الصالت بيــن الــدول العربية، 
األعضــاء،  الــدول  اســتقالل  علــى  والحفــاظ 
الــدول  بيــن  والسياســات  الخطــط  وتنســيق 
الشــؤون  فــي  التعــاون  وتحقيــق  األعضــاء، 
واالجتماعيــة  والثقافيــة  االقتصاديــة 
العربيــة،  المصالــح  وحمايــة  والصحيــة، 
والتعــاون مــع الهيئــات الدوليــة لكفالــة األمــن 
االقتصاديــة  العالقــات  وتنظيــم  والســالم 

واالجتماعية.
البــالد  ملــك  بقيــادة  البحريــن  مملكــة  وتعتــز 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
العربــي،  انتمائهــا  وأهميــة  بحقيقــة  خليفــة 
العربيــة  األمــة  قضايــا  مــع  الكبيــر  وتفاعلهــا 
قضاياهــا  ودعــم  وحقوقهــا،  وهمومهــا 
العمــل  آليــات  وتطويــر  وتفعيــل  المصيريــة، 
العربــي المشــترك والمنظمــات اإلقليميــة وفي 
كضــرورة  العربيــة،  الــدول  جامعــة  مقدمتهــا 

قومية ملحة تفرضها التحديات الراهنة.
الجامعــة  إلــى  البحريــن  مملكــة  انضمــت 
العربية بعد اســتقاللها في 11 ســبتمبر 1971، 
وســاهمت منذ هذا التاريــخ وعلى مدى عقود 
بفعالية في أعمال الجامعة مع التزامها األكيد 
بميثاقها ومبادئها، فقد ترأســت المملكة القمة 
الشــيخ  شــرم  فــي  الخامســة عشــرة  العربيــة 
بجمهوريــة مصر العربية الشــقيقة خالل شــهر 
مارس 2003، وترأســت العديد من اجتماعات 
الــوزاري،  المســتوى  علــى  الجامعــة  مجلــس 
وأثنــاء ترأســها لهــذه الــدورات فهــي تتــرأس 
أيضًا لعدد من المجالس الوزارية المتخصصة.
وتتفاعل مملكــة البحرين مع مختلف الهيئات 
كل  علــى  العربيــة  الــدول  لجامعــة  التابعــة 
األصعدة االقتصادية والتنموية واالجتماعية، 
ولهــذا اســتضافت عــددا مــن اجتماعاتها. فقد 
التعــاون  الثالثــة لمنتــدى  الــدورة  اســتضافت 
العربــي الصينــي علــى المســتوى الــوزاري في 
2008، كمــا اســتضافت فعاليــات  شــهر مايــو 

العربــي  التعــاون  منتــدى  إطــار  فــي  أخــرى 
الصينــي في وقــت الحق. واســتضافت كذلك 
الــدورة األولى لمنتدى التعاون العربي الهندي 
فــي ينايــر 2016. كمــا عــززت مملكــة البحرين 
العربــي  العمــل  مســيرة  فــي  البنــاء  دورهــا 
المشــترك مــن أجــل الدفــاع عــن أهــم القضايــا 
العربيــة الراهنــة، خاصــة القضية الفلســطينية 

وعملية السالم في الشرق األوسط.
العربيــة  الــدول  جامعــة  علــى  الحفــاظ  إن 
عــن  معبــرًا  عربيــًا،  إطــارًا  تشــكل  باعتبارهــا 
رغبــة األمة وشــعوبها في الوحــدة والتضامن، 
وتطوير آلياتها وأدواتها بما يجعلها أكثر قدرة 
علــى الدفاع عــن المصالح العربية المشــتركة” 
للدفــع  البحريــن  لمملكــة  أولــى  أولويــة  هــي 

بالعمل العربي المشترك قدمًا إلى األمام.
البحريــن دفاعهــا  لمملكــة  التاريــخ يشــهد  إن 
عــن عروبتهــا وكونها جــزءًا ال يتجزأ من األمة 
العربيــة العظيمــة، عندمــا أكد شــعب البحرين 
االســتفتاء  فــي  وقوميتــه  بعروبتــه  تمســكه 
الــذي أجرتــه األمــم المتحــدة عــام 1971، كمــا 
يشــهد علــى ذلــك وقوفهــا بقــوة إلــى جانــب 
الحق العربي ودفاعها المســتميت عن القضايا 
العربيــة وفــي مقدمتهــا القضية الفلســطينية، 
والمســاندة  الداعمــة  البحريــن  ومواقــف 
المجــاالت  مختلــف  فــي  العربــي  للتضامــن 
وتعزيز التكامل والتنســيق العربي وما تتخذه 
لتدعيــم  مبــادرات  مــن  الملــك  بقيــادة جاللــة 
وتطويــر العمــل العربــي المشــترك، ومواقفهــا 
الــدول  مصالــح  عــن  الدفــاع  فــي  المشــرفة 

والشعوب العربية.
وانطالقــا مــن ثوابتها عــززت مملكــة البحرين 
العربــي  العمــل  مســيرة  فــي  البنــاء  دورهــا 
المشــترك وعملية الســالم في الشرق األوسط 
مــن خــالل عضويتهــا الهامة في لجنــة مبادرة 
الســالم العربيــة منــذ تأسيســها بحيــث لعبــت 
دورًا هامــًا وبــارزًا فــي الحــراك العربــي نحــو 
ســالم عــادل والتــي تضمنــت كافــة متطلبــات 

السالم في المنطقة.
العربيــة  القضايــا  البحريــن  مملكــة  وســاندت 
المهمــة وعلى رأســها جهود مكافحــة اإلرهاب 
والقرصنــة وغيرهــا. كما تمــارس المملكة دورًا 
مشــهودًا فــي الدفــاع عــن الــدول العربيــة في 
فــي  الســافرة  اإليرانيــة  التدخــالت  مواجهــة 
شــؤونها الداخليــة مــن خــالل عضويتهــا فــي 
بالتصــدي  المعنيــة  العربيــة  الرباعيــة  اللجنــة 

لهذه التدخالت.
مملكــة  لعبــت  االقتصــادي،  الصعيــد  وعلــى 
البحريــن دورًا بــارزًا وفعــاالً خــالل أول قمــة 
اقتصاديــة تنمويــة عقــدت فــي دولــة الكويت 
الشــقيقة ينايــر 2009 والتي هدفــت إلى دعم 
ودعــم  المشــترك  االقتصــادي  العربــي  العمــل 
المشــتركة  العربيــة  والمشــاريع  االســتثمار 
العالمــي ومنظمــة  واالنفتــاح علــى االقتصــاد 

التجارة العالمية وجذب االستثمارات.
اإلقليمــي  العربــي  التعــاون  إطــار  وفــي 
الثالثــة  الــدورة  البحريــن  مملكــة  اســتضافت 
التعــاون العربــي  الــوزاري لمنتــدى  لالجتمــاع 
الصينــي فــي مايــو2007، وكان لهــذه الــدورة 
إثــر هــام في دفــع مســيرة التعــاون العربي مع 
عضــوًا  البحريــن  مملكــة  كانــت  كمــا  الصيــن. 
العربيــة  الحــرة  التجــارة  لمنطقــة  مؤسســًا 
 1998 ينايــر  مــن  فــي األول  انطلقــت  والتــي 
وأوفت بكافة التزاماتها تجاه قيامها من أجل 
الوصول إلى هدف السوق العربية المشتركة.

وفــي إطــار دعمهــا للتكامــل العربــي، طرحــت 
مملكــة البحرين العديــد من المبادرات لتطوير 
وتوثيــق العمــل العربــي المشــترك ومنهــا على 
الملــك  جاللــة  مبــادرة  الحقوقــي  المســتوى 
اإلنســان،  لحقــوق  العربيــة  المحكمــة  بإنشــاء 
وعلــى المســتوى االقتصــادي مبــادرة جاللتــه، 
باحتضــان مملكــة البحرين لمشــروع البورصة 
العربية المشتركة، وعلى المستوى االجتماعي 
مبــادرة المشــروعات المنزليــة وغيرهــا العديد 
من المبادرات، كما استضافت مملكة البحرين 

العديد من االجتماعات العربية ومنها اجتماع 
المجلــس الــوزاري العربــي للســياحة ومجلس 
محافظــي صنــدوق النقد العربــي واجتماعات 
العربــي  والبرلمــان  العربيــة  المــرأة  منظمــة 
االتفاقيــات  بأهميــة  منهــا  وإيمانــا  وغيرهــا. 
المشتركة في دعم الوحدة بين الدول العربية 
االتفاقيــات  معظــم  علــى  المملكــة  صادقــت 
والمعاهــدات والمواثيــق الصــادرة عــن جامعة 
الــدول العربية، ومنها الميثــاق العربي لحقوق 
اإلنســان، ومعاهــدة الدفــاع العربــي المشــترك 
واالتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد 2016، 
العربــي  “الميثــاق  العربيــة  العمــل  واتفاقيــات 
العربــي،  االقتصــادي  العمــل  ميثــاق  للعمــل، 
للتنميــة  العربيــة  المنظمــة  إنشــاء  اتفاقيــة 
الزراعيــة واالتفاقيــة العربيــة بشــأن الســالمة 
والصحــة المهنيــة واالتفاقيــة العربيــة بشــأن 
واالتفاقيــة  المعوقيــن  وتشــغيل  تأهيــل 
واالتفاقيــة  األحــداث،  عمــل  بشــأن  العربيــة 
اتفاقيــة   ،2002 اإلرهــاب  لمكافحــة  العربيــة 
تســليم المجرمين بيــن دول الجامعة العربية، 
تقنيــة  جرائــم  لمكافحــة  العربيــة  االتفاقيــة 
المــرأة  منظمــة  إنشــاء  اتفاقيــة  المعلومــات، 
العربية، اتفاقيــة المنظمة العربية للمواصفات 
والمقاييــس بجامعــة الــدول العربيــة وغيرهــا 
الكثيــر من االتفاقيات والمواثيق والمعاهدات 

األخرى التي ال يتسع المجال هنا لذكرها.
وترحــب مملكــة البحرين دائمًا باســتضافة أي 
مؤسســة عربيــة تدفــع باتجــاه تعزيــز العمــل 
العربي، ومن ذلك اســتضافتها الشركة العربية 
لبناء وإصالح الســفن )أســري( التابعة لمنظمة 
)أوابــك(  للبتــرول  المصــدرة  العربيــة  األقطــار 
التابعــة  المتخصصــة  المنظمــات  مــن  وهــي 

لجامعة الدول العربية.
وتتعــاون مملكــة البحريــن مع آليــات الجامعة 
العربيــة، وعلــى ســبيل المثــال قامــت بتقديــم 
اإلنســان  حقــوق  لجنــة  إلــى  األول  تقريرهــا 
العربيــة  الــدول  لجامعــة  التابعــة  العربيــة 
وأعقــب   ،2012 العــام  فــي  الميثــاق(  )لجنــة 
ذلــك مناقشــته فــي العــام 2013، ثــم إصــدار 
بخصوصــه  اللجنــة  وتوصيــات  مالحظــات 
فــي العــام ذاته، كمــا قدمت البحريــن تقريرها 
فــي شــهر يوليــو  اللجنــة  إلــى  الــدوري األول 
2016 وكذلــك قدمــت ملحقــا تكميليــا محدثــا 

لــه تم مناقشــته العــام الماضي وإجــراء حوار 
تفاعلي بشأن مضمونه.

الدفــع  فــي  البحرينيــة  الكفــاءات  وأســهمت 
بالعمــل العربــي المشــترك حيــث تولــت مملكة 
البحريــن العديد مــن المناصب منــذ انضمامها 
المناصــب  شــغلت  حيــث  العربيــة،  للجامعــة 
التالية: الســفير عبدالنبي مســيب رئيس بعثة 
ســابًقا،  بألمانيــا  برليــن  فــي  العربيــة  جامعــة 
الدكتــور عبد العزيــز النجدي مستشــار األمين 
العــام لجامعة الدول العربية ســابًقا، األســتاذة 
فائقــة ســعيد الصالــح مستشــار األميــن العــام 

لجامعة الدول العربية سابًقا.
التــي  الهامــة  المناصــب  مــن  العديــد  وهنــاك 
يتبوأهــا بحرينيون فــي جامعة الدول العربية 
فــي الوقــت الحالــي، ممــا يؤكد حــرص مملكة 
البحريــن الدائــم علــى أن يشــارك أبناؤهــا فــي 
جهــود الجامعــة، حيــث يتولــى الســفير خليــل 
الــذوادي منصب األمين العام المســاعد رئيس 
القومــي،  واألمــن  العربيــة  الشــؤون  قطــاع 
منصــب  العســومي  عــادل  النائــب  ويتولــى 
نائــب رئيــس البرلمــان العربي، وكذلــك يتولي 
المستشــار محمــد فزيــع رئاســة لجنــة حقــوق 
اإلنســان العربية )لجنة الميثاق(، ويعمل أحمد 
المرشــد خبيــرًا إعالميــًا بمكتــب األميــن العام 

لجامعة الدول العربية، وغيرهم.
وفــي المقابــل كانــت الجامعــة العربية، الســند 
والداعم لمملكة البحرين، فقد أعلنت الجامعة 
العربيــة أكثــر مــن مــرة تضامنهــا الكامــل مــع 
مملكــة البحرين، حكومة وشــعبًا، في مواجهة 
األعمال والنشــاطات اإلرهابية التي تستهدف 
زعزعــة أمنها واســتقرارها، والمســاندة القوية 
البحرينيــة  الســلطات  تبذلهــا  التــي  للجهــود 
مــن أجــل اســتئصال خطــر اإلرهاب مــن ربوع 
البحرين، وخالل أحداث عام 2011 المؤســفة 
البحريــن  مملكــة  مــع  بقــوة  الجامعــة  وقفــت 
وأصــدر مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى 
المســتوى الــوزاري في دورتــه )136( بيانا أكد 
فيــه التزامه بدعم واســتقرار مملكــة البحرين 
وتأييــده ومســاندته للخطــوات الحكيمة التي 
اتخذها جاللة الملك إلعادة األمن واالســتقرار 
للبــالد، مشــيًدا بخطــوات جاللتــه فــي إجــراء 
االنتخابــات التكميلية وإطــالق حوار التوافق 
اللجنــة  بتشــكيل  جاللتــه  ومبــادرة  الوطنــي 

الملكية المستقلة لتقصي الحقائق.
وأعربــت الجامعة في جميع بياناتها عن قلقها 
المســتمرة  التدخــالت اإليرانيــة  الشــديد مــن 
البحريــن،  لمملكــة  الداخليــة  الشــؤون  فــي 
اإلرهابييــن  وتدريــب  لإلرهــاب  ومســاندتها 
وإثــارة  والمتفجــرات  األســلحة  وتهريــب 
النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على 
مختلــف المســتويات لزعزعــة األمــن والنظــام 
إرهابيــة  جماعــات  وتأسيســها  واالســتقرار، 
بمملكــة البحريــن ممولــة ومدربة مــن الحرس 
الثوري اإليراني وذراعيه كتائب عصائب أهل 

الحق اإلرهابية وحزب هللا اإلرهابي.
العربيــة  الــدول  جامعــة  دعــم  مظاهــر  ومــن 
الجامعــة  مجلــس  دعــم  البحريــن،  لمملكــة 
مــن  لعــدد  البحريــن  ترشــيحات  العربيــة 
ووكاالتهــا  المتحــدة  األمــم  فــي  المناصــب 
المتخصصة وهي: مجلس إدارة برنامج األمم 
UN-HABI- “المتحدة للمســتوطنات البشــرية 

TAT” التابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي 
 ،2020-2023 للفتــرة  المتحــدة  األمــم  لــدى 
والمجلــس التنفيــذي لبرنامــج األمــم المتحدة 
اإلنمائــي / صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان/
المشــاريع  لخدمــات  المتحــدة  األمــم  مكتــب 
“UNDP/UNFPA/UNOPS” التابــع للمجلــس 
االقتصــادي واالجتماعــي لدى األمــم المتحدة 
االقتصــادي  والمجلــس   ،2023-2025 للفتــرة 
 ”ECOSOC“ واالجتماعي لدى األمم المتحدة

للفترة 2023-2025.
العربيــة  الــدول  جامعــة  تأســيس  كان  لقــد 
واحــدة من الخطوات المهمة في إطار توحيد 
الجهــود العربيــة في مواجهــة التحديات التي 
تســتهدف الكيان العربي في أساســه ووحدته 
وأمنــه وازدهــاره. وهــي أقــدم وأعــرق منظمة 
إقليميــة ودوليــة، راســخة وثابتــة ومســتمرة 
ســقفه،  تحــت  يجتمعــون  العــرب،  لــكل  بيتــا 
ويتحاورون بيــن أروقته وقاعاته ضمن رؤية 
عربيــة واحدة لصيانة المصالح العربية. وتعد 
ذكــرى تأســيس الجامعــة الـ 74 فرصــة لتقييم 
الظــروف واإلمكانيات، وتقييــم األداء والدور 
المطلوب في خضم هذه األوضاع االستثنائية 
التي تعيشــها المنطقة، ســعًيا لتمكين الجامعة 
لترتقــي بعملها إلى المســتوى الذي تتطلع إليه 

الشعوب العربية.
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البحرين... جهد مشهود في دعم العمل العربي المشترك

بحث التعاون بين 
جائزة خليفة بن 
سلمان للتنمية 

المستدامة والمركز

حسام بن عيسى: 
سموه يكن 

للسعودية كل 
المحبة والتقدير

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك
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رغبة في تعزيز التعاون مع كندا بمكافحة اإلرهاب
سفير البحرين غيـر المقيـم يبحـث تعزيـز العالقـات السياسيـة واالقتصاديـة

اجتمع ســفير مملكة البحرين غير المقيم لدى كندا الشــيخ عبدهللا بن راشــد آل خليفة، 
مع أمين عام مجلس الوزراء الكندي إيان شوغارت، في مدينة أوتاوا بكندا.

بن  عبدهللا  الشيخ  بحث  االجتماع،  وفي 
بين  التعاون  تعزيز  خليفة سبل  آل  راشد 
المجاالت  كل  في  وكندا  البحرين  مملكة 
والعسكرية  السياسية  المجاالت  فيها  بما 
واالقتصادية، مهنًئا إيان شوغارت بتعيينه 
مؤخرًا أمينًا عامًا لمجلس الوزراء الكندي 
بعد أن شغل منصب  لمايكل ورنــك،  خلفًا 
نائب وزير الدفاع الكندي منذ العام 2016.

آل  بــن راشـــد  عــبــدهللا  الشيخ  أعـــرب  كما 
خليفة عن رغبة مملكة البحرين في تنمية 
خصوصا  البلدين  بين  الثنائية  العالقات 
فـــي مــجــال الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري وتــعــزيــز 
ــاب،  اإلرهــ مــجــال مكافحة  فــي  الــتــعــاون 
واالستفادة من الخبرات الكندية المتميزة 
الصحية،  والرعاية  التعليم  مجاالت  في 

الصديقّين،  البلدّين  لشعبّي  خير  فيه  بما 
مــتــقــدًمــا بــالــشــكــر لــســعــادة األمــيــن الــعــام 
ــذي تــقــوم بــه كــنــدا لتعزيز  ــــدور الـ عــلــى ال
المنطقة من خالل  في  واالستقرار  األمن 
الــكــنــديــة فــي الحفاظ  الـــقـــوات  مــشــاركــة 
اإلرهــاب  ومكافحة  اإلقليمي  األمــن  على 
في الشرق األوسط، ومساهمتها في قوة 
منذ   )CTF-150(  150 المشتركة  المهام 

العام 2004.
ــعــام حكومة  مــن جــانــبــه، شــكــر األمــيــن ال
القوات  استضافة  على  البحرين  مملكة 
حرص  السياق  ذات  في  مؤكدًا  الكندية، 
التعاون  أواصــر  تعزيز  الكندية  الحكومة 
على  الــبــلــديــن  بــيــن  المتميزة  والــصــداقــة 

األصعدة كافة.
سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى كندا مع أمين عام مجلس الوزراء الكندي

المنامة - وزارة الخارجية

شــارك المنــدوب الدائــم لمملكــة البحريــن لــدى األمــم المتحــدة بنيويورك الســفير جمال 
الرويعــي، فــي مؤتمر األمم المتحدة الرفيع المســتوى الثاني المعنــي بالتعاون فيما بين 
بلــدان الجنــوب، الــذي عقد فــي مدينة بوينس آيريــس بجمهورية األرجنتيــن في الفترة 
من 20 - 22 مارس 2019، وافتتح أعمال المؤتمر رئيس جمهورية األرجنتين ماوريسيو 

ماكري،، وبمشاركة األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

مملكة  أن  كلمته  في  الدائم  المندوب  وأكــد 
مفاوضات  فــي  ا  مهمًّ دوًرا  لعبت  البحرين 
إعداد أهداف التنمية المستدامة 2030 على 
والدولية،  واإلقليمية  الوطنية  المستويات 
وفي بلورة وسائل تنفيذها، وصياغة اإلطار 
واالســتــعــراض،  المتابعة  وآلــيــة  الــتــمــويــلــي، 
الحكومية  المفاوضات  فــي  شــاركــت  حيث 
حول  المفتوح”  العمل  ”فريق  ضمن  الدولية 

أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مملكة البحرين استضافت في 
العربي  للمنتدى  الثانية  الــدورة   2015 العام 
انبثقت عنه وثيقة  الذي  المستدامة  للتنمية 

تــوصــيــة حــول   19 الــتــي تضمنت  الــبــحــريــن 
المستدامة،  بالتنمية  المتعلقة  القضايا  أهم 
ــم تــقــديــمــهــا لــلــمــنــتــدى الــســيــاســي رفــيــع  ــ وت
يوليو  في  المتحدة  لألمم  التابع  المستوى 
تمثل  البحرين  مملكة  ــأن  ب مضيفُا   ،2015
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول 
بتحديد  المعني   )IAEG( الخبراء  فريق  في 
الذي  المستدامة  التنمية  أهــداف  مــؤشــرات 
في  الــســادس  اجتماعه  المنامة  استضافت 
نوفمبر 2017، منوًها إلى أن في عام 2018 
قدمت المملكة تقريرها الطوعي األول أمام 
المعني  المستوى  رفيع  السياسي  المنتدى 

بالتنمية المستدامة.
إلــى  الـــدائـــم فــي كلمته  ــمــنــدوب  ال وتــطــرق 
المقيم  المنسق  مكتب  مع  الشراكة  تطوير 
فيما  البحرين  في  المتحدة  األمــم  ألنشطة 
 2030 المستدامة  التنمية  بــأجــنــدة  يتعلق 
توقيع  عن   2017 أكتوبر  في  أثمرت  والتي 
اتــفــاق إطـــار الــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة بين 

المتحدة  األمـــم  ــاالت  ووكــ البحرين  مملكة 
المستوى  على  نوعه  من  األول  يعد  والــذي 
أممًيا،  جــهــاًزا   16 ذلــك  في  يمثلها  اإلقليمي 
البحرين  وخبرات  تجارب  نقل  إلى  ويهدف 
إلى  العالمية  الخبرات  وجلب  الــخــارج،  إلــى 
البحرين، منوهًا باالهتمام الذي أولته مملكة 
البحرين في العمل مع مكاتب األمم المتحدة 

المبادرات  إنجاز  في  وخاصة  البحرين  في 
الوطنية لمختلف الجهات بدًءا بالمؤسسات 
ــخــاص، وانــتــهــاًء  الــحــكــومــيــة، ثــم الــقــطــاع ال
باألفراد، وذلك سعًيا وراء نشر الوعي بثقافة 
تفعيلها  كيفية  ثم  أوالً،  التنموية  األهـــداف 

وإدماجها في المجتمع ثانًيا.
الذي  الــدور  أهمية  الدائم  المندوب  أكد  كما 

يلعبه التعاون بين بلدان الجنوب في تحقيق 
أهداف التمية المستدامة وعدم تخلف أحد 
عن الركب، وعلى التزام مملكة البحرين في 
الخبرات  لمشاركة  ــدول  الـ بــاقــي  مــع  العمل 
وأفضل التجارب، وتسخير الموارد التي من 
شأنها التسريع في تحقيق تلك األهداف في 

بلداننا وبلدان الجنوب بحلول عام 2030.
ــذكــر أن مــؤتــمــر األمــــم الــمــتــحــدة الــرفــيــع  ي
الــمــســتــوى الــثــانــي الــمــعــنــي بــالــتــعــاون فيما 
مــرور  بعد  عقد  والـــذي  الجنوب  بــلــدان  بين 
حوالي أربعين عاًما على اعتماد خطة عمل 
الــدولــي  للمجتمع  سيتيح  آيــــرس،  بــويــنــس 
وتقييم  االتـــجـــاهـــات،  ــعــراض  الســت فـــرصـــًة 
التقدم المحرز حتى اآلن في تعزيز التنمية، 
واستعراض الدروس المستفادة من التعاون 
الثالثي،  والتعاون  الجنوب  بلدان  بين  فيما 
أجندة  لتحقيق  الجديدة  الــفــرص  وتحديد 

.2030

المنامة - وزارة الخارجية

الرويعي: دور مهم للبحرين في مفاوضات إعداد أهداف التنمية 2030

الرويعي يلقي كلمتهالمندوب الدائم للبحرين لدى األمم المتحدة بنيويورك يشارك في المؤتمر
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اســتقبل وزير الكهرباء والماء عبدالحســين ميرزا بمكتبه ســفير ليبيا 
المعتمد لدى مملكة البحرين المعتمد لدى مملكة البحرين فوزي طاهر 

عبدالعالي بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبالد. 

ــر بــمــا يــربــط الــبــلــديــن  ــوزيـ وأشـــــاد الـ
ــات وطـــيـــدة  ــن عــــالقــ الــشــقــيــقــيــن مــ
متميزة يعززها التعاون المشترك في 
شتى المجاالت خصوصا في مجاالت 
المتجددة. والطاقة  والماء  الكهرباء 

وأعــــرب الــســفــيــر عــن شــكــره لــلــوزيــر 
والمستمر  الوثيق  تعاونه  على  ميرزا 
لتعزيز العالقات بين البحرين وليبيا، 

بــه من  بما حظى  عــن ســـروره  معربًا 
عمله  فترة  في  وبّناء  مثمر  تجاوب 
بالبالد على جميع األصعدة بدءًا من 

القيادة والوزراء والمسؤولين. 
ــمــًا لتعزيز  وأكـــد اســتــعــداد بـــالده دائ
ــمـــجـــاالت  ــاون الـــقـــائـــم فــــي الـ ــعــ ــ ــت ــ ال
الـــمـــشـــتـــركـــة وبـــمـــا يـــخـــدم مــصــالــح 

وتطلعات البلدين.

ميرزا: عالقات وطيدة مع ليبيا

القضيبية - مجلس النواب

أشــادت رئيســة مجلــس النــواب فوزيــة زينــل باهتمــام وتأكيد 
عاهــل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
علــى تعزيــز مســيرة العمــل العربــي المشــترك، وجهــود جاللتــه 
الرفيعة في الحفاظ على وحدة األمة العربية، ودعم قضاياها 
ومصالحها، ومســاندة كافة المبــادرات لتعزيز الرخاء والتقدم 

على مختلف األصعدة.

ــفــخــر  ــغ ال ــ ــال ــ ــت عــــن ب ــ ــربـ ــ وأعـ
ــادرة جــاللــة  ــبـ ــمـ واالعـــــتـــــزاز بـ
بإنشاء محكمة عربية  العاهل 
ــان، وحــــرص  ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق اإلنـ
ــي دعــم  ــتــه الــمــســتــمــر فـ جــالل
التعاون والتنسيق بين الدول 
األهــداف  يخدم  بما  العربية، 
لمواجهة  العربية  والتطلعات 
ــة،  ــ ــن ــراهــ ــ ــتــــحــــديــــات ال ــ ــل ال ــ كـ
واالســتــقــرار،  ــن  األمـ لترسيخ 
الشعوب  طموحات  وتحقيق 
الــعــربــيــة، وتــوطــيــد الــعــالقــات 
ــعــمــل  ــاون وال ــعـ ــتـ ــفــعــيــل الـ وت

العربي المشترك.
النواب  مجلس  دعــم  وأكـــدت 
ــكــيــة الــســامــيــة  ــمــل ــة ال ــرؤيـ ــلـ لـ
الدول  مستقبل  نحو  الثاقبة، 
ــة، والـــــتـــــي جـــــاءت  ــ ــي ــ ــرب ــ ــع ــ ال
فـــي خـــطـــاب جـــاللـــة الــعــاهــل 
ــمــفــدى فـــي الــقــمــة الــعــربــيــة  ال
األوربــيــة مــؤخــرا فــي: “إعــالء 
ــة  ــعــددي ــت ــتــســامــح وال قــيــم ال
تكثيف  وأهــمــيــة  والــتــعــايــش، 
ــهــا  ــت ــود تــــجــــاه حــمــاي ــ ــه ــجــ ــ ال
وتـــعـــزيـــزهـــا إلحـــــالل الــســالم 
األمــن  جــهــود  ودعـــم  العالمي، 

وتقوية  والتنمية،  واالستقرار 
على  للقضاء  التحالف  أوجــه 
اإلرهـــــاب، والــعــمــل عــلــى رفــع 
والتنسيق  التعاون  مستويات 
االحــتــرام  وســيــادة  الجماعي، 
ــادل والـــــــتـــــــوازن فــي  ــ ــب ــ ــت ــمــ ــ ال
والمصالح  الدولية  العالقات 

االستراتيجية”.
التهنئة  برقية  فــي  ذلــك  جــاء 
مجلس  رئــيــســة  بعثتها  الــتــي 
ــواب إلــــى األمـــيـــن الــعــام  ــ ــن ــ ال
أحمد  العربية  الــدول  لجامعة 
ــرى  أبـــوالـــغـــيـــط  لــمــنــاســبــة ذكـ
تأسيس جامعة الدول العربية، 
ــــص الــتــهــانــي  ــال ــهــا خــ ــت ضــمــن
بالغ  عن  ومعربة  والتبريكات، 
بالجهود  ــتـــزاز  واالعـ الــتــقــديــر 
الــدول  جامعة  بها  تقوم  التي 
العربية، من أجل وحدة الصف 
التحديات  ومواجهة  العربي، 
ــي الــمــنــطــقــة،  والـــتـــطـــورات فـ
لتحقيق  الــمــســتــمــر  والــســعــي 
الدول  قادة وشعوب  تطلعات 
العربية، ودعم تطوير مسيرة 
ــــي فــــي كــافــة  ــرب ــعــ ــ ــل ال ــمـ ــعـ الـ

المجاالت والمستويات.

زينل: مبادرات العاهل عززت التعاون العربي

مكافحة البطالة وتعزيز التنمية البشرية
ـــاج ـــراف اإلنت ـــع أط ـــاون م ـــل والتع ـــة العم ـــر بيئ ـــود لتطوي ـــدان: جه حمي

االجتماعية،  والتنمية  العمل  تــرأس وزيــر 
ســوق  تنظيم  هــيــئــة  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
ــد مــمــلــكــة  ــ ــ الـــعـــمـــل، جـــمـــيـــل حـــمـــيـــدان وف
لــ  الــدورة  اجتماعات  في  المشارك  البحرين 
الدولية،  العمل  منظمة  إدارة  )335( لمجلس 
18- من  الفترة  في  في جنيف  تعقد  والتي 

البعثة  بمشاركة  وذلــك  الــجــاري،  مــارس   28
برئاسة  جنيف  في  البحرين  لمملكة  الدائمة 

السفير يوسف عبدالكريم بوجيري.
ــارك مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي االجــتــمــاع  وتـــشـ
مجلس  في  أصيال  عضوا  باعتبارها  الدولي 
إدارة المنظمة، حيث تتولى مملكة البحرين 
ــمــشــاركــة فـــي اإلشــــــراف عــلــى ســيــاســات  ال
انتخابها  تم  أن  بعد  المنظمة  عمل  وبرامج 
2017 عن  الــعــام  فــي  الــعــالــم  بــإجــمــاع دول 
والــذي  والباسيفيك،  آســيــا  دول  مجموعة 
المملكة  بجهود  الدولي  المجتمع  ثقة  عكس 

وإنجازاتها على الصعيد العمالي.
ــهـــذه الــمــنــاســبــة، أكــد  وفــــي تــصــريــح لـــه بـ
ــدان حـــرص مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عــلــى  ــيـ ــمـ حـ
الــمــشــاركــة الــفــعــالــة فــي هـــذه االجــتــمــاعــات 
مجلس  ألعمال  العامة  الجلسات  خالل  من 
ــفــنــيــة،  ال الـــعـــمـــل  وفــــــرق  ــمــنــظــمــة  ال إدارة 
واستعراض أبرز التطورات وأهم المبادرات 
تطوير  مــجــال  فــي  المملكة  اتخذتها  الــتــي 

العاملة  القوى  وحماية  العمالية  التشريعات 
المستدامة  التنمية  استمرار  في  وجهودها 
خصوصا فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية 
وأن  خصوصا  السليمة،  العمل  بيئة  وتعزيز 
اإلدارة  مجلس  اجتماعات  من  الــدورة  هذه 
للمنظمة،  المئوية  إعـــالن  مضمون  تناقش 
خالل  المنظمة  إستراتيجية  سيحدد  والذي 
يتم  أن  المقرر  من  والــذي  المقبلة،  السنوات 
في  الــدولــي  العمل  مؤتمر  في  عنه  اإلعــالن 

يونيو المقبل.
ــار حــمــيــدان إلــى أن  وفــي هــذا الــســيــاق، أشـ
يولي  الدولية  العمل  منظمة  إدارة  مجلس 
وتعزيز  العمل  بيئة  بتطوير  كبيرا  اهتماما 

والمساهمة  اإلنــتــاج،  أطـــراف  بين  الــشــراكــة 
ــة وتـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة  ــطــال ــب فـــي مــكــافــحــة ال
العمل،  بيئة  في  التمييز  البشرية ومحاربة 
كما يعمل على تعزيز دور منظمات أصحاب 
ــنــقــابــات الــعــمــالــيــة، واســتــشــراف  الــعــمــل وال
مملكة  دور  أهمية  مــؤكــدا  العمل،  مستقبل 
لتجربتها  نظرا  الصعيد؛  هذا  على  البحرين 

العمالية المتميزة في إصالح سوق العمل.
وأضاف حميدان أن االجتماعات تستعرض 
تعزيز دور منظمة العمل الدولية في مجال 
مــتــابــعــة قــضــايــا الــعــمــل عــلــى مــســتــوى دول 
ــعــالــم، وحـــث الــــدول األعـــضـــاء عــلــى بــذل  ال
العمل  بمعايير  لــاللــتــزام  الجهود  مــن  مــزيــد 

ــتــعــاون الــوثــيــق بين  ــالل ال ــيــة مــن خـ ــدول ال
اجتماع  ويبحث  الــثــالثــة،  اإلنــتــاج  أطـــراف 
لمبادرة  المستقبلية  األهداف  إقرار  المنظمة 
ومناقشة  الــدولــيــة،  الــعــمــل  معايير  تــطــويــر 
الخطة الجديدة لمراجعة عدد من االتفاقات 
والتوصيات الدولية التي أصدرتها المنظمة؛ 
بهدف استبعادها والعمل على إصدار قرارات 
وتوصيات حديثة تواكب التطور في أسواق 
العمال  حقوق  يحفظ  بما  العالم  في  العمل 
الثالثة.  اإلنتاج  أطــراف  مصالح  مراعاة  مع 
عــن سبل  تقرير  إطــالعــه على  إلــى  إضــافــة 
التي  المستدامة  التنمية  أهـــداف  تحقيق 
ببرنامج  وعالقتها  المتحدة  األمم  اعتمدتها 
والــذي  المنظمة،  تطبقه  الــذي  الالئق  العمل 
يهدف إلى تحسين ظروف العمل وشروطه 
حول  للعمال  األساسية  الحقوق  يحفظ  بما 
أهم  الدولية من  العمل  العالم. وتعد منظمة 
تضم  التي  المتخصصة  الدولية  المنظمات 
اإلنتاج  أطــراف  عن  ممثلين  عضويتها  في 
الــثــالثــة مــن الـــدول األعــضــاء فــي المنظمة 
)حكومات -أصحاب عمل -عمال(، وتختص 
توفير  الـــى  تــهــدف  ــيــة  دول معايير  ــإصــدار  ب
فضال  العاملة،  للقوى  الحماية  مــن  المزيد 
والحقوق  الــمــبــادئ  ونــشــر  تطبيق  دعــم  عــن 
األساسية في العمل، وتهتم المنظمة بتعزيز 
بين  الثالثي  والــتــعــاون  االجتماعي  الــحــوار 

أطراف اإلنتاج الثالثة.

حميدان مترئسا وفد البحرين في جنيف

 مدينة عيسى - وزارة العمل

خلف والزايد يبحثان احتياجات “رابعة الجنوبية”
ــة ــظ ــاف ــح ــم ــة فــــي ال ــديـ ــلـ ــبـ ــر الـــمـــشـــاريـــع الـ ــويـ ــطـ ــث تـ ــحـ بـ

البلديات  وشــؤون  األشغال  وزيــر  استقبل 
بمكتبه  العمراني عصام خلف  والتخطيط 
الثاني لرئيس  النائب  البلديات  في شئون 
ممثل  الزايد  علي  النائب  النواب  مجلس 
الجنوبية  محافظة  فــي  الــرابــعــة  ــرة  ــدائ ال
األشغال  لــشــؤون  ــــوزارة  ال وكيل  بحضور 
ــام لــبــلــديــة  ــعـ أحـــمـــد الــخــيــاط والـــمـــديـــر الـ
الــجــنــوبــيــة عــاصــم عــبــدالــلــطــيــف وعــضــو 
الجنوبية  المنطقة  لبلدية  البلدي  المجلس 

عبدالرحمن  عمر  الــرابــعــة  الــدائــرة  ممثل 
وعدد من مسئولي الوزارة.وتم بحث عدد 
من المواضيع المتعلقة باحتياجات الدائرة 
والمتعلقة  الجنوبية  محافظة  في  الرابعة 
بــتــطــويــر الـــشـــوارع الــرئــيــســيــة خــصــوًصــا 
تقاطع دوار ألبا وتطوير مداخل هورة سند 
الــدائــرة وكذلك  والــصــرف الصحي داخــل 
التي  والبلدية  الخدمية  المشاريع  تطوير 
تعنى بها الوزارة في المحافظة الجنوبية.

الـــوزارة على  الوزير خلف على حــرص  وشــّدد 
تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء برئاسة رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 

سلمان ال خليفة بالعمل من أجل توفير أفضل 
الخدمات للمواطنين والمقيمين.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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للثقافة  الــبــحــريــن  هــيــئــة  رئــيــســة  شـــاركـــت 
آل خليفة  بنت محمد  الشيخة مي  واآلثــار 
العاصمة  الــرســمــي إلطـــاق  فــي االحــتــفــال 
التونسية تونس عاصمة للثقافة اإلسامية 
مدار  على  العربية  المنطقة  عن   2019 لعام 
وأقــيــم  ــاري.  ــــجــ ال مــــارس  و21   20 يــومــي 
لاحتفاء  الثقافي  البرنامج  إطـــاق  حفل 
مساء  اإلسامية  للثقافة  عاصمة  بتونس 
الخميس، برعاية فخامة رئيس الجمهورية 
وحضور  السبسي،  قائد  الباجي  التونسية 
وزير الشؤون الثقافية التونسي محمد زين 
للمنظمة اإلسامية  العام  والمدير  العابدين، 
لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم والــثــقــافــة عــبــدالــعــزيــز 
التويجري، إضافة إلى تواجد عدد كبير من 

وزراء الثقافة للدول والوفود المشاركة.
بنت  مي  الشيخة  أعربت  المناسبة  وبهذه 
واعــتــزازهــا  فخرها  على  خليفة  آل  محمد 
بماركتها في هذه التظاهرة المهمة، وقالت: 
كــانــت فيه  لــمــدة عــام كــامــل  “بــعــد اشتغالنا 
ــيـــة،  ــثــقــافــة اإلســـامـ ــل الـــمـــحـــرق عـــاصـــمـــة ل
ُعرَفت  عربيًة  مدينًة  لنشارك  الــيــوم  نأتي 
المميزة،  والحضارية  الثقافية  بمقوماتها 
عاصمة  بلقب  تــونــس  تــتــويــج  جـــاء  حــيــث 
الثقافة اإلسامية للعام 2019 كاعتراٍف بما 
تمتلك من إرث إنساني عظيم، وبما حققت 
إثرها تقديًرا  ثقافية حازت على  من نهضٍة 

إقليمًيا ُمستحًقا”.
وأضافت “ما زلنا نؤكد أن الثقافة هي أفضل 
وسيلة لنرّوج لصور بلداننا الحقيقية ولنعزز 
وأردفــت:  ــدول”.  الـ بين  الحضارية  مكانتنا 

“بــرنــامــج عــواصــم الــثــقــافــة اإلســامــيــة هو 
العربية  للمدن  تسمح  بالفعل،  جميلة  بــادرة 
أبوابها  بفتح  تونس  كالعاصمة  واإلسامية 
فنون،  ثقافة،  مــن  لديها  بما  اآلخــر  لتعّرف 

وفكر، وذلك في سياٍق إقليمٍي موّسع “.
الثقافي  بالتراث  العناية  بــضــرورة  ونــّوهــت 
المشترك  للعمل  اســتــراتــيــجــيــات  واعــتــمــاد 
أجل  مــن  الجهات  جميع  بين  مــا  والــتــعــاون 
واإلسامية  العربية  بالمجتمعات  االرتــقــاء 
وإشراكها في عملية التنمية المستدامة. ذلك 
على  قــادرة  واإلسامية  العربية  البلدان  أن 
ومؤهلة  العام،  الثقافي  المشهد  تتصدر  أن 

لتصبح مراكز جذب للزوار من حول العالم.
ــونــس قـــد تـــم اخــتــيــارهــا  وكـــانـــت مــديــنــة ت
عن   2019 للعام  اإلسامية  للثقافة  عاصمة 
العاشر  المؤتمر  من  بقرار  العربية،  المنطقة 
لوزراء الثقافة للبلدان األعضاء في منظمة 

في  بالخرطوم  المنعقد  اإلسامي  التعاون 
نوفمبر 2017.

وشهد يوم الخميس جوالت حضرها ضيوف 
االحتفاالت من مسؤولي الثقافة في الدول 
ــاء  واألدبـ والمفكرين  واإلســامــيــة  العربية 
مجلس  مــن  كــل  ــى  إل والفنانين  والــشــعــراء 
النواب، المتحف الوطني بباردو ومعلم قصر 
بهذه  احتفاالتها  تونس  واختتمت  السعيد. 
المناسبة مع عرض موسيقي بعنوان “ذروة 
وأصــوات  أوبــرا  أوركسترا  قّدمته  المعالي” 
تــونــس. أمـــا يـــوم األربـــعـــاء فشهد زيـــارات 
تــعــريــفــيــة تــوقــفــت فـــي الــمــســلــك الــثــقــافــي 
حمودة  جــامــع  تــونــس،  بمدينة  والسياحي 

باشا، جامع يوسف داي وسوق البركة.
من  سلسلة   2019 لــلــعــام  تــونــس  وتــحــّضــر 
الــتــي تلقي الــضــوء  األنــشــطــة والــفــعــالــيــات 
عــلــى مــعــالــم تــونــس الــحــضــاريــة والــتــراثــيــة 

ومقوماتها األدبية والفكرية. 
يذكر أن المنظمة اإلسامية للتربية والعلوم 
ــقــت بــرنــامــج  والــثــقــافــة )إيــســيــســكــو( أطــل
2005م،  عــام  اإلسامية”  الثقافة  “عاصمة 
بالتعاون  المنظمة  تختار  الحين  ذلك  ومنذ 
ــاء ســنــويــًا ثـــاث مـــدن،  ــدول األعـــضـ ــ مـــع الـ
عن  ــدة  واحـ العربية،  المنطقة  عــن  ــدة  واحـ
المنطقة  عــن  وواحـــدة  اآلســيــويــة  المنطقة 

األفريقية.

 رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار تشارك في احتفال إطالق تونس عاصمة الثقافية اإلسالمية 2019

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار
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للعمل المشترك 
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بإطالق تونس 

عاصمة للثقافة 
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للكتاب، يوم  الدولي  الرياض  شهد معرض 
الــخــمــيــس، فــعــالــيــات مــمــيــزة شــاركــت بها 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار ضيف شرف 
المعرض لهذا العام، إذ قّدم عبدهللا المدني 
الشاعر  جــاد  كما  قّيمة،  ثقافّيًة  محاضرًة 
بأشعاٍر  خليفة  آل  عيسى  بن  خالد  الشيخ 
إسماعيل  فرقة  واختتمت  جــزلــة،  نبطيٍة 

دواس الفعاليات بأمسيٍة للفنون الشعبية.
التي  المدني في محاضرته  وبدايًة عرض 
البحرين كاالنتقال  عنونها “كان السفر إلى 
إلـــى كــوكــب آخـــر” واســتــضــافــهــا المجلس 
ــمـــواقـــف الـــعـــروبـــيـــة الــمــهــمــة  الـــثـــقـــافـــي، الـ
العربية  المملكة  اتخذتها  التي  والداعمة 
ــى جــانــب مملكة  الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة إلـ
البحرين، في انعطافاٍت كثيرة من التاريخ، 
المتميز  المثالي  الــنــمــوذج  بــذلــك  لتعكس 
وطنين  بين  الــراســخــة  الثنائية  للعاقات 

قيادًة وشعًبا.
وتطرق المدني إلى تاريخ مملكة البحرين 
وما يتمتع به من سمات التعايش والتعدد 
البحرين  مملكة  وأن  والتسامح،  والسام 
تعتز بأنها كانت وستظل حاضنًة لمختلف 
األديان والمعتقدات والثقافات، مستشهًدا 
بـــوقـــوف الــمــســاجــد والــكــنــائــس والــمــعــابــد 
المملكة، في ظل دستوٍر يكفل  على أرض 
ــحــريــات الــديــنــيــة والــشــخــصــيــة وحــريــة  ال
المجتمع  زاد  مــا  وهــو  واالعــتــقــاد،  التعبير 

البحريني ثراًء.
ــمــوضــوع  ــتــقــل الـــمـــدنـــي لـــلـــّب ال ــعــدهــا ان ب

ليستعرض من خال قراءاته للمشهد العام، 
مجاالت  في  النهضوية  البحرين  أسبقية 
اإلعــام،  الصحة،  كالتعليم،  عــدة  تنمويٍة 
ودور المرأة الرائد في صناعة هذه التنمية، 
لمناصب  البحرينية  المرأة  لتبّوأ  أشــار  كما 

زينل  فوزية  النتخاب  الفًتا  مهمة  قيادية 
جاءت  ثم  النواب،  مجلس  لرئاسة  مؤخرًا 
الصحفيين،  جمعية  لتترأس  أحمد  عهدية 
الــتــي تؤكد  ــرى  الــنــمــاذج األخـ وغيرها مــن 
في  البحرينية  الـــمـــرأة  وأســبــقــيــة  أحــقــيــة 

خوض كافة المجاالت والتمّيز فيها.
الدولي  الرياض  معرض  جمهور  انتقل  ثم 
الّشيخ  الّشاعر  مــع  واإلبـــداع  الشعر  لعالم 
خالد بن عيسى آل خليفة، الذي أشاد قبل 
إلقاء قصائده بعمق العاقات الثنائية بين 

بالتواجد  سعادته  عن  وأعــرب  المملكتين، 
وسط هذه التظاهرة الكبيرة، مثمًنا احتفاء 
البرنامج الثقافي للمعرض بالشعر واألدب.

ــدأ الــشــاعــر بــالــتــعــبــيــر عـــن مــشــاعــره  ــ ثـــم ب
ــي حب  ــد فـ ــال قــصــائ ــن خــ ــيــتــه مـ ووطــن

العاطفي،  للفضاء  بعدها  اّتجه  البحرين، 
ليتفاعل معه الجمهور الحاضر وينضم إليه 

في رحلٍة مع الكلمة وجمال المعنى.
يذكر أن الشاعر الّشيخ خالد بن عيسى آل 
المشهد  أغنت  كثيرة  أعــمــااًل  قــدم  خليفة، 
الشعري المحلي والخليجي، كما له العديد 
المناسبات  مختلف  فــي  الــمــشــاركــات  مــن 
الوطنية واالجتماعية، وهو عضو في لجنة 
التحكيم لجائزة أجمل ديوان التي تنظمها 
صاحب  أنــه  كما  الشعبي،  الشعر  جمعية 
مجلس  ورئيس  “هــيــرات”  لمجلة  االمتياز 
واألدب  بالتراث  تعني  إدارتها وهي مجلة 

الشعبي.
البحرين  لمملكة  الثقافي  الحضور  وامتد 
إسماعيل  فــرقــة  أحــيــت  إذ  الــمــســاء،  حتى 
قّدمت  الشعبية  للفنون  أمسية  دّواس، 
مثل  منوعة  ألنماط  الفتة  لوحات  خالها 
الخماري  اللون  من  وفنون  الحب،  دق  فن 
والعاشورى والبستة. وتطل فرقة إسماعيل 
دواس -التي تحمل اسم مؤسسها- مساء 
الفنون  لتقدم لوحات مختلفة من  الجمعة 

الشعبية التي اشتهرت بها البحرين.
ــريــاض  ال مــعــرض  مــســرح  يستضيف  كــمــا 
 22 الموافق  أيًضا  الجمعة  للكتاب  الدولي 
الــخــتــامــي للمعرض-  الــيــوم  ــو  ــارس -وهـ مـ
محاضرًة لألستاذ جاسم بن حربان بعنوان 
والــغــواصــيــن”  الــبــحــارة  عند  السمر  “غــنــاء 
ترافقُه مجموعة من النّهامة حيث يعرض 
بن حربان أنواًعا مختلفة من فن السمر مع 

تطبيقاٍت متزامنٍة مباشرة.

فعاليات بحرينية مميزة بمعرض الرياض للكتاب

جانب من المحاضرة الثقافية
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التربية  وزارة  وكــيــل  الــتــقــى 
ــيــم لـــشـــؤون الــتــعــلــيــم  ــتــعــل وال
 75 بـ  الجودر  فوزي  والمناهج 
من مديري المدارس الخاصة، 
بحضور وكيل الوزارة المساعد 
والــمــســتــمــر  الـــخـــاص  للتعليم 
البحرين  بمعهد  الشيخ،  جعفر 

للتدريب.
ــال الــلــقــاء مــنــاقــشــة  ــم خــ ــ وت
ــمـــوضـــوعـــات  الـــعـــديـــد مــــن الـ
سامة  ومــنــهــا  األهــمــيــة،  ذات 

وصاحية  المدرسية  المباني 
ــة  ــدامــ ــتــ اســـتـــخـــدامـــهـــا، واســ
ــم، وتـــأكـــيـــد  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ جــــــــودة الـ
ــزام  ــتـ ــمــنــاهــج، وااللـ تــطــويــر ال
والــعــادات  الوطنية  بالثوابت 
واإلســامــيــة،  العربية  والقيم 
ــارات  ــبـ ــتـ ــداد لـــاخـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واالسـ
الــدولــيــة لــمــادتــي الــريــاضــيــات 
ــمـــس(، كــمــا تم  ــيـ ــوم )تـ ــلـ ــعـ والـ
التطرق إلى طلبات التوظيف، 

وبيانات الطلبة، والتعميمات.

المطوع يلتقي مديري المدراس الخاصة تنظيم “األفالم القصيرة” لإلعدادية والثانوية
مـــدرســـة  18 وبـــمـــشـــاركـــة  ــي”  ــ ــن ــ وط ــي  ــتـ ــدرسـ “مـ ــار  ــعـ شـ تـــحـــت 

بــوزارة  الطابية  الخدمات  إدارة  نّظمت 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، مـــهـــرجـــان األفــــام 
اإلعــداديــة  للمرحلتين  الــثــامــن  الــقــصــيــرة 
وطني”  “مدرستي  شعار  تحت  والثانوية، 
بمشاركة   ،2019  -  2018 الــدراســي  للعام 
سينما  في  وثانوية،  إعدادية  مدرسة   18

ُمجّمع السيف التجاري.
ــل لــلــتــربــيــة الــخــاصــة  وحــصــل مــعــهــد األمــ
المرحلة  وفي  المتميز،  الفيلم  جائزة  على 
ــة الـــرفـــاع  ــدرســ اإلعــــــداديــــــة حــصــلــت مــ
ــمــركــز األول،  ال لــلــبــنــيــن عــلــى  ــة  ــ ــدادي اإلعــ
للبنات  اإلعدادية  زينب  مدرسة  وحصلت 
مدرسة  حصلت  فيما  الثاني،  المركز  على 
خليفة  آل  خليفة  بن  محمد  الشيخ  سمو 

المركز  على  للبنين  اإلعــداديــة  االبتدائية 
حصلت  الثانوية  المرحلة  ومــن  الــثــالــث، 
مدرسة خولة الثانوية للبنات على المركز 

األول، وحصلت مدرسة الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة الثانوية للبنين على المركز 
عليه  فحصلت  الثالث  المركز  أمــا  الثاني، 

مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين.
وتّم تكريم األعمال الفائزة في المهرجان، 
للسينما  البحرين  لشركة  العام  والمشرف 
ــرج مــحــمــود  ــخــ ــمــ ــ مـــحـــمـــود جـــغـــبـــيـــر، وال
صــبــحــي، واالحــتــفــاء بــضــيــف الــمــهــرجــان 
واختتم  شجاعي،  رضا  السينمائي  الفنان 
الفائزة  األفـــام  جميع  بــعــرض  المهرجان 

والمشاركة.
مخيلة  استثمار  إلــى  المهرجان  ويــهــدف 
والــقــدرات  ــمــهــارات  ال وإكــســابــهــم  الطلبة 
فرصة  ويتيح  التصوير،  فــن  فــي  الفنية 
هذا  في  والمتميزين  المبدعين  اكتشاف 
الفنية  ــقــة  ــذائ ال تنمية  بــغــرض  ــمــجــال،  ال
لديهم من خال التصوير، وإبراز الجوانب 
للمبادئ  تــعــزيــًزا  الطلبة،  لــدى  اإلبــداعــيــة 

الوطنية وقيم الوالء واالنتماء.

جانب من المهرجان

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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بالتأكيــد، أثــرت “العولمــة” بشــكل كبير علــى جرائم االتجار بالبشــر، لكــن كيف؟ لقد 
انعكســت آثارهــا علــى تلــك الجرائــم لكونهــا مــن الجرائــم العابــرة للحــدود، كمــا أن 
التنــوع الالمحــدود لتلك الجرائم يشــكل قلًقا عالمًيا، حتــى أن قائمتها تضم التمييز 
الشــرعية،  الذكــور واإلنــاث وعمليــات االستنســاخ والهجــرة غيــر  بيــن  العنصــري 
باإلضافــة إلــى زواج القاصرات وتأجير األرحــام وقضايا الالجئين، فهذه كلها صور 

وأشكال حديثة لجرائم االتجار بالبشر.

مــن هنا، درســت الباحثــة والكاتبــة وفاء 
الحلــو “دكتــوراة في القانــون الجنائي”... 
االتجــار  لجرائــم  الجنائيــة  المواجهــة 
بالبشــر فــي القانــون البحرينــي والمقارن 
جامعــة  مــن  “الدكتــوراة”  رســالة  فــي 
هــذا  لدراســة  دفعهــا  مــا  لكــن  القاهــرة، 
التخصــص هــو أنهــا منــذ ســنوات األولى 
فــي حــب  القانــون، وقعــت  مــن دراســة 
القانــون الجنائــي، وعاهــدت نفســها على 
دراســة هــذا التخصــص فــي المســتقبل، 
وبفضــل مــن هللا ودعــم عائلتهــا وفقــت 
فــي ذلــك، وهي تــرى أن العلــوم الجنائية 
مــن التخصصــات الذكوريــة، والكثير من 
النســاء القانونيــات يتهربــن منــه لكونــه 
الحساســية،  شــديدة  قضايــا  يتنــاول 
وتعتقــد أن هــذا التخصــص يتشــابه مــع 
شــخصيتها إلــى حد كبير، كما يســمح لها 
هذا التخصص بطــرح أفكارها وقناعاتها 
القوانيــن  نصــوص  منظمومــة  ضمــن 

الجنائية.

الدخول في حدائق الشيطان

لماذا اخترت هذا التخصص  «
بالذات؟

- عندمــا فكــرت فــي دراســة الدكتــواره 
كان عنوان رسالتي :”المواجهة الجنائية 
القانــون  فــي  بالبشــر  االتجــار  لجرائــم 
البحرينــي والمقــارن”، ذلــك ألن دراســة 
الدخــول  يعنــى  إجراميــة  ظاهــرة  أي 
فــي علــوم التاريــخ والسياســة والطــب 
واالجتماع والدين، ولكن دراســة جرائم 
االتجار بالبشــر بتعمق أشــعرني بصدمة 
حدائــق  فــي  نفســي  ادخلــت  واننــي 

الشيطان.

حدائق الشيطان.. كيف؟  «
وهل هذا ينطبق على الوضع 

في البحرين؟ وكيف عالجها 
المشرع البحريني؟

القانــون  - أصــدرت مملكــة البحريــن 
رقــم )1( لســنة 2008 بشــأن مكافحــة 
االتجار باألشخاص، وفي هذا، حرص 
المادتيــن  فــي  البحرينــي  المشــرع 
تشــكيل  علــى  والثامنــة”  “الســابعة 
مختلف اللجان وإشراك كل من وزارة 
الخارجيــة واإلدارة العامــة للجنســية 
والجوازات واإلقامة بوزارة الداخلية 
“وفــق  االجتماعيــة  التنميــة  ووزارة 
مسماها السابق”، وهيئة تنظيم سوق 
العمل، بغية العمل سوًيا لوضع برامج  
جرائــم  ومكافحــة  منــع  شــأنها  مــن 
االتجــار باألشــخاص، والتنســيق مــع 
مختلف األجهزة المعنية بالدولة فيما 
بهــذه  المتعلقــة  بالمعلومــات  يتعلــق 
الجرائــم، ثــم تعزيــز الحمايــة الالزمة 
للضحايــا وفًقا للمقتضيــات والمعايير 

المعترف بها دولًيا.
بخيــر،  فالبحريــن  حــال  أيــة  وعلــى 
تؤمــن  رشــيده  قيــادة  هنــاك  طالمــا 
بحقــوق االنســان وتســعى دائًمــا إلــى 
توفير كل ما من شأنه حفظ كرامته.. 
نعــم هناك جوانب “تقصير” ، ولكن انا 
مؤمنة بأن الكمال ضد فلسفة الحياة، 
فمملكــة البحرين قطعت شــوط كبيًرا 
وحققــت إنجــازات ونجاحــات مذهلة 
في مجال مكافحة والتصدى لجرائم 
بالبشــر، وهــي بذلــك تتمتــع  االتجــار 
العالمــي،  الصعيــد  بثقــة كبيــرة علــى 
وباحتــرام كبير لحقوق اإلنســان على 

الصعيد المحلي.

مستقبًل.. صور غير مألوفة

لو أردنا التعرف على صور  «
وأشكال تلك الجرائم، فما 

هي؟

- حــددت األمــم المتحــدة أشــكال وصــور 
االتجــار بالبشــر اســتناًدا علــى بروتوكــول 
منــع وقمــع معاقبــة االتجــار باألشــخاص 
المكمــل  واألطفــال،  النســاء  وبخاصــة 
التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المنظمــة عبــر الوطنيــة - المــؤرخ فــي 15 
تشــرين الثاني - نوفمبر 2000 على النحو 
عمالــة   - الجنســي  :”االســتغالل  التالــي 
األطفــال  دون الســن القانونــي - تجــارة 
األعضــاء البشــرية “، وعلــى الرغــم من أن 
تلــك الصــور المعتمــدة في أغلــب المراجع 
وكتــب القانــون واالتفافيــات الدوليــة، إال 
أن الواقع يؤكد على أن المستقبل القريب 
ســيفرز صوًرا جديدة لالتجار بالبشــر غير 

مألوفة في الوقت الحاضر.

أيقونة تحرير عبيد أميركا

إستغالل اإلنسان ألخيه  «
اإلنسان صورة بشعة فكيف 

كانت مضامينها في رسالتك؟

بشــعة  صــورة  بالبشــر  االتجــار  إن   -

اإلنســان،  ألخيــه  اإلنســان  الســتغالل 
وفــي جميــع المجتمعــات وعبر مختلف 
المصالــح  أصحــاب  هنــاك  العصــور، 
ببقــاء طبقــة  الذيــن يتمســكون بشــده 
العبيــد وازدهــار تجارة البشــر، فقد ألف 
“هيــورت فاســت” كتاًبــا يحمــل عنــوان 
“ثورة العبيد”، وبسبب نشر هذا الكتاب 
المصالــح  أصحــاب  مخــاوف  ازدادت 
الذيــن اضطــروا إلــى حــرق الكتــاب في 
ميــدان عام ليقولــوا للعامة أن “هيورت 

فاســت” تخلــى عن أفــكاره الداعية إلى 
ثورة العبيد.

العبوديــة واالتجــار بالبشــر أمــر مهيــن، 
ولكــن هنــاك ما هو أبشــع وهــو “توريث 
العبوديــة”، ويصل الحــال إلى أن يقتنع 
العبوديــة  بــأن  واألجيــال  بــل  األفــراد 
مسألة قدرية ال تستدعي الثورة حيالها 
وتأتــي مقولة “هارييت توبمان” أيقونة 
تحريــر عبيد أميركا منســجمة مع نفس 
السياق الذي نحن بصدده.. “لقد حررت 

ألــف  تحريــر  بإمكانــي  كان  عبــد،  ألــف 
عبــد آخرين لــو أنهم عرفــوا فقط بأنهم 
عبيــد”، ومــن المفارقــات التاريخيــة أن 
كانــوا  المتحــدة  الواليــات  فــي  العبيــد 
متمســكين لكونهم عبيًدا وكانت لديهم 
قناعــة بأنهم لو رفضوا العبودية، فإنهم 
أنــه  وبدليــل  الــرب!  ســيغضبون  بذلــك 
فــي بدايــة نشــأة أميــركا، قامــت حــرب 
وكان  والجنــوب  الشــمال  بيــن  أهليــة 
أهل الشــمال بقيادة الحــزب الجمهوري 
والرئيس إبراهام لينكولن قرروا تحرير 
األميركيــة،  الواليــات  كل  فــي  العبيــد 
فــي حيــن رفــض العبيــد فــي الجنــوب 

تحررهم منها.

العدالة الجنائية أهم حقوق الضحايا

الجانب األهم هو.. كيف  «
تساهم العدالة الجنائية في 
مكافحة جرائم االتجار بالبشر؟

- إن  التوجــه  العالمــي يدفــع باتجــاه 
ممثلــة  المتحــدة  األمــم  تصبــح  أن 
لمجتمــع األمم ككل؛ وهذا ســيدفع إلى 
للحكومــات  المطلقــة  الســيادة  تراجــع 
علــى شــعوبها، فالــدول الديموقراطية 
مبــادئ  إرســاء  فــي  الجــادة  والــدول 
المواثيــق الدوليــة تســعى نحــو إقامــة 
التنميــة  متطلبــات  بيــن  التــوازن 
الدوليــة،  التزاماتهــا  وتنفيــذ  الشــاملة 
مؤسســات  وجــود  يتطلــب  وهــذا 
دســتورية تلتــزم بالضوابط األساســية 
دولًيــا،  بهــا  المعتــرف  للديموقراطيــة 
ومــن هنــا تخلق الدولــة بيئــة متناغمة 
مع توجهات المجتمع العالمي، وعندما 
حقــوق  ومفاهيــم  مبــادئ  نترجــم 
اإلنســان علــى أرض الواقــع، نكــون قد 
حققنا ما يعرف بالعدالة الجنائية التي 
هــي إحدى أهم حقوق ضحايا االتجار 

باالشخاص.

الباحثة وفاء الحلو

االتجار بالبشر أبشع صور االستغالل

المستقبل سيفرز صوًرا جديدة للتجار بالبشر
الحلـــو: درســـت المواجهـــة الجنائيـــة للجرائـــم فـــي القانـــون البحرينـــي والمقـــارن

االهتمام بالشباب ضمان لمستقبٍل زاهر
مشاركون في المنتدى الدولي لالتصال: الملتقيات الخطوة األولى للتغيير

أكــد مشــاركون فــي المنتدى الدولــي لالتصال الحكومي والــذي أقيم في إمارة 
الشــارقة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة خــالل 20 و 21 مــارس 
الجاري بتنظيم من المركز الدولي لالتصال الحكومي، التابع للمكتب اإلعالمي 

لحكومة الشارقة، تحت شعار "تغيير سلوك... تطوير إنسان".

وقالــوا فــي تصريحــات خاصــة لوكالة 
الــدول  قيــام  إن  )بنــا(  البحريــن  أنبــاء 
وتطورهــا يكمن في اإلنســان خصوصا 
توفــر  يتــم  لــن  إنــه  إذ  الشــباب  فئــة 
تشــجيع  دون  مــن  واالزدهــار  التطــور 
الشــباب واالستثمار فيهم، ودفهم نحو 

المبادرات. 
نــادي  أمنــاء  مجلــس  عضــو  وقالــت 
الشــيخة  لألعمــال  العالمــي  الشــباب 
جواهــر بنــت خليفــة آل خليفــة: "هــذه 
هــي أول ســنة أحضــر فيهــا بالمنتــدى 
الدولــي لالتصــال الحكومــي، إن مثــل 
هــذه الملتقيات جدا مهمة لنا نحن فئة 
الشباب بســبب وجود نقطة وصل بين 
الشــباب وأصحاب القرار، و فيها تبادل 
المعرفــة والخبــرات، وتعطينــا الخطوة 
األولــى واألســاس لكيفيــة تــرك بصمــة 

والتغيير في المجتمع".
وأضافت الشــيخة جواهر "أن الشــباب 
هــم قــادة المســتقبل وإقامــة مثل هذه 
لهــم  تمثــل  الملتقيــات  أو  المنتديــات 
نقطة البداية في طريقهم نحو النجاح 

والتميز".
دولــة  فــي  رأت  أنهــا  إلــى  وأشــارت 
الشــباب  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
بفئــة عمريــة صغيــرة لكنهــم يشــغلون 
علــى  كبيــرة  بمســؤوليات  مناصــب 
ســبيل المثال منهم الــوزراء و المدراء 
وهــذا  ومختلفــة،  كثيــرة  دوائــر  فــي 
يبّيــن مدى اهتمــام وثقة حكومة دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقيادتهــا 
خصوصــا بشــبابها مــن الجنســين دون 

تمييز.
وأكدت وجود مثل هذا االهتمام أيضا 
في دول مجلس التعاون الخليجي مع 
وعيهــم بأن الشــباب هم المســتقبل، إذ 
تتوافــر لهــم الثقة والبيئــة والمناخ من 
شــأنهم المســاعدة فــي تطبيــق أفــكار 

الشباب على أرض الواقع. 
المــال  الكويتــي محمــد  أمــا اإلعالمــي 

الدولــي  المنتــدى  أن  إلــى  فيشــير 
لالتصال الحكومي يعد واحدا من أهم 
المنتديات في منطقة الخليج العربي، 
وأنــه فــي كل نســخة من المنتــدى يتم 
التركيــز علــى قضيــة معينــة حتى يتم 
توفير الرفاه للمجتمع وأيضا مســاعدة 
الحكومــات علــى التطــور، موضحــا أن 
نســخة هذا العــام من المنتــدى الدولي 
لالتصال الحكومي قد تم التركيز فيها 
على االســتثمار في الشباب والمواطن 
ودفعه نحو المبادرات التي من شــأنها 
أن تساعد على تهيئة الحكومة لتوفير 
البنيــة التحتيــة فــي كافــة المجــاالت 

وليس فقط في جانب الخدمات.
 ودعــا المــال الحكومــات إلــى تشــجيع 
المواطــن  يســتطيع  حتــى  المبــادرات 
أن يشــترك مــع الحكومــة فــي تطويــر 
البلــد، والوصــول إلــى الرفــاه للمجتمع 
و المواطنيــن وفــي حــال تــم اســتثمار 
وبــإذن  فإنــه  المجتمــع  فــي  الشــباب 
مســتقبل  ضمــان  تــم  قــد  تعالــى  هللا 
البعــد  وأن  كافــة،  للمجتمعــات  زاهــر 
عن االســتثمار في الشــباب هــو بمثابة 
المجتمعــات  الن  للمجتمعــات،  انهيــار 
هــي التــي تبنــي وتســاعد الحكومــات 
في المساهمة، مثنيا على دور المنتدى 
بالدفــع  الدولــي  لالتصــال  الحكومــي 
نحــو االهتمــام بالمجتمــع وخاصة فئة 
الشباب واالستثمار فيهم لرفاه وتطور 

المجتمعات.
مــن جانبــه قال رئيس مدينة الشــارقة 
إن  المدفــع  عمــر  )شــمس(  لإلعــالم 
الدولــي  المنتــدى  فــي  المشــاركة 
مشــاركة  تعــد  الحكومــي  لالتصــال 
نوعيــة واعتبار المنتدى منصة ممتازة 
لاللتقــاء بزمــالء المهنــة والعمــل فــي 
االتصــال  ومجــال  اإلعالمــي  المجــال 
الشــارقة  مدينــة  وإن  الحكومــي، 
لإلعــالم قد ُوجــدت لكي تخدم العامل 
في االتصال الحكومي، متمنيا بوجود 

) شــمس ( فــي المنتــدى، الوصــول إلى 
أســواق أكبــر وأوســع، حيــث ان مدينة 
الشــارقة لإلعــالم وكهيئــة منطقة حرة 
موجهة لتأسيس الشراكات والشركات 
فــي  أعمالهــا  المنبثقــة  وترخيصهــا 

المجال اإلعالمي اإلبداعي.
وذكــر عمــر المدفــع أنــه تــم االســتفادة 
الحواريــة  الجلســات  حضــور  مــن 
والخاصــة وورش العمــل واالســتزادة 
مــن المتحدثيــن بتطويــر العديــد مــن 
اعمال مدينة الشارقة لإلعالم )شمس( 
العمــل  منظومــة  فــي  الفكــر  وتطويــر 
الموجودة في مدينة الشارقة لإلعالم، 
متراكمــة  الفائــدة  تكــون  أن  متمنيــا 
تتأتى من مثل هذه المنتديات، شــاكرا 
مســاهمًا  المنتــدى  حضــر  مــن  جميــع 
علــى  اإلعــالم  انجاحه،ووســائل  فــي 
الحــدث،  لهــذا  المســتمرة  تغطيتهــم 
والمكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة.

التربــوي  الموجــه  قــال  جانبــه،  مــن 
شــبكات  علــى  االجتماعــي  والناشــط 
التواصــل االجتماعــي بدولــة اإلمارات 
المنصــوري  أحمــد  المتحــدة  العربيــة 
المنتــدى  إقامــة  مــن  الهــدف  "إن 
تغييــر  الحكومــي  لإلتصــال  الدولــي 
الســلوك وتطوير اإلنســان، فإذا تغيرت 
إن  ونمــا،  اإلنســان  تطــور  الســلوكيات 
جميــع دول العالــم تســعى إلــى تطويــر 
نفســها وتطويــر المؤسســات، وبالتالــي 
نقول بان الدول والمؤسسات ال تتطور 

إال بتطور اإلنسان قبل كل شيء".
وأضــاف المنصوري أنــه قد تحدث في 

عــن  المنتــدى  فــي  الرئيســة  الحلقــات 
والمؤسســة،  اإلنســان  بيــن  التواصــل 
اإلنســان  بيــن  التواصــل  وأيضــا 
والحكومات، منوها إن حدث التواصل 
ونما اإلنســان فقد نمت المؤسســة، ألن 
اإلنســان هــو عماد تكوين المؤسســات، 
وإذا نمت المؤسسات فقد نمت الدول، 
وقد شبه الدكتور احمد الدول جميعها 
الواحــدة  أوالقريــة  الواحــد  بالكــون 
التــي عندما يكون شــخص مــا حريص 
علــى تنميتهــا فهــذا يعني أنــه جزء من 
هــذا النمــاء، متمنيا لكل الــدول التطور 
والنمــاء دون تعثــر دولة أو تأخرها عن 
ركــب الحضارات التــي تقوم في وقتنا 

الحالي.
وفي ختام حديثهم أوضح المشاركون 
دورتــه  وفــي  العــام  هــذا  المنتــدى  أن 
الثامنــة قد فاق نجاح الســنة الماضية، 
مشــيدين بالتميــز ودقــة التنظيــم مــن 
قبــل إمــارة الشــارقة، شــاكرين حســن 
االســتقبال وكــرم الضيافــة وأنــه ليــس 
أبنــاء اإلمــارات،  باألمــر الغريــب علــى 
مثنين على دور دولة اإلمارات العربية 
وشــعبا،  وحكومــة  قيــادة  المتحــدة 
للمواطــن  الراحــة  ســبل  كل  بتقديــم 

والمقيم في المجاالت كافة.
لالتصــال  الدولــي  المنتــدى  أن  يذكــر 
يعتبــر   ،2019 الشــارقة   – الحكومــي 
إحدى المبــادرات التي ينظمها المكتب 
بشــكل  الشــارقة  لحكومــة  اإلعالمــي 
فــي  األكبــر  التجمــع  ويعــد  ســنوي، 
المنطقــة لمناقشــة أفضــل الممارســات 
العالميــة فــي االتصــال الحكومي، وهو 
يحــرص منــذ انطــالق نســخته األولــى 
بلــورة  ضــرورة  علــى  م   2012 عــام 
ومناقشــة  للتحــاور  موثوقــة  منصــة 
أفضل األســاليب المتبعــة في االتصال 
الحكومــي فــي العالــم، وذلــك لالرتقاء 
بــاألداء الحكومــي وأســاليب االتصــال 
بين الحكومات والجمهور وســعيه إلى 
بنــاء منظومــة فكريــة جديــدة في هذا 
المجال بما يفيد المؤسسات الحكومية 
فــي  االتصــال  قطــاع  فــي  والعامليــن 

جميع دول العالم.

الشيخة جواهر بنت خليفة

الشارقة - بنا

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

استقبلت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ماريا خوري، سكرتير أول 
للشؤون اإلدارية والسياسية لسفارة السويد أنا سبرينجفورس، حيث رحبت 
بها وقدمت موجزا عن عمل المؤسسة بموجب قانون إنشائها وأبرز إنجازاتها 
وتفعيل العمل المشــترك لتنفيذ أهداف التنمية المســتدامة وعالقتها بحقوق 
اإلنسان خاصة فيما يتعلق بحقوق ذوي اإلعاقة في الصحة والتعليم، إضافة 
إلــى البرامــج التدريبيــة والتثقيفيــة التــي تقدمهــا المؤسســة؛ لتعزيــز ثقافــة 

حقوق اإلنسان. كما قدمت خوري نبذة عن طبيعة عمل لجان المؤسسة.
وأشــادت ســبرينجفورس بجهود المؤسســة وما تحقق من منجزات أســهمت 
في تطور مستوى حقوق اإلنسان في البحرين، وحرصها الدائم على التعامل 
مــع التحديــات بالشــراكة مــع جميــع اآلليــات الوطنيــة والجهــات التنفيذيــة 

والتشريعية.

"الحقوق" تستقبل ممثل سفارة السويد

Û  علــى الرغــم مــن االختناقــات المروريــة التــي يشــهدها “الهايــوي” فــي أغلــب
الفتــرات )باألخــص الصباحيــة(، والمشــادات والمشــاجرات المتصاعــدة بيــن 
الســائقين، وتحويــل البعــض للخــط األصفــر إلــى مســار رابــع للقيــادة، ال تــزال 

الجهات المختصة على صمتها وكأن األمر ال يعنيها.
Û  المزعــج أبواقهــا  وبنفيــر  وبأدخنتهــا،  بالســيارات،  المزدحمــة  الحالــة  هــذه 

والمتداخل، نراها أيضًا بمناطق أخرى عديدة، أولها جسر الشيخ خليفة )بكال 
المسارين(، وفي الطريق النافذ إلى الجسر نفسه من مدينة الحد وضواحيها.

Û  ،ونشــهدها أيضًا بشــارع عذاري، وبجسر ســتره، وبالشوارع النافذة إلى الجفير
وبالعدلية، وميناء ســلمان، وشــارع البديع، وشارع الملك فيصل، ملخصة أزمة 
كبرى تضر باألعمال، والتجارة، وفي انتظام الناس على وظائفهم، ومواعديهم.

Û  ولفــت انتباهــي أخيــرا، برمجــة الكثيريــن مشــاوريهم اليوميــة، بنــاء على بعد
المسافة، وازدحامات الطرق، معتمدين بذلك على التطبيقات الهواتف الذكية 
المتخصصــة، ولفت انتباهي أيضــًا مالزمة العديدين لمنازلهم بأغلب الفترات، 

تجنبًا لمواجهة فوضى ازدحامات الشوارع.
Û  إن تصحيــح الوضــع الراهــن، لهو مســؤولية وواجب من الدولــة، ومن الجهات

)إال بضوابــط  الســيارات  مــن ســياقة  منــع األجانــب  بدايتهــا  بهــا،  المختصــة 
لتطويــر  والمنطقيــة،  الكبــرى  الموازنــات  وتخصيــص  معينــه(،  واشــتراطات 
وتوســعة الشــوارع القديمــة والصغيــرة، والعمــل على بنــاء الجســور الجديدة 

والطويلة، والحد من نظام اإلشارات الضوئية قدر اإلمكان.
Û  ،ويؤمل أيضًا التوجه لبناء شــبكات مترو لألنفاق، أســوة بدول شقيقة عديدة

بدأتهــا كحلــم ثــم واقع معــاش علــى األرض، فالبحريــن بلد صغيرة المســاحة، 
وتحقيــق هــذا المشــروع ليــس باســتحالة، متــى مــا وجــدت اإلرادة الحقيقية 

لذلك.

ال تستهينوا 
من كارثة 

االزدحامات

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

سعيد محمد



قضــت محكمــة االســتئناف العليــا المدنية الثانية برفــض الدعوى المرفوعة وتأييد الحكم المســتأنف ضد وزارة 
األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص طلب إحالة تثمين العقار المســتملك بواســطة لجنة 
تثمين العقارات أو بندب خبير عقاري لتقدير قيمة التعويض المستحق عن التأخير في صرف التعويض المقرر 

الستمالك عقار بمنطقة النويدرات، كما ألزمت المستأنف بالمصاريف.

وزارة  بإصــدار  الدعــوى  وتتمثــل   
البلديــات  وشــئون  األشــغال 
والتخطيط العمراني قرار اســتمالك 
علــى عقــار العقــار موضــوع الدعوى 
إنشــاء  لصالــح   2005 العــام  فــي 
مشروع النويدرات اإلسكاني حسب 
طلــب وزارة اإلســكان، وبعــد اتخــاذ 
كافــة إجــراءات الالزمــة المنصوص 
عليهــا في قانون االســتمالك، ونشــر 
الجريــدة  فــي  االســتمالك  قــرار 
الرســمية، وإشــعار الجهــات المعنيــة 
لجنــة  قــدرت  حيــث  العالقــة،  ذات 

التثميــن ســعر العقار محــل التداعي 
بواقــع 60.278 دينــار للمتــر المربــع 

لألرض.
رفضــه  أبــدى  العقــار  مالــك  أن  إال   
للســعر المذكــور، وتقــّدم بطعن على 
قــرار التثميــن أمام لجنــة التظلمات، 
بالبحــث  تداولــت  بدورهــا  التــي 
والمســتندات  األوراق  والتمحيــص 
المقدمــة مــن المدعي، وكمــا انتقلت 
اللجنــة لمعاينة العقــار على الطبيعة 
االســتمالك  العقــار  قيمــة  وقــدرت 
بمراعــاة معاييــر العدالــة اإلنصــاف، 

شــكالً  التظلــم  قبــول  إلــى  وانتهــت 
وفــي الموضــوع بتعديل الســعر إلى 
71.042 دينــار للمتــر المربع لألرض، 
و617  163ألًفــا  إجماليــة   وبقيمــة 
وثالثــة  )مائــة  فلًســا   840 دينــاًرا 
وســتون ألًفا وســتمائة وســبعة عشر 
فلًســا  وأربعــون  وثمانمائــة  دينــاًرا 

فقط(.
مالــك  تقــدم   2016 عــام  وفــي 
محكمــة  أمــام  بالطعــن  العقــار 
قضــت  والتــي  اإلداريــة،  الكبــرى 
برفــض الدعــوى، وألزمــت المدعــي 

هــذا  يلــق  لــم  وإذ  بالمصروفــات، 
القضــاء قبــوالً لدى المدعــي، فتقدم 
بالطعــن علــى الحكــم أمــام محكمــة 
االطــالع  وبعــد  العليــا،  االســتئناف 
المحكمــة  أمــام  قانوًنــا  والمداولــة 
المذكــورة، أصــدرت حكمهــا فــي أن 
الثابــت من مبنى االســتئناف الماثل 
مخالفــة  مــن  المســتأنف  ينعــاه  مــا 
القانــون والخطأ فــي تطبيقه، وذلك 
على ســند مــن أن الحكم المســتأنف 
علــى  تأسيًســا  قضــاءه  شــّيد  قيــد 
فــي  لــم تتأخــر  الجهــة اإلداريــة  أن 
بإيــداع  وقامــت  التعويــض  صــرف 
المســجل  لــدى  المســتحق  المبلــغ 
العــام بوزارة العــدل منذ عام 2008، 
أن  مــن  أيًضــا  الثابــت  مــن  أن  كمــا 
المســتأنف لم يرتض هــذا التعويض 

بعــد تعديل الســعر، وآثر اللجوء إلى 
التثميــن  قــرار  علــى  طعًنــا  القضــاء 
التأخيــر  فــإن  وعليــه  إليــه،  المشــار 
فــي صرف التعويض لــم يكن راجًعا 
إلى الجهة اإلدارية ولكن المســتأنف 
هــو الــذي امتنــع عــن اســتالم مبلــغ 
بمراجعــة  إخطــاره  رغــم  التعويــض 
مكتب التعويض واالستمالك إلتمام 

إجراءات التعويض.
وأضافــت المحكمــة أنــه ال ينــال مــن 
ذلك مما تمسك به المستأنف من أنه 
لم يتم إيداع مبلغ التعويض وإنما تم 
إيداع شــيك دون اإلذن بصرف مبلغ 
للمســتأنف،  بتســليمه  اإلذن  ودون 
المســجل  لــدى  أودع  الشــيك  وأن 
لمبلــغ  وفــاء  وليــس  كأمانــة  العــام 
التعويض، إذ إن المســتأنف لم يثبت 

أنــه تقــدم الســتالم الشــيك المذكــور 
ولم يتم تســليمه ذلك الشــيك ســيما 
وأنــه أداة وفــاء وال يتوقــف صرفــه 
علــى إذن الســاحب، وإذ أخــذ الحكم 
المســتأنف بهــذا النظــر وانتهــى إلــى 
رفــض الدعــوى المســتأنفة فإنه بات 
جديــًرا بالتأييــد، وهو ما تقضي معه 
المحكمــة بتأييده ألســبابه وما تقدم 
االســتئناف  ويضحــى  أســباب،  مــن 
الماثل غير قائم على سند من الواقع 
والقانــون ومتعيًنــا القضــاء برفضــه 

وتأييد الحكم المستأنف.
المحكمــة  حكمــت  األســباب  ولهــذه 
وفــي  شــكالً  االســتئناف  بقبــول 
الحكــم  وتأييــد  برفضــه  الموضــوع 
المســتأنف  وألزمــت  المســتأنف 

بالمصاريف.
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عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة شابا دخل خلسة 
إلــى منــزل جــاره وتمكــن مــن ســرقة 3 أجهــزة )باليستيشــن 
وهاتــف نقــال والبتوب( وحقيبة تحتــوي على أوراق خاصة 
بابنــه، إال أن ابــن جــاره ضبطــه وهــو بداخــل منزلهــم؛ وذلك 

بحبسه لمدة سنة واحدة مع النفاذ عما أسند إليه.

وتتمثــل وقائــع القضيــة فــي 
أن المتهــم تمكــن من التســلل 
والدخــول خلســة إلــى منــزل 
جــاره المجنــي عليــه، والــذي 
أبلــغ الشــرطة وقــال أن ابنــه 
حضــر إليــه وقــرر لــه بوجــود 
منزلــه  بداخــل  جارهــم  ابــن 
وبيــده عدد من المســروقات، 
دخولــه  وحــال  ابنــه  أن  إذ 
المتهــم  شــاهد  غرفتــه  إلــى 
فيهــا، ومــا إن دخــل حتى الذ 
الجانــي بالفــرار مــن قبضتــه، 

وبيده كامل المسروقات.

وأشار إلى أن قيمة الالبتوب 
تصــل إلــى 180 دينــارا، وأن 
 140 قيمتهــا  الباليستيشــن 
هاتــف  عــن  فضــال  دينــارا، 

قيمته 65 دينارا.
المتهــم  علــى  القبــض  وبعــد 
العامــة  النيابــة  لــه  أســندت 
يوليــو   5 بتاريــخ  أنــه  تهمــة 
المنقــوالت  ســرق   ،2016
والنــوع  الوصــف  المبينــة 
للمجنــي  والمملوكــة  والقــدر 
عليــه مــن مســكنه، وأحالتــه 

للمحاكمة.

يسرق “باليستيشن” جاره

محاكمة 3 متهمين بوضع قنبلة بالجسر
ــل آســــيــــوي داخـــــــل حــقــيــبــة ســــــوداء ــ ــام ــ اكـــتـــشـــفـــهـــا ع

شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في النظر قضية وضع قنبلة محلية الصنع على جسر الملك فهد في العام 2013، تضم 
3 متهمين، اثنين منهم يقضيان عقوبة السجن 15 عاما وتم إسقاط جنسيتيهما في قضية أخرى، وقررت تأجيلها حتى جلسة 

يوم 27 مارس الجاري؛ وذلك لالطالع من قبل دفاع المتهمين األول الثاني -المحكوم عليهما سابقا- وإلعالن المتهم الثالث.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن الســلطات 
األمنية كانت قد أعلنت بشــهر فبراير من 
العــام 2013 أن فريق المتفجرات بوحدة 
إبطــال  مــن  تمكــن  اإلرهــاب،  مكافحــة 
مفعــول قنبلــة تــزن حوالــي 2 كيلوجرام، 
كانــت قــد وضعــت بالقــرب مــن المســجد 
في منطقــة الخدمات بالجانب البحريني 

لجسر الملك فهد.
للنيابــة العامــة  الــوارد  البــالغ  وورد فــي 
مــن غرفــة العمليات الرئيســية، أنها تلقت 
بالغا عند الساعة 4:00 يوم الواقعة يفيد 
باشــتباه عامــل نظافــة آســيوي الجنســية 
كان  المذكــور  بالموقــع  غريــب  بجســم 
بداخل حقيبة ســوداء اللــون قام بإزالتها 

أثناء أدائه لواجب عمله، وانه بعدما فتح 
تلــك الحقيبــة الحــظ وجــود القنبلــة فيها 

والتي كانت موصولة بأسالك كهربائية.
وعلى الفور تم إرسال فريق المتفجرات، 
وبعــد معاينــة الجســم الغريــب تبيــن أنــه 
عبــارة عــن قنبلة محليــة الصنــع، تحتوي 
باإلضافــة  االنفجــار  شــديدة  مــادة  علــى 

إلــى مــواد صلبــة، حيــث قــام المختصون 
بتفكيكها وإبطال مفعولها.

وتوصلــت التحريــات التي أجراها ضابط 
المتهميــن  إلــى هويــة  والتحــري  البحــث 
األول والثانــي، واللــذان اعترفــا أنهما من 
صنــع القنبلــة؛ وذلــك بإيعاز مــن المتوفى 
رضا الغسرة، بعد تهريب المواد المتفجرة 
واســتخدام بعض المعدات محلية الصنع 
فــي تجهيزها فــي منطقة بني جمرة وتم 
فــي حقيبــة  الملــك  علــى جســر  وضعهــا 

سوداء.

عباس إبراهيم

فــي عمــل أجهــزة  نهــج أصيــل  التوعــوي  المجتمعيــة والعمــل  الشــراكة 
الشــرطة يستند إلى المشــاركة الحقيقية والفعالة مع الجمهور، من خالل 
المحاضــرات وتوزيــع  التوعويــة والتثقيفيــة وتنظيــم  الحمــالت  تنفيــذ 
المطويــات اإلرشــادية، وفــي هــذا اإلطــار تنظــم اإلدارة العامــة للدفــاع 
المدنــي محاضــرات ونــدوات توعويــة وتثقيفيــة، باإلضافة إلــى عمليات 
وريــاض  المــدارس  زيــارات  اســتقبالها  عــن  فضــال  التدريبيــة،  اإلخــالء 
األطفــال ومؤسســات المجتمــع المدني. كما تشــارك اإلدارة في الفعاليات 
المدني.وأولــت  المجتمــع  ومؤسســات  التعليميــة  بالمرافــق  المجتمعيــة 
اإلدارة العامــة لمكافحــة الفســاد واألمــن االقتصــادي واإللكتروني أهمية 
بالغة في التوعية بالجريمة، في مجال مكافحة الفســاد والتصدي آلثاره 
الســلبية على مقدرات الوطن وانعكاســه على األفراد والمجتمع، وتعزيزًا 
لــدور الشــراكة المجتمعيــة للحــد مــن هــذه اآلفــة، يتــم إطــالق الحمــالت 
التوعويــة لمكافحــة الفســاد علــى مرحلتيــن، اســتهدفت الموظفيــن فــي 
القطاعيــن العــام والخــاص، وإبــراز دور الخط الوطني الســاخن لمكافحة 
الفســاد والــذي يعتبر أحد القنوات اآلمنــة لإلدالء بأي معلومات قد تكون 
بهــا شــبهة فســاد أو ممارســات غيــر قانونيــة. وتبــادر اإلدارة إلــى تعزيــز 
التعــاون مــع العديد من المؤسســات الحكومية والخاصة مما يســاعد في 
تفعيــل الــدور األمنــي والحد من الجريمة اإللكترونيــة، ومن هذا المنطلق 
تحــرص اإلدارة علــى التعــاون مع المؤسســات الحكوميــة والخاصة ذات 
الصلــة باســتخدام وســائل االتصــال وخدمــات اإلنترنــت، ممــا أســفر عــن 
نتائج إيجابية في مجال تبادل المعلومات والكشف عن مرتكبي الجرائم 

اإللكترونية.
والمهرجانــات  االحتفــاالت  فــي  للشــرطة  الموســيقية  الفرقــة  وتشــارك 
الشــعبية التــي تعــزز روح المواطنــة ، كمــا تنظــم إدارة العالقــات العامــة 
بشــكل متواصــل زيــارات ميدانيــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي إلدارات 
بمهامهــا وواجباتهــا، وتبــث رســائل  للتعريــف  الداخليــة  وأقســام وزارة 

توعوية وتثقيفية على الهواتف المحمولة.
كما تقوم قيادة خفر السواحل بدور محوري في تلبية طلبات االستغاثة 
والمســاعدة وإنقــاذ األرواح والســفن، فيمــا يتــم تزويــد طيــران الشــرطة 
بأحدث المنظومات التكنولوجية والتدريبية وتأهيل منتسبيه من خالل 
الــدورات والمناهــج األمنيــة والعلميــة الشــاملة والمعتمــدة حتــى يتمكن 
مــن أداء واجباتــه والتي من بينها اإلنقاذ واإلخالء واإلســعاف والمتابعة 
األمنيــة. ويتزامــن مــع تأهيل وتطوير الكادر البشــري، العمــل على تزويد 
أســطول طيــران الشــرطة بأحدث المعــدات والتقنيــات، ومنهــا الطائرات 
العموديــة الحديثــة وتركيــب كاميــرات المراقبــة الجويــة فيهــا للمراقبــة 
واالســتطالع ونقــل الصــورة مباشــرة إلــى غرفــة المراقبــة الجويــة، بمــا 

يساهم في إنجاز المهام والواجبات على الوجه المنشود.
كمــا تطلــع شــرطة المديريــات األمنيــة واإلدارة العامــة للمــرور بــدور بارز 
فــي تطبيق مبدأ الشــراكة المجتمعية كونهمــا األقرب إلى أفراد المجتمع، 
فيتــم تنفيــذ البرامــج والخطط المجتمعيــة والتوعوية والتي تســهم في 
الحد من العديد من الظواهر السلبية والمخالفات والقضاء عليها وإيجاد 

الحلول المناسبة ألي مشكلة قد تواجه أفراد المجتمع.

الشراكة المجتمعية

الثقافة األمنيـة

تخفيف عقوبة ُمدان بحرق مدرعة
ـــن 10 ـــدال م ـــنوات ب ـــز” بــــ7 س ـــض “التميي ـــد نق ـــت بع ـــتئناف” قض “االس

بعــد نقــض محكمــة التمييــز لحكم إدانته وأعــادت القضية لمحكمة االســتئناف لتقضي فيها من جديد، خففــت مجددا محكمة 
االســتئناف العليــا الجنائيــة الخامســة حكما صادرا بحق مســتأنف واحد مــن أصل 7 متهمين، تتراوح أعمارهــم ما بين 17 و25 
عامــا، تســببوا فــي احتــراق 45 % مــن مدرعة أمنية تابعة لــوزارة الداخلية، أثناء أعمال تجمهر وشــغب وقعت بمدخل منطقة 
العكر الشــرقي بالقرب من موقع تمركز القوات األمنية؛ واكتفت بســجنه لمدة 7 ســنوات فقط بدال من 10 ســنوات، والمحكوم 

بها عليه سابقا قبل نقض الحكم.

قضــت  درجــة  أول  محكمــة  وكانــت 
المســتأنف  بمعاقبــة  ســابق  وقــت  فــي 
 10 لمــدة  بالســجن  آخريــن  و5 متهميــن 
سنوات، وبحبس السابع لمدة 3 سنوات، 
مــن  أكثــر  بدفــع  متضامنيــن  وألزمتهــم 
3700 دينار؛ كقيمة التلفيات التي وقعت 
بالمركبة األمنية التي احترقت مقدمتها.

المدانيــن  أن  فــي  التفاصيــل  وتتمثــل 
الســبعة اتفقــوا فيما بينهم علــى الهجوم 
علــى دوريات رجــال الشــرطة، وتوجهوا 
بالقرب مــن إحدى المزارع بمنطقة العكر 
الحارقــة  الزجاجــات  ووزعــوا  الشــرقي، 
)المولوتــوف( فيمــا بينهــم، والتــي ألقوها 
علــى المدرعــة المتمركــزة بمدخــل العكــر 
الشــرقي، ممــا أدى إلى احتــراق مقدمتها 

وهربوا بعد ذلك.
وبالتحري حول الجنــاة مرتكبي الواقعة 
تبيــن اشــتراك المتهم األول فــي الواقعة 
مــن  يوميــن  بعــد  عليــه  القبــض  وتــم 

حدوثها.
اعتــرف  األول  المتهــم  علــى  وبالقبــض 
أنه تلقى رســالة بواســطة أحــد تطبيقات 
الهاتــف علــى هاتفــه النقــال بــذات يــوم 
الواقعــة، مفادهــا أنهــم ســيخرجون لبدء 
الشــرطة، فتوجــه  رجــال  علــى  الهجــوم 
فــورا للمــكان المعتــاد عليــه بالقــرب مــن 
المذكــورة،  بالمنطقــة  المــزارع  إحــدى 
وهناك شــاهد قرابة 20 شــخصا ملثمين، 
باقــي  ســوى  معرفــة  مــن  يتمكــن  لــم 

المتهمين الستة.

والرابــع  الثالــث  المتهميــن  أن  وأضــاف 
عليهــم،  “المولوتــوف”  زجاجــات  وزعــوا 
وأخــذ هــو زجاجتيــن، وتوجهــوا إللقــاء 
الشــرطة،  مدرعــة  علــى  العبــوات  تلــك 

وبالفعل اشتعلت النيران في مقدمتها.
وأوضــح أنهــم الذوا بالفــرار حــال تعامل 
الغــاز  بواســطة  معهــم  الشــرطة  رجــال 

المسيل للدموع.
المتواجديــن  األمــن  أحــد رجــال  وشــهد 
علــى الواجــب بــذات مضمــون مــا ذكــره 
المتجمهريــن  أن  مقــررا  األول،  المتهــم 
أمطــروا المدرعــة بعبــوات “المولوتــوف” 

التي تسببت باحتراق مقدمتها.
المدرعــة  إصالحــات  بتقريــر  وثبــت 
المحترقــة أنــه بلغت نســبة الحريق فيها 

مقدمتهــا  إصــالح  تكلفــة  وأن   ،%  45
المتضــررة تســاوي 3709 دنانيــر و820 

فلسا.
أن  حكمهــا  حســب  للمحكمــة  وثبــت 
المدانين جميعا بتاريخ 3 نوفمبر 2015، 

ارتكبوا اآلتي:
أوال: أشــعلوا عمــدا وآخريــن مجهوليــن 
لــوزارة  والمملوكــة  األمنيــة  المركبــة 
الداخليــة، وكان مــن شــأن ذلــك تعريض 

حياة الناس وأموالهم للخطر.
مجهوليــن  وآخريــن  اشــتركوا  ثانيــا: 
فــي تجمهــر مؤلــف مــن أكثر من خمســة 
منــه  الغــرض  األقــل،  علــى  أشــخاص 
اإلخــالل باألمــن العام وارتــكاب الجرائم 
وقــد اســتخدموا العنف وســيلة لتحقيق 

تلك الغاية.
ثالثا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين 
“مولوتــوف”  لالشــتعال  قابلــة  عبــوات 
بقصــد اســتخدامها فــي تعريــض حيــاة 
والخاصــة  العامــة  واألمــوال  النــاس 

للخطر.
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يستغل “سناب” لالستيالء على األموال
ــاة ويــطــلــب الـــنـــقـــود مــقــابــل مـــمـــارســـة الـــدعـــارة  ــتـ ــي أنــــه فـ ــدعـ يـ

تمكنت السلطات األمنية من القبض على شاب استغل برنامج التواصل االجتماعي )سناب شات( في فتح حساب باسم فتاة 
ونشــر فيديوهــات ذات إيحــاءات جنســية لفتــاة ترقــص مدعيــا أنها هــو، ليتمكن مــن عرض جســده للمتعة مقابل مبالــغ مالية، 
بشــرط أن يتــم دفــع المبلــغ المتفق عليه مقدما في مكان عام يحدده لذلك الشــخص ويطالبــه بتصوير الموقع المخبأ فيه، وفي 
المقابل يستولي على المال ويحظر حساب الشخص الذي يطالبه بممارسة الجنس، ودون أن يعرف األخير أن من يتعامل معه 
ليس فتاة أصال.وتبين أن المتهم كان يتفق مع هؤالء األشخاص بأن يضعوا األموال في مكان معين، وفي الوقت ذاته يتوجه 

للقاء الفتاة المزعومة في مكان آخر، إال أنه يتوجه لمكان وضع األموال ويغادر بعد حظر حساب ذلك الشخص.

إدارة  أن  القضيــة  أوراق  فــي  وجــاء 
مكافحــة اإلتجار بالبشــر وحماية اآلداب 
تلقــت معلومــات مــن  قــد  العامــة كانــت 
عــدد من المصــادر الســرية مفادها وجود 
الــذي يســتعمل صاحبــه اســما  الحســاب 
مستعارا، ويعرض من خالله صورا مخلة 
بالحيــاء وفيديوهات لفتاة يوهمهم بأنها 
فتاة بحرينية مســتعدة لممارسة الجنس 
مقابــل الحصــول علــى المال، فتــم إعداد 

كمين لضبط المشتبه به متلبسا.

وتمكــن أحد المصادر الســرية من إضافة 
ذلك الحســاب، واتفق معه على ممارســة 
الجنــس مقابــل مبلــغ 120 دينارا، بشــرط 
أن يضــع األمــوال في مكان عــام بمنطقة 
مدينــة حمــد، وأن يرســل له صــورة لذلك 
المبلــغ وموقــع إخفائــه فيــه عــن طريــق 
البرنامج؛ حتى يتمكن من معرفة الموقع 
بشــكل  الجنــس  فيــه  سيمارســان  الــذي 

مباشر بعد وضع األموال.
أن  يعلمــون  اإلدارة  شــرطة  أفــراد  وألن 

األمــوال،  الســتالم  ســيحضر  المتهــم 
األمــوال حتــى  بموقــع إخفــاء  انتظــروه 
حضــر وكان برفقتــه شــخص آخــر، ومــا 
إن أخــذ المتهــم ذلــك المبلــغ حتــى تمــت 

مداهمته والقبض عليه.
أن  اعتــرف  المتهــم  مــع  وبالتحقيــق 
االتهامــات ضده صحيحة، وأنه وردت له 
فكــرة إنشــاء الحســاب؛ حتــى يتمكن من 
خالله الحصول على األموال من الشباب 
الذيــن يتصيدهــم عبــر البرنامــج موهمــا 

إياهم بأنهم يتحدثون مع فتاة، كما طلب 
من عدد من األشخاص نشر حسابه حتى 

يتعرف عليه الناس ويتابعونه.
وأضــاف أنــه بــدأ فــي نشــر الفيديوهــات 
مــن  عــدد  التــي يرقــص فيهــا  واألغانــي 
الفتيــات، مدعيا أن الفتاة التي تظهر في 

تلك الفيديوهات هي صاحبة الحساب.
تمكــن  الطريقــة  بهــذه  أنــه  إلــى  وأشــار 
مــن اســتغفال 4 أو 5 أشــخاص أضافــوا 
حســابه معتقديــن أنــه فعــال فتــاة واتفق 
معهــم علــى ممارســة الجنــس وبالطريقة 
المذكــورة أعــاله تمكــن من أخــذ أموالهم 
وحظر حســاباتهم عقب استالم األموال، 
10 و20  بيــن  مــا  تتــراوح  والتــي كانــت 
دينارا فقط، وبين أنه كان يتعرض للسب 
والشــتم من األشــخاص الذيــن تمكن من 

استغاللهم.
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يصــوت مجلــس النــواب الثالثــاء المقبــل علــى تقريــر لجنــة المرافــق العامــة والبيئــة 
وبيان(  بخصــوص االقتراح برغبة بشــأن إنشــاء شــركة حكومية الســتزراع وصيــد )الرُّ
ن االقتراح  وبيان. ويتضمَّ بالطرق المسموحة تكون نسبة من أسهمها لحاملي رخص الرُّ
برغبة قيام الحكومة الموقرة بإنشــاء شــركة متخصصة في اســتزراع وصيد الروبيان 

بحيث يكون ألصحاب رخص صيد الروبيان نسبة من األسهم فيها.

األشــغال  وزارة  أوضحــت  جهتهــا  مــن 
وشــؤون البلديــات والتخطيط العمراني 
فــي مرئياتها أن االقتراح برغبة متحقق 
علــى أرض الواقــع مــن خــال الشــركات 
الموجودة حاليا في منطقة رأس حيان. 
وقالــت إن الحكومــة تدعــم التوّســع في 
االســتزراع السمكي لما له من أهمية في 
اإلسهام في دعم األمن الغذائي للمملكة. 
إدارة  خــال  مــن  الــوزارة  أن  وذكــرت 
شــؤون الزراعــة والثــروة البحرية عملت 
على توفير الدعم الازم للقطاع الخاص 
الســمكي  االســتزراع  فــي  لاســتثمار 

عــن طريــق )المركــز الوطنــي لاســتزراع 
البحري(، وتوفير األراضي الازمة لذلك.
وأضافــت “عكفت الوزارة على مســاعي 
التوّســع في اســتزراع األحيــاء البحرية، 
ضمــن  والروبيــان  األســماك  فيهــا  بمــا 
قطــاع  عليهــا  يعمــل  التــي  األدوات 
إلســتراتيجيتها  وفقــا  البحريــة  الثــروة 
البحريــة، وتقليــل  الثــروة  نحــو حمايــة 
جهــد الصيد البحــري، واســتنزاف البيئة 
البحريــة جــراء عملية الصيــد، خصوصا 
وغيــر  الجائــرة  الوســائل  بواســطة 

الشرعية.

“مرافق النواب” تؤيد االنتخاب البلدي بالخارج
المقيمين ــرم  ــح وي ــاواة  ــس ــم ال بــمــبــدأ  يــخــل  تــعــتــرض:  الــحــكــومــة 

أوصــت لجنــة المرافــق العامــة والبيئــة بمجلــس النــواب بالموافقــة علــى مشــروع قانــون بإضافــة مــادة جديــدة برقــم الثالثة 
والعشــرين )مكــرًرا( إلــى المرســوم بقانون رقم )3( لســنة 2002م بشــأن نظــام انتخاب أعضاء المجالــس البلدية، والذي عرض 

على المجلس الثالثاء المقبل. 

ويتضّمــن مشــروع القانــون إضافة مادة 
أعضــاء  انتخــاب  نظــام  بشــأن  جديــدة 
المجالــس البلديــة، تســَمح لــكل مواطــن 
االنتخابــات  جــداول  أحــد  فــي  ــد  مقيَّ
االنتخابــات  فتــرة  خــال  وتواَجــَد 
خــارج مملكــة البحريــن بإبــداء رأيه في 
انتخــاب أعضــاء المجالــس البلدية وفًقا 
لإلجراءات التي يصدر بها قرار من وزير 

العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف.
إعــادة  الحكومــة  طلبــت  جهتهــا،  مــن 
النظــر فــي مشــروع القانــون فــي ضــوء 

الماحظات اآلتية:

- يخــّل مشــروع القانون بمبدأ المســاواة 
دســتور  مــن   )18( المــادة  بنــّص  ر  المقــرَّ

مملكة البحرين.
للمواطنيــن  القانــون  مشــروع  يســمح   -
بالتصويــت  غيرهــم(  )دون  البحرينييــن 
البلديــة،  االنتخابــات  فــي  الخــارج  فــي 
مــن   )2( المــادة  منحــت  حيــن  فــي 
لــكل  االنتخــاب  حــق  بقانــون  المرســوم 
مــن )المواطنين، والمقيمين إقامة دائمة 
فــي المملكــة مــن مواطنــي دول مجلس 
يملكــون  الذيــن  واألجانــب  التعــاون، 
عقــارات أو أراٍض في المملكــة(، والمادة 

ا  بذلــك خلقت لتلك الفئــات مركًزا قانونيًّ
البلديــة،  االنتخابــات  شــأن  فــي  واحــًدا 
بينمــا أخــلَّ مشــروع القانــون بالحمايــة 
القانونيــة المتكافئة ومايــز بوضوح بين 

الفئات المخاطبة بأحكام القانون. 
ــع )مجلــس النــواب( باختصاصات  - يتمتَّ
عامــة  أمــوًرا  ــم  تنظِّ تشــريعية ورقابيــة 
االنتخابيــة  المنطقــة  نطــاق  ى  تتعــدَّ
وتمّس المواطن مباشرة وإن كان خارج 

المملكة.
- تكون اختصاصــات )المجالس البلدية( 
محصورة في نطاق منطقتها االنتخابية 

دون أن تتعداهــا لباقــي المناطــق، وفــي 
حدود السياســة العامة للدولة وخططها 

التنموية المحلية.

قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن من ضمن مشروع الوزارة لتطوير المدارس القائمة وفًقا لالعتمادات المالية المخصصة للمشاريع 
التطويرية بمختلف محافظات المملكة، وهو إحالل المباني القديمة بمبان جديدة بطاقة استيعابية أكبر تلبي االحتياجات الحالية والمستقبلية.

 وأضــاف مــن بينهــا إضافــة مبنــى أكاديمــي 
بمدرســة المحــرق االبتدائيــة للبنــات ومبنــى 
الرفــاع  بمدرســة  رياضيــة  أكاديمــي وصالــة 
االبتدائيــة للبنــات، وإضافــة طابــق بمدرســة 
جــار  والعمــل  للبنــات،  االبتدائيــة  الســام 
فــي تنفيــذ مشــروع إضافــة مبــان  للشــروع 
أكاديميــة بمدرســة الرفاع الغربــي اإلعدادية 
بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  ومدرســة  للبنــات 
خليفــة االبتدائية اإلعدادية للبنين ومدرســة 
خديجة الكبرى اإلعدادية للبنات والعمل في 
تطويــر مبــان مدرســية أخــرى يتــم تنفيذهــا 
تباًعا متى توفرت االعتمادية المالية الازمة 

لها.
ا علــى ســؤال برلمانــي تقــدم بــه  وأوضــح ردًّ
النائــب محمد العباســي حول مــدى صاحية 
مبــان ومرافق المدارس الحكومية في جميع 

المحافظــات أن الــوزارة قامت بالتنســيق مع 
وزارة األشــغال وشئون البلديات والتخطيط 
العمرانــي بإخــاء كل مــن مدرســة عمــر بــن 

الخطــاب اإلعداديــة للبنيــن ومدرســة مريــم 
ومدرســة  للبنــات  االبتدائيــة  عمــران  بنــت 
فاطمــة  ومدرســة  للبنــات  الثانويــة  المنامــة 

الزهراء االبتدائية للبنات. 
وشــئون  األشــغال  وزارة  اســتعانت  وقــد 
البلديات والتخطيط العمراني بجهة هندسية 
استشارية متخصصة لفحص وتقييم الحالة 
اإلنشــائية للمــدارس حيــث أوصــت بإخــاء 
مباني المدارس وحسب التواريخ المحددة.

 وبيــن أنــه تــم توزيــع الطلبــة علــى مــدارس 
توفيــر  مــع  المناطــق  هــذه  فــي  مجــاورة 
لهــم  والماديــة  اللوجســتية  االحتياجــات 
عددهــم  البالــغ  الطلبــة  جميــع  الســتيعاب 
6327 باإلضافــة إلــى توزيع الكــوادر اإلدارية 
الخطــة  حســب  وذلــك  والفنيــة  والتعليميــة 

الموضوعة من قبل الوزارة.

مـــجـــاورة ــدارس  ــ ــ م ــى  ــل ع طــالــًبــا   6327 ــع  ــوزيـ تـ
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قــام وكيــل وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي لشــؤون األشــغال أحمد الخيــاط يرافقه ممثــل الدائرة األولــى بمحافظة 
العاصمــة النائــب عــادل العســومي بجولــة تفقديــة في عدد مــن مناطق المنامة حيث تــم التباحث في عدد مــن المقترحات والطلبــات المتعلقة 

بمناطق الدائرة األولى بمحافظة العاصمة.

وفي اللقاء، أشاد الخياط بالجهود التي يبذلها 
المجالــس  النــواب وأعضــاء  أعضــاء مجلــس 
البلديــة لمتابعــة طلبــات ومقترحــات األهالــي 
المرتبطــة بخدمات الطــرق والصرف الصحي، 
منوها بالتواصل والتكامل بين وزارة األشغال 
وكل مــن مجلــس النــواب والمجالــس البلديــة 
بمــا يحقــق المصلحــة العامــة، مشــيرا إلــى أن 
مثــل هــذه الجــوالت التفقديــة تنــدرج ضمــن 
توجيهــات وزيــر االشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيــط العمراني بضــرورة متابعة طلبات 
المجالــس  أعضــاء  ومقترحــات  المواطنيــن 

البلدية والمجلس النيابي. 
وتقدم النائب العســومي بعدد من المقترحات 
تمثلــت في تطوير شــارع أحمــد الفاتح الواقع 

فــي مجمــع 307 فــي الجــزء المحصــور بيــن 
جنوبــا  الزبــارة  وشــارع  شــماال   715 طريــق 
عــن طريــق إنشــاء أرصفــة ومواقــف جانبيــة 
بمــا  واحــد  باتجــاه  المــرور  حركــة  وتحويــل 
سيســهم فــي زيــادة عــدد مواقــف الســيارات 
على جانبي الشــارع، إنشاء مواقف للسيارات 
فــي   717 الفضــاء علــى طريــق  علــى األرض 
مجمع 307، اإلســراع في تطوير طريق 2161 
 ،321 بمجمــع  عجيــب  محــات  مــن  القريــب 
تجمــع  مشــكلة  وحــل   2115 طريــق  تطويــر 
األمطــار  هطــول  فتــرات  خــال  فيــه  الميــاه 
بمجمع 321، تطوير الطرق المحيطة بمدرسة 
318، تطويــر طريــق  بمجمــع  العمــران  أحمــد 
الحركــة  تنظيــم  تكملــة   ،318 بمجمــع   1805

المرورية بتحويل الطرق إلى اتجاه واحد في 
المنطقــة القريبــة مــن مبنى الســجل الســكاني 
ســابقا بمجمــع 308 فــي الحــورة، وضــع حاجز 
حديــدي عنــد مدخــل مواقــف الســيارات على 
شــارع القضيبيــة وذلــك لمنــع وقــوف مركبات 
نقــل الشــركات الخاصــة فيهــا مســببة إشــغال 
دائــم لهذه المواقف، تمديد الرصيف األوســط 
زائــدة  بــن  معــن  وشــارع  القضيبيــة  بشــارع 
وشــارع الزبارة لمنــع الوقوف المزدوج وزيادة 
انســيابية الحركة المرورية، حل مشكلة تجمع 
مياه األمطار عند تقاطع طريق 717 مع شارع 
أحمــد الفاتــح بمجمع 307، حل مشــكلة تجمع 
ميــاه األمطــار علــى طريــق 1005 بالقــرب من 
القلعة بمجمع 310، وضع نظام لتصريف مياه 

األمطار في الطريق 1810 في مجمع 318.
مــن جهته، أفاد وكيل الوزارة لشــؤون األشــغال 
في ردوده التوضيحية بأنه فيما يتعلق بمتابعة 
تطويــر الطريــق رقــم 2115 القريب من أســواق 
العوافــي فتــم االنتهــاء مــن إعــداد 90 % مــن 
التصاميم التفصيلية للمشــروع، وسيتم التنفيذ 

بعد االنتهاء منها والحصول على موافقة جميع 
الازمــة  الميزانيــة  وتوفــر  الخدميــة  اإلدارات 
لطــرح المشــروع فــي مناقصــة عامــة. وأضاف: 
المحيطــة  الطــرق  تطويــر  لطلــب  بالنســبة  أمــا 
بمدرســة أحمــد العمــران اإلعداديــة للبنيــن فقد 
تــم االنتهــاء مــن إعــداد 95 % مــن التصاميــم 

التفصيلية لمشــروع تطوير طرق 1807، 1809، 
االنتهــاء  بعــد  التنفيــذ  وســيتم  و1812،   1810
منهــا والحصــول علــى موافقــة جميــع اإلدارات 
لطــرح  الازمــة  الميزانيــة  وتوفــر  الخدميــة 

المشروع في مناقصة عامة.
وأوضــح وكيــل شــؤون األشــغال أنــه بالنســبة 
لمقتــرح تطوير طريــق 1805 بمجمع 318 في 
منطقــة الحورة فقــد تم االنتهاء من اعداد 95 
% مــن التصاميــم التفصيلية لمشــروع تطوير 
الطريــق المذكور وســيتم التنفيذ بعد االنتهاء 
منهــا والحصــول على موافقة جميــع اإلدارات 
لطــرح  الازمــة  الميزانيــة  وتوفــر  الخدميــة 

المشروع في مناقصة عامة.
وفــي ختــام الجولــة تقــدم النائــب العســومي 
بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى وكيــل الــوزارة 
لشــؤون األشــغال وفريق المهندســين بالوزارة 
لســعة صدرهــم ومتابعاتهــم المســتمرة لكافــة 

مقترحات األهالي.

المنامة - بنا

“األشغال” تبحث متطلبات “أولى العاصمة”

وكيل شؤون األشغال يقوم بجولة تفقدية في عدد من مناطق المنامة

تضّرُر حاملي رخص صيد الروبيان من القرار رقم )205( لسنة 
2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعي 

)الكراف(، الذي أدى إلى زيادة األعباء المالية عليهم.

ضرورة تعويض  «
حاملي رخص صيد 

الروبيان عن األضرار 
التي لحقت بهم 
جرَّاء تنفيذ القرار 

المذكور. 

حاجة السوق إلى توفير الروبيان  «
دون اإلضرار بالبيئة البحرية 

من خالل توفيره عبر الشركة 
المقترحة التي ستعتمد أساليب 

الصيد المسموح بها.

وتشمل مبررات االقتراح اآلتي:

يتجــه مجلــس النواب بالموافقة على قرار مجلس الشــورى بخصوص مشــروع 
قانون بتعديل المادة )424( من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

)15( لسنة 1976.

ويتضمن المشــروع إضافة حكم ينص 
علــى رد المختلــس المــال فــي جريمــة 
االختــاس فــي القطــاع األهلــي؛ لســد 
الفراغ التشــريعي في قانون العقوبات 
لســنة   )15( رقــم  بالمرســوم  الصــادر 

 .1976
ســد  إلــى  بقانــون  االقتــراح  يهــدف 
الفراغ التشــريعي في قانون العقوبات 
الحالــي، حيــث إن الجانــي فــي جريمة 
ال  األهلــي  القطــاع  فــي  االختــاس 
يقــوم بــرد المــال المختلــس و”ُيعاقــب 
بالحبس مدة ال تزيد عن عشــر سنوات 

كل عامــل أو عضــو مجلــس اإلدارة أو 
االعتبــاري  للشــخص  األمنــاء  مجلــس 
أو  ســندات  أو  مــاال  اختلــس  الخــاص 
أوراقــا ذات قيمــة ماليــة أو تجاريــة أو 
ُوِجــدت فــي حيازتــه بســبب  معنويــة 
عملــه أو منصبــه، ويحكــم على الجاني 
بــرد المال المختلــس، وإذا كان الجاني 
مــن مأمــوري التحصيــل أو المندوبيــن 
لــه أو األمناء على الودائع أو الصيارفة 
أو  الســندات  أو  المــال  إليــه  وُســلم 
األوراق الماليــة أو التجاريــة أو غيرهــا 

بهذه الصفة ُعد ذلك ظرفا مشّددا.

10 سنوات للمختلس مع رد المال

شركة حكومية الستزراع وصيد الروبيان
ــع ــ ــواق ــ ال أرض  ــى  ــلـ عـ مــتــحــقــق  ــرح  ــتـ ــقـ ــمـ الـ “األشـــــــغـــــــال”: 

قــال وزيــر اإلســكان باســم الحمر في 
رده علــى الســؤال المقــدم مــن النائب 
الخطــة  حــول  النفيعــي  إبراهيــم 
اإلســتراتيجية التي وضعتهــا الوزارة 
بخصــوص تنفيذهــا أمر جالــة الملك 
وتأهيــل  إعمــار  بإعــادة  المتعلــق 
الفرجــان القديمــة بمحافظــة المحرق 
المضــي  مــن  تتمكــن  لــم  الــوزارة  أن 
قدما في المشــروع بســبب عدم توفر 
أو  لاســتماكات  الازمــة  الميزانيــة 
عدم توفير أراضي التعويض العيني.

وأوضح أنه في ســبتمبر 2018 كلفت 
هيئــة التخطيــط والتطويــر العمراني 
لوضع األســس التخطيطية ومراجعة 
المخطط الهيكلــي لتك المناطق وفق 
الخاصــة  والمعاييــر  االشــتراطات 

بالهيئة. 
وبيــن فــي إجابتــه أن وزارة اإلســكان 
مبــادرة   2014 العــام  فــي  طرحــت 

إيجــاد  خالهــا  مــن  تســعى  جديــدة 
وتنويــع الحلول اإلســكانية من خال 
إحيــاء المناطق القديمــة وأن الوزارة 
استهدفت بعض اإلحياء القديمة في 

المحرق والرفاع والمنامة.
وأضاف “وقد تم استكمال الرسومات 
الهندسية والتنفيذية للمرحلة األولى، 
الموافقــات  اســتحصال  إلــى  إضافــة 
الجهــات  أغلــب  مــن  التخطيطيــة 
الخدميــة”.  وأوضــح “يشــكل العمــل 
فــي المناطــق القديمــة تحديــا كبيــرا 
من حيــث الحصــول علــى الموافقات 
مــع  والتنســيق  المبانــي  وتقييــم 
الجهــات كافــة؛ لوضــع آليــة للتعويض 
المنطقــة وتوفيــر  هــذه  بنــاء  إلعــادة 
احتياجاتهــا مــن البنيــة التحيتــة مــع 
الحفــاظ علــى هويتهــا باطــر حديثــة؛ 
األمــر الــذي يتطلــب ميزانيــات كبيرة 
لاستماك والتعويض وإعادة البناء.

الميزانية تعوق إعمار “الفرجان القديمة”
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يصوت مجلس النواب في جلســته المقبلة على االقتراح برغبة بشــأن قيام وزارة اإلســكان بإعادة تقييم أســعار الوحدات 
عة على المواطنين. السكنية بتفاوت المساحات للوحدات اإلسكانية الموزَّ

قيــام  برغبــة  االقتــراح  يســتهدف 
اإلســكان  وزارة  فــي  ممثلــة  الحكومــة 
بتحقيــق مبــدأ العدالــة والمســاواة بيــن 
المواطنيــن المســتفيدين مــن الوحدات 
الســكنية التــي تقدمهــا الــوزارة، بإعــادة 
تقييم أســعار الوحدات وفق مساحاتها، 
على أن تتفاوت األقساط الشهرية التي 
مســاحة  بتفــاوت  المنتفعــون  يســّددها 

الوحدات السكنية.
وبرر مقدمو االقتراح، وهم النواب حمد 
وعمــار  عبداألميــر  وزينــب  الكوهجــي 

قمبر اقتراحهم العتبارات أهمها:
1. تختلف مســاحات الوحدات السكنية 
تختلــف  كمــا  أخــرى،  إلــى  منطقــة  مــن 
مســاحاتها مــن مشــروع إســكاني آلخر، 
ويترتــب علــى ذلــك بالضــرورة اختاف 

أسعارها.
2. إن تســاوي مبلــغ القســط المســتحق 
على الوحدات الســكنية األصغر مساحًة 
العدالــة  يحّقــق  ال  مســاحًة  واألكبــر 
والمســاواة بين المواطنين المستفيدين 
من هــذه الوحدات، ويلحــق بهم الضرر، 
خصوصــا أصحــاب الوحــدات الســكنية 

األصغر.
3. مســاعدة األســر البحرينيــة الكبيــرة 
الحيــاة  متطلبــات  مواجهــة  علــى 
الســكن،  أهمهــا  ومــن  الضروريــة، 
وخصوصــا أصحاب الوحدات الســكنية 

األصغر مساحة.
مــن جهتهــا، بينــت وزارة اإلســكان أنهــا 
تكتفــي باحتســاب تكلفــة بنــاء الوحــدة 
الســكنية ومرافقها دون احتســاب باقي 

بالطريقــة  الكلفــة  احتســاب  مكونــات 
المطوريــن  لــدى  والمعتمــدة  التجاريــة 
العقارييــن؛ لذلك فإن مســاحة األرض ال 

تؤثر على قيمة الوحدة السكنية.
وأوضحــت أنها تحرص الوزارة على أن 
تكون المســاحة البنائيــة متقاربًة، وعدد 
الغرف متساويا في المشروع اإلسكاني 

الواحد. 
ولفتت إلى أن المادة )76( من القرار رقم 
)909( لســنة 2015 بشــأن نظام اإلسكان 
القســط  قيمــة  تزيــد  أال  علــى  نصــت 
الشــهري عّمــا نســبته 25 % مــن دخــل 
المنتفــع بغــض النظــر عــن قيمة القســط 
المســتحق على الوحدة السكنية، وذلك 
وظروفــه  المواطــن  لمصلحــة  مراعــاة 

المادية.

والمساواة العدالة  مبدأ  تحقيق  إلى  يهدف  نيابي  مقترح 

إعادة تسعير الوحدات حسب المساحة
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ماجد النعيمي



ــة ــع ــدي لــــوحــــات فـــنـــيـــة راقــــيــــة ورســــــومــــــات ب

وزير الخارجية يفتتح معرض “إبداعات”

افتتــح وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمد بــن محمد آل خليفة، المعرض التشــكيلي )إبداعات( والذي أقيم مؤخرا في قاعة مؤسســة األيام للنشــر، بتنظيم من 
مجموعة “كن فناًنا” وبمشاركة العديد من الفنانين التشكيليين من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

بجولــة  الخارجيــة  وزيــر  معالــي  وقــام 
فــي أرجــاء المعرض، معرًبا عن ســعادته 
بمــا يتضمنــه مــن أعمــال فنيــة متميــزة 
تعكــس إبداعــات الفنانيــن التشــكيليين 
فــي  الواضحــة  وقدراتهــم  المشــاركين 
يريــدون  التــي  رســائلهم  عــن  التعبيــر 
إيصالها بلوحات فنية راقية ورســومات 
“إبداعــات”  معــرض  أن  مؤكــًدا  بديعــة، 
يعكس ما يحظى به الفن التشــكيلي من 
اهتمــام، كمــا يوفــر منصــة مهمــة لتالقي 
دفــع  فــي  يســهم  بمــا  الفنانيــن  هــؤالء 
الحركــة التشــكيلية في مملكــة البحرين 
ودول مجلس التعاون والوصول بها إلى 

أفضل المستويات.
وتقــدم معالــي وزيــر الخارجيــة بالشــكر 
لمجموعــة “كــن فناًنــا” ولجميــع القائمين 
التشــكيلي  المعــرض  هــذا  تنظيــم  علــى 
ومــا يبذلونه من جهود كبيرة كي يخرج 
البحريــن  لمملكــة  المشــرفة  بالصــورة 
وتجســد قدرتهــا على احتضــان مختلف 
الفعاليــات اإلقليميــة والدوليــة، متمنًيــا 
كل  المشــاركين  الفنانيــن  ولجميــع  لهــم 

التوفيق النجاح.
مــن جانبهــم، عبــر الفنانون التشــكيليون 
التشــكيلي  المعــرض  فــي  المشــاركون 
)إبداعات( عن عميق شكرهم وتقديرهم 
بــن محمــد آل  بــن أحمــد  للشــيخ خالــد 
خليفــة ورعايتــه الكريمــة للمعــرض ومــا 
لقــوه من دعم وتشــجيع على االســتمرار 

في أعمالهم الفنية.

للتواصل: 17111509
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صــدر عــن ”وكالــة الصحافــة العربيــة – ناشــرون” كتــاب ” أســمهان ورحلــة العمــر 
حكايــات وشــهادات” للباحــث محمــد عبدالفتــاح صــادق، الــذي يطــرح الكثيــر مــن 

التساؤالت ويلقي الضوء على أحداث مهمة في حياة الفنانة الراحلة أسمهان.

شــؤون  فــي  متخصــص  الباحــث 
األرشــيف والمعلومــات، ونجــح فــي 
والمجــالت  الصحــف  فــي  التنقيــب 
القديمة اللقاء الضوء على شخصية 

أسمهان االنسانة والفنانة.
)االســم  األطــرش  آمــال  عاشــت 
الحقيقــي للفنانــة الراحلــة أســمهان( 

إذ  للجــدل،  مثيــرة  قصيــرة  حيــاة 
رحلــت قبــل أن تتــم عامهــا الثانــي 
نوفمبــر   25 فــي  )ولــدت  والثالثيــن 
يوليــو   14 فــي  وتوفيــت   1912
1944(، كانــت أســمهان تحــب الليــل 
وتحبــس نفســها فــي حجرتهــا يــوم 

ميالدها.

أسمهان... ورحلة العمر

يواصــل “مهرجــان األفــالم اليابانية” الذي تنظمُه ســفارة اليابان 
للثقافــة  البحريــن  “هيئــة  مــع  بالتعــاون  البحريــن،  مملكــة  فــي 
واآلثــار”، وبدعــم مــن “مؤسســة اليابــان”، اســتعراض باقــة مــن 
األفالم الســينمائية طوال شــهر )مارس(، إذ شــهد مساء األربعاء 
)20 مــارس(، عــرض فيلــم “وعــد الحيــاة”، في قاعــة محاضرات 

“متحف البحرين الوطني”.
وســرد فيلــم “وعــد الحيــاة”، للمخــرج اليابانــي )كان إشيباشــي(، 
قصــة رئيــس تنفيــذي إلحــدى شــركات تكنولوجيــا المعلومــات، 
مصــاب بداء إدمان العمــل، يتلقى أثناء عمله اتصاالً من صديق 
مقــرب كان قــد اختلــف معُه قبل ثالث ســنوات، وبنــاًء على هذا 
االتصال يقصُد الرئيس التنفيذي زيارة صديقه الذي يرحُل عن 
الحيــاة قبــل وصوله، بيد أنُه يقطُع وعدًا على نفســه، بأن يحقق 
أمنيــة صديقــه الراحل بنقــل أحد المهرجانات إلى مســقط رأس 

صديقه.

ويجيء هذا الفيلم ضمن باقة األفالم التي عرضت كل  «
أربعاء من شهر )مارس(، ابتداًء بفيلم “غّن حياتي” الذي 

عرض في السادس من الشهر، تاله فيلم “فانكوفر أساهي” 
الذي عرض في الثالث عشر من ذات الشهر، وسيعرض الفيلم 
األخير “بريق الحياة” في السابعة من مساء السابع والعشرين 
من )مارس(، في قاعة محاضرات “متحف البحرين الوطني”.

مــــــهــــــرجــــــان األفـــــــــــــــام الــــيــــابــــانــــيــــة

“وعد حياة” في متحف البحرين

بهدف خلق مســاحة مشتركة تزاوج بين الفضاءات الثقافية 
والبيئيــة والمجتمعية، أطلقــت هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
بالتعــاون مــع المجلــس األعلــى للبيئــة 19 مارس مشــروعهما 
الجديــد “ســتوديو 244”، فــي مركــز منتــزه ومحميــة دوحــة 
عــراد بمدينــة المحــرق، بحضــور رئيســة الهيئــة الشــيخة مي 
بنــت محمــد آل خليفة والرئيس التنفيذي للمجلس محمد بن 
مبــارك بن دينــه ومدير عام الثقافة والفنون بالهيئة الشــيخة 
هال بنت محمد آل خليفة، إضافة إلى تواجد عدد من الفنانين 

والمهتمين، ووسط حضور إعالمي كبير.     
 Fab Lab( وانطلــق مشــروع “ســتوديو 244” بمعرض نظمتــُه
Bahrain(، وشــارك فــي االشــتغال عليــه عــدد مــن الفنانيــن 
البحرينييــن الذيــن اســتعرضوا فــي أعمالهــم مجموعــة مــن 
لفقــدان  المهاجــرة، بعضهــا مهــدد باالنقــراض نظــرًا  الطيــور 

الموائل الطبيعية.
ومن هذا المنطلق، أكدت الشيخة مي بنت محمد آل  «

خليفة على أن ما يميز هذا المشروع هو أنه نتاج للتعاون 
بين الثقافة والبيئة، مؤكدًة أن رسالة الثقافة البد أن تصل 

بمعلومة مهمة للمتلقي، فمن خالل مثل هذه األعمال 
الفنية المطروحة يؤكد الفنانون على أن بيئتنا بحاجة إلى 

من يعتني بها ويرعاها.

ــة” ــئ ــي ــب ــن “الـــثـــقـــافـــة” و”ال ــي ــاون ب ــع ــت ــل نـــتـــاج ل

إطــالق مشــروع “ستــوديــو 244”

استمع إلى قلبك فالقلب 
هو أدق آلة في جسدنا 

تسجل الصدق. 

توفيق الحكيم

أعلنت “جائزة الشيخ 
زايــد للكتــاب” اليــوم 
أســماء الفائزيــن فــي 
دورتها الثالثة عشــرة 
 2019 /2018 للعــام 
التــي ضّمــت 5 ُكتاب 
عالمييــن  وأدبــاء 
مركــز  جانــب  إلــى 
بحوث عربي، تكريمًا 
اإلبداعــي  لنتاجهــم 
المتميــز  والفكــري 
نهجــًا  يعكــس  الــذي 
فلســفيًا وفنيًا يســهم 
حركــة  إثــراء  فــي 
األدبيــة  الكتابــة 

والثقافة العربية.
وفاز في فرع اآلداب الكاتب والروائي بنسالم حّميش من المغرب عن كتابه 
في السيرة الذاتية “الذات بين الوجود واإليجاد”، الصادر عن المركز الثقافي 
للكتــاب للنشــر والتوزيــع عــام 2018، فيمــا فــاز الكاتــب حســين المطــوع مــن 
الكويــت فــي فــرع “أدب الطفــل والناشــئة” عن قصتــه “أحلــم أن أكون خالط 

إسمنت”.

صــدر العــدد الجديد من ”عالم المعرفة“، وهي سلســلة ثقافية شــهرية يصدرها 
المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب بالكويــت، العــدد الجديــد جــاء 
بعنوان “إبادة الكتب .. تدمير الكتب والمكتبات برعاية األنظمة السياسية في 
القرن العشــرين“ يقع العدد في 375 صفحة من القطع المتوســط والكتاب من 

تأليف ربيكا نوث والترجمة لعاطف سيد عثمان. 

يتناول الكتاب ظاهرة حرق الكتب في 
القــرن العشــرين، وردود األفعــال علــى 
تدميــر األعيــان الثقافيــة، مــع اإلشــارة 
إلــى ما يربط هــذه الظاهــرة بجريمتي 

اإلبــادة الجماعية والعرقيــة، باإلضافة 
إلــى إلقاء الضوء على ظهور المكتبات 
ووظيفتها، وروابط المكتبات بالتاريخ 

والذاكرة الجمعية والهوية والتنمية.

أعلنــت األمانــة العامــة لمؤسســة عبدالعزيــز ســعود البابطيــن الثقافية أســماء الشــعراء 
المشــاركين في مهرجان ربيع الشــعر العربي بموســمه الثاني عشــر الذي تقيمه المؤسسة 
علــى مــدى يوميــن 24 و25 مــارس الجــاري فــي الســاعة السادســة والنصــف مســاء على 

مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.

وقالت األمانة العامة أن اليوم األول سوف 
يضم الشــاعرين كريم العراقــي وعبدالعزيز 
ســعود البابطيــن، ويدير األمســية الشــاعرة 

خولة سامي سليقة.
بينما يضم اليوم الثاني الشــعراء: ســعد بن 

ثقــل العجمــي وعمــر ناصــر الخالدي وســيد 
الشــمري  ســاكت  وشــهد  الموســوي  هاشــم 
وعبدالرحمن العوضي وعبدالعزيز المشاري 
وحمــدان البذالــي وعلــي الحبشــان ويديــر 

األمسية الدكتور عبدهللا مانع غليس.

“زايد للكتاب” تعلن أسماء الفائزين جديد “عالم المعرفة”

أسماء شعراء مهرجان ربيع الشعر
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الجيــش فــي أيــة دولة الدعامــة األهم لبقاء الدولــة حية نشــطة والمعيار األقوى 
لقيم الوالء واالنتماء للوطن، فضال عن كونه السند والمعين في كل سبل التقدم 
والرخاء والتنمية، لذا فإن هذه المؤسسة تحظى دائما بمكانة وتقدير خاص من 
جميــع أبنــاء أيــة دولــة وتــكاد تكون في مســاحة خاصة ومتفــردة ال تقترب منها 

أية مؤسسة أخرى.
لذا، نجد أن الجيش يكون بعيدا عن أي جدل داخلي أو انقســام حول أي شــيء 
مــن شــأنه عــدم تقويــة هذا الجيــش وتمكينه مــن أداء دوره علــى الوجه األكمل، 
طالما أن الجميع يشــعر بأن هذه المؤسســة تمثله وتخدمه وتعمل من أجل أمنه 
واســتقرار بلــده، فهــذه هــي الحالــة الصحيــة الطبيعيــة التــي يفتــرض أن تكــون 

حاضرة في أي بلد ينشد التنمية واالزدهار.
لكن يبدو أن هناك بعض الدول تفتقد هذه الحالة، فقد كشــفت وزارة الخارجية 
األميركيــة فــي تقريرها الســنوي لحقوق اإلنســان للعام 2018 الــذي صدر مؤخرا 
أن الســلطات في العراق لم تتمكن من الســيطرة على بعض عناصر قوات األمن، 
خصوصــا وحــدات معينــة من قوات الحشــد الشــعبي المتحالفة مع إيــران والتي 
تعمــل خــارج ســيطرة الحكومة العراقية، متهما هذه القــوات بالقيام بأعمال قتل 

غير قانونية وتعسفية وعمليات تجنيد غير مشروع لألطفال.
واضح أن إيران تقف حائال دون أن يكون للعراق جيش وطني قوي يتكون من 
جميع أبناء البلد ويدافع عن سيادة العراق واستقالله ووحدة أراضيه ويتصدى 

لكل من يتدخل في شؤونه ويسعى إلثارة الفرقة واالنقسام بين شعبه.

ورغم أن التقرير نطق بما يعرفه الكثيرون عن انتهاكات الحشد الشعبي،  «
إال أن الغريب أن يأتي رد الفعل من إيران، حيث انتقد الناطق باسم وزارة 
الخارجية اإليرانية تصريحات وزير الخارجية األميركية مايك بومبيو التي 
أكد فيها التحالف )األمني( االستراتيجي الذي يجري العمل على تشكيله 

في الشرق األوسط والذي سيشكل حصنا في مواجهة العدوان واإلرهاب 
والتطرف اإليراني، وأشار المسؤول اإليراني إلى أن هذه التصريحات 

تعكس رغبة أميركية في الحفاظ على وضع متوتر، وأن طهران وبغداد 
تعتزمان استمرار العالقات بينهما في أصعب الظروف، زاعما أنها تقوم 

على االحترام والثقة والمصالح المشتركة.

الحشد الشعبي في العراق خارج السيطرة
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مؤامرة الربيع العربي... 
المد الخميني

فــي كل مــرة نشــير فيهــا إلى مؤامرة القــرن القذرة المســماة بالربيــع العربي، البد 
أن نذكــر باألطــراف األربعــة التــي دمرت وارتكبــت المجازر بحق اإلنســان العربي 
المســلم وبحــق العالــم العربــي اإلســالمي، أي إدارة أوباما المشــؤومة، وهي أقذر 
إدارة أميركيــة تعاملــت مــع العــرب المســلمين، وعملــت بالتحالــف غيــر المباشــر 
مــع الكســرويين الفــرس، علــى تدميــر األمــة العربيــة اإلســالمية، ونشــر الفوضى 
والدمار وإيجاد مكان ومالذ آمن للنسخة الجديدة من مسلسل القاعدة )داعش(. 
والطــرف الثانــي الكســرويون الحالمون بنشــر الخمينيــة الفارســية وإيجاد هوية 
مذهبية جديدة تنافس الهوية اإلســالمية الســنية والشــيعية، أما الطرف الثالث 
والرابع فهم العنصريون العرقيون الشــعوبيون الطورانيون وعبيدهم وعمالؤهم 

اإلخوان المسلمون.
وبســبب قناعــة الغــرب، وإدارة أوبامــا، بــأن الكســرويين الفــرس هــم الوحيــدون 
القادرون على أن يكونوا أســياد منطقة الشــرق العربي، وأن يكونوا وكالء للعالم 
الغربي بتحقيق مبتغاه من تعطيل قيام أية وحدة للعرب المسلمين، وأن يكونوا 
شوكة في خاصرة األمة العربية اإلسالمية، كما كان الكيان الصهيوني شوكة في 
خاصرتنا، استطاع الكسرويون الفرس بدعم غربي مباشر أو غير مباشر، احتالل 

دول عربيــة سياســيا، ولــم تبــق إال ســوريا األرض العربيــة اإلســالمية الواقعــة 
جغرافيا بين العراق ولبنان، ليتم احتاللها من قبلهم حتى يكتمل المد الخميني.  

لهذا فإن الكسرويين الفرس استماتوا على اغتنام مؤامرة القرن القذرة،  «
من أجل تحقيق أهدافهم وسياستهم، وعندما ضربت هذه المؤامرة 

أرض سوريا العربية اإلسالمية، وال ننكر أبدا أخطاء النظام السوري بحق 
مواطنيه، استغل الكسرويون المؤامرة لكن من الجانب اآلخر وهو 

الوقوف مع النظام، وإن كان هناك غبي يدعي تناقض ما نقول، فالرد 
هو أن الهدف األول واألخير للكسرويين احتالل األرض العربية اإلسالمية 

بأية وسيلة، سواء باستغالل مؤامرة الربيع العربي من خالل التستر 
بدعم الشعب، أو من خالل التستر بدعم النظام، وفي الحالتين الهدف 

هو احتالل أي جزء من العالم العربي اإلسالمي، ومع األسف كانت سوريا 
إحدى هذه الدول المحتلة، التي نجح الكسرويون باحتاللها بدعم غربي 

متمثل بإدارة أوباما، قبل أن يقلب الطاولة عليها ترامب الحليف القوي 
للسعودية واإلمارات ومصر، وهي الدول التي تولت طرد الكسرويين 

والطورانيين من األرض العربية وتطهيرها من رجسهم. وللحديث بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

ننتظر بشرى تحويل فائض المؤسسات األخرى
مــن  الفائــض  تحــول  أن  الدولــة  مــن  حكيــم  رأي 
ميزانية التعطل لتمويل برنامج التقاعد االختياري، 
وســيكون قــرارا بامتيــاز إذا مــا تم تحويــل الفائض 
مــن الهيئــات األخــرى ذات اإليــرادت الماليــة التــي 
تتحصلهــا كضريبــة علــى صاحــب العمــل، بأن تســد 
أيضا عجز تمويل بناء المستشــفيات التي ســيكون 
لها مردود حقيقي على سوق العمل حين تستوعب 
الخريجيــن في التخصصــات المختلفة، حتى يكون 
شــعار بعض المؤسســات فــي مكانه وهــو “المواطن 
الخيــار األول”، كذلك خير مــن صرف الماليين على 
دورات فــي المكيــاج أو كمــال األجســام أو دورات 
فــي المهــارات اإلداريــة، وفــي األخيــر ال نتيجة بأن 
يحصل المتدربون على فرص عمل ألن سوق العمل 
لــم  إذا  ببســاطة  االختصاصــات،  مــن ذوي  متشــبع 
تتوفر وظيفة لخريج جامعي، فهل ستتوفر وظيفة 
لخريــج حاصل على دورة في مهارات االتصال، إذا 
فالمبالــغ الفائضــة وغيــر الفائضــة تحول إلــى الجهة 
الحكوميــة التــي لديهــا االســتراتيجية والكفــاءات 

المخلصة بأن يتم توجيه الصرف في مكانه.
واالعتــراض علــى اســتخدام الفائــض مــن ميزانيــة 
لــدى  إذا كان  بــه،  بــأس  اعتــراض ال  هــو  التعطــل، 
مــن  واقتراحــات  اقتصاديــة  برامــج  المعترضيــن 
بــدل  للعاطليــن،  عمــل  فــرص  توفــر  أن  الممكــن 
اعتمادهم على اإلعانة، ال أن يستمر الوضع كما هو 

بأن هناك مؤسستين حكوميتين لديها إيرادات من 
مصــادر مضمونــة ومســتمرة، ثــم ال حــل للعاطلين، 
خصوصــا أنــه عندمــا يذكــر تقريــر ديــوان الرقابــة 
الماليــة بأنــه تــم دفع نفقــات 100 موظــف حكومي 
لدراســة الماجســتير، مــا يدعــو للتســاؤل كيــف يتم 
لديهــم وظائــف،  علــى موظفيــن  الميزانيــة  إنفــاق 
ولديهــم مؤهــالت أهلتهــم للحصــول علــى وظيفــة، 
وهللا أعلــم كــم كلفــت دراســتهم وفــي أي جامعات، 
غيــر دعــم رواتب مــدراء تزيد رواتبهــم على أربعة 
آالف دينار، ومدراء بنوك يحصلون على 500 دينار 
لمدة 18 شــهرًا كمكافأة من المؤسســة نفســها إذا ما 

حضروا دورة إدارية من دوراتها.
ميزانيــة  مــن  الفائــض  توجيــه  يتــم  أن  نتمنــى 
المؤسســات األخــرى وتقليــص الميزانيــة الخرافية 
لبرامجهــم، علــى أن يتــم فتــح فرص عمــل بتمويل 
المستشــفيات وتوســعتها، وأن يتوجــه الدعــم إلــى 
الجهــات الصحيحة ال إلى دعم أنشــطة األجانب أو 
دعم محالت ال تعود على االقتصاد بشيء بل على 

صاحب العمل األجنبي.

إنها خطوة مبشرة بتحويل فائض ميزانية  «
التعطل إلى دعم برنامج التقاعد االختياري، 

وننتظر البشرى بتحويل الفائض من المؤسسات 
األخرى لدعم مشاريع كبرى تقضي على البطالة 

من الجذور.

نجاة المضحكي

“البد من سد عجز تمويل بناء  «
المستشفيات، ألن لألمر مردودا 
حقيقيا على سوق العمل حين 

يستوعب خريجي التخصصات 
المختلفة”.

بيــن مجــزرة المســجد اإلبراهيمــي ســنة 1994م ومجــزرة مســجد النــور 
اليوم، مئات الشــهداء المســلمين، قتلوا بأيدي من يتهمنا نحن باإلرهاب، 
وما يحزنني اليوم، بعد قراءه ومشاهدة ردود األفعال التي تلت الجريمة 
المروعة التي قتل فيها الســفاح المســلح عشــرات المصلين بدم بارد، هو 
فشــل بعــض المحســوبين علــى أهل العلــم والمعرفــة في انتقــاء أقوالهم 
في وصف الحادثة فكانت أقرب إلى تبريرها من ذمها، ومن جهة أخرى 
تأييــد البعــض مــن بنــي جلدتنا والذيــن يتكلمــون بألســنتنا الجريمة، وما 
يحــزن أيضــًا مــا نشــر فــي بعــض القنــوات العربيــة التــي كانــت تأنف عن 
استخدام مصطلح إرهابي أو شهداء، بينما لو كان الفاعل من المسلمين 

لما ترددوا في استخدام هذه المصطلحات لوصف الحادثة!
لألسف العالم لم يعزنا في قتالنا، والغرب لن يجد نفسه مضطرًا لالعتذار 
لنــا، والمؤسســات الدينيــة لــم تــر نفســها فــي وضــع الخجول ممــا حدث، 
والعالــم ليــس مضطــرًا ألن يقــف ويهتــف كلنــا “مســجد النــور”، فالقتلــى 

مسلمون بينما هم تخصصهم إدانة اإلسالم والمسلمين فقط.
عندمــا قتــل 12 شــخصا في مقر جريدة شــارلي إبدو التي نشــرت صورا 
مســيئة للنبــي صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم شــارك قــادة 40 دولــة بينهــم 
زعمــاء عــرب فــي مســيرة “باريس” لنبــذ اإلرهاب، أما قتــل 50 مؤمنا في 
بيــت مــن بيــوت هللا فتحــوا قلوبهــم لقاتلهــم ورحبوا بــه بقولهــم “مرحبًا 

أخي” فال يستحق سوى شجب في بضع كلمات.

ختامًا أقول، نحن في شهر رجب، وقديمًا قالوا “عش رجبًا  «
ترى عجبًا”، وال أدري ربما يأتينا من يبرر هذه الفعلة الشنيعة 

بالقول إن المسلمين يستحقون القتل، ألنهم هم الذين يقتلون 
المسلمين في فلسطين وليس اليهود، هم الذين يقتلون 

المسلمين في العراق وأفغانستان وليس األميركان، هم الذين 
يقتلون المسلمين في بورما وليس البوذيين، هم الذين يقتلون 
المسلمين في الصين وروسيا وليس الشيوعيين، وال أدري لعل 

القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما، كان المسلمون من 
ألقاها!.

مجزرة مسجد النور... فعاًل عش رجبًا ترى عجبًا!

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

“من وعينه على الدنيه 
والبحريني أمشلخته لديون”

نطــرح اليــوم قضيــة مــن أهــم القضايا الشــائكة التي تشــغل تفكير شــريحة كبيرة من 
أبنــاء الشــعب البحريني أصحاب الدخول الشــهرية المتوســطة والمحــدودة، أال وهي 
قضية القروض الشــخصية من البنوك التجارية، واألقســاط الشــهرية سواء كانت من 
وزارة اإلسكان أو صناديق التقاعد أو غيرها من الجهات الحكومية، لهذا فإننا نقترح 
على دوائر صنع القرار في البلد مقترحا هو بمثابة حلم كبير يراود أبناء الديرة وعلى 

وجه الخصوص “المزنوطين”.
يتضمــن هــذا المقتــرح قيــام الدولــة بشــراء قــروض وأقســاط هــؤالء البحرينيين من 
تلــك الجهــات، على أن يتم ســدادها من خالل قســط واحد يراعــى في ذلك المدخول 
الشــهري ألولئك المديونين بحيث ال تتعدى قيمة القســط الشــهري ربع راتب الموظف 
أو المعاش المتقاعدي، عندما يتحقق هذا المقترح الحلم بال شك سنشهد تغيرا كامال 
فــي نفســية وإنتاجيــة البحرينــي المديــون وأفــراد أســرته، خصوصــا إذا وضعنــا فــي 
االعتبار أننا “من وعينه على الدنية والديون أمشلخة البحريني من سنوات الغوص”. 
نضــع فــي االعتبــار الوضــع االقتصــادي الحالــي للبلــد، لكننــا نأمــل النظــر فــي المقترح 
ووضعــه علــى محمــل الجــد واعتباره مــن األولويــات التي تســعد البحرينــي، على أن 
تبدأ الدولة بتفيذه على مراحل تتضمن المرحلة األولى تلك الشريحة من المواطنين 

أصحاب الدخول الشهرية الضعيفة ومن ثم بعد ذلك الشرائح األخرى وهكذا. 

الصورة الثانية
العبــارات التــي “قثــت” المواطــن البحريني هذه األيام وانشــغل بها قطــاع عريض من 
الشــعب ومصدرهــا أشــخاص فــي مواقــع المســؤولية ســواء كانــوا وزراء أو نوابــا أو 
أعضــاء مــن مجلــس الشــورى أو أي كائن فــي موقع عــام ينبغي أن تكــون تصريحاته 
علــى قدر كبير من المســؤولية الوطنيــة واألمانة التاريخية والحرص على عدم جرح 
مشاعر البحريني وتجنب تكرارها والحذر ثم الحذر من خطورتها على السلم األهلي.
لسنا في وارد ذكر تلك العبارات المخجلة التي قالها أولئك وهم في موقع المسؤولية 
فهي معروفة ويتداولها بكثرة أبناء هذه األرض في مجالسهم العامة والخاصة وعبر 
منصات التواصل المختلفة بعبارات الســخرية واالستياء والتذمر “البحريني أبروحه 

لو يسمع الربابه صاح، وأنتو أتزيدونه هم فوق همه”.

الصورة الثالثة
صدمنا جميعا عندما شاهدنا مقطع فيديو سيارة رجال المرور وهم يقومون بواجبهم 
ويحاولون إيقاف إحدى سيارات العمال األجانب المخالفة، المشهد كان يمثل مؤشرا 
خطيرا وتصرفا دخيال من هؤالء الغرباء “ال بارك هللا فيهم وال في الساعة اللي دشوا 

فيها ديرتنه”. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر
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البحرين تبهر رواد األعمال بالتحول الرقمي

خالل القمة العالمية للحكومات التي انعقدت في دبي مؤخرا، ناقش ممثلو الحكومات من مختلف أنحاء العالم التحديات المتعلقة بقدرتهم على احتضان مفاهيم 
عصــر الخيــال الجديــد، إذ تــدل المؤشــرات علــى أن األفــكار ســتكون بديــال عن النفــط والغاز في تعزيــز النمو االقتصادي مســتقبال، اعتمــادا على  التقنيــات الرقمية 
المبتكــرة مثــل الــذكاء االصطناعــي، والواقــع االفتراضــي والواقــع المعــزز، والطباعــة ثالثية األبعاد، والتــي يتوقع لها أن تســهم بتغيير طريقتنا فــي العيش وإنجاز 

األعمال، على مشارف الثورة الصناعية الخامسة.

وتبرز البحرين كرائدة لهذا التوجه، من 
خــال منظومة عمل متأهبة الســتثمار 
الجديــدة،  التجاريــة  التوجهــات  هــذه 
بفضــل سلســلة مبادراتهــا األخيرة التي 
األمثــل  الموقــع  البحريــن  مــن  جعلــت 
ضمــن  التجاريــة  األعمــال  لممارســة 

منظومة اقتصاد المستقبل الرقمي. 
التــي  األخيــرة  اإلصاحــات  وجــاءت 
بصــورة  السياســات  علــى  أجريــت 
تتماشى مع خارطة طريق رؤية 2030 
لتضــع المملكة في صدارة دول الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا علــى مؤشــر 
واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا 

التابع لاتحاد الدولي لاتصاالت. 
تبلــغ  أن  القطــاع  هــذا  خبــراء  وقــّدر 
البحريــن  فــي  الرقميــة  الســوق  قيمــة 
159 مليــون دينــار )419 مليــون دوالر 
علــى  بنــاء   ،2021 العــام  بحلــول   )
تقريــر حديــث أصدرتــه شــركة “فيتش 
سوليوشــنز”.ونتيجة النخفاض أســعار 
النفط، شــهدت مختلــف أنحاء المنطقة 
االقتصــادي،  التنويــع  فــي  تســارعا 
بعيــدا عــن النمــو المعتمــد علــى الموارد 
اإلصاحــات  تنفيــذ  وجــاء  الطبيعيــة، 
تبعــا  الخليــج  منطقــة  فــي  التنظيميــة 

لذلك كضرورة ملحة.
ومع تعافي أسعار النفط الخام، تواصل 
اقتصــادات المنطقــة اســتثمار عوائدها 
الفائضــة فــي مشــاريع التنميــة؛ لضمان 

استمرار الرخاء الذي تعيشه.
أكثــر  مــن  واحــدة  البحريــن  وتعــّد 
المنطقــة؛  فــي  تنوعــا  االقتصــادات 
نظــرا الشــتمالها علــى قطاعــات ماليــة 

وتصنيعية متطورة. 
وقــد اتخذت االســتثمارات فيها صيغة 
بنيــة تحتيــة رقميــة معــززة. وســيكون 
الخامــس  الجيــل  تكنولوجيــا  دخــول 
فائــق الســرعة فــي اتصــاالت األجهــزة 
الــذي  األكبــر  التغيــر  هــو  المتحركــة، 

ستشــهده البــاد، والــذي يتوقــع لــه أن 
يعــزز قــدرة إنترنت األشــياء بســرعات 
تنزيــل بيانــات تصل إلــى 1 جيجابايت 

في الثانية. 
أوائــل  مــن  البحريــن  وســتكون 
الــدول التــي تعمــل علــى تطبيــق هــذه 
التكنولوجيــا المتقدمة، مع التزام مزود 
بإطــاق  البحريــن   VIVA االتصــاالت 
مــن  يونيــو  شــهر  فــي  الخدمــة  هــذه 
العــام الجــاري. وتأثيــر شــبكات الجيــل 
الخامــس ال يقتصــر علــى كونهــا أســرع 
بعشــرين مــرة من الشــبكات الاســلكية 
الحاليــة، بــل تشــير تقديــرات الجمعيــة 
المحمــول،  الهاتــف  لشــبكات  الدوليــة 
إلى أنها ســتضيف 565 مليار دوالر إلى 
إجمالي الناتــج المحلي العالمي بحلول 

إضافــة  يمثــل  مــا  وهــو   ،2034 العــام 
نقديــة تعــادل الناتــج المحلــي الســنوي 

لمملكة السويد.
ومــع دخول المدن الذكية إلى المشــهد، 
أول سياســة  بالفعــل  البحريــن  تمتلــك 
خاصة بالســحابيات، وتســتعد لنقل 40 
منظومــة عمــل حكوميــة، و650 مهمــة 
عمل إلى السحابة الوطنية هذا العام. 

قطعــت  الماضــي،  نوفمبــر  شــهر  وفــي 
الســلكية  لاتصــاالت  البحريــن  شــركة 
والاســلكية “بتلكو” شــوطا إلــى األمام 
باتفاقهــا مــع شــركة “هــواوي” على بناء 
 1.3 بســعة  جديــدة  ســحابية  منشــأة 
“بتلكــو”  دور  مــع  تماشــيا  وات،  ميجــا 
البحريــن  مكانــة  علــى  الحفــاظ  فــي 
الرائــدة لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات 

فــي  البيانــات  واقتصــاد  واالتصــاالت 
المنطقة. 

ومن جانبها، اســتجابت الشركات أيضا 
للتحول الرقمي الذي تشهده الباد عبر 
مكاتبهــا الجديــدة التــي تأسســت فــي 
البحريــن، والتــي توفــر فرصــا جديــدة 

للتوظيف. 
أمــازون  “خدمــات  شــركة  قــرار  ويعــد 
فــي  الجديــد  مركزهــا  بإنشــاء  ويــب” 
أحــد  البحريــن،  فــي  األوســط  الشــرق 
الشــركات  اســتجابة  علــى  األمثــل 
متعددة الجنســيات، فــي حين اتخذت 
و”سيســكو”  “مايكروســوفت”  شــركتا 
التكنولوجيــا  قطــاع  فــي  الرائدتــان 
موقعهمــا اإلقليمي فــي خليج البحرين 

للتكنولوجيا المالية “فينتك باي”.

دبي - مباشر

الدوالر يتراجع 
لألسبوع الثاني

عــن  متخلًيــا  أمــس،  الــدوالر  انخفــض 
المكاســب التــي حققهــا ليــل الخميــس 
تراجــع  تســجيل  صــوب  ومتجًهــا 
بفعــل  التوالــي  علــى  الثانــي  لألســبوع 
عوائــد  علــى  نزوليــة  ضغــوط  تجــدد 

السندات الحكومية.
 وارتفع الجنيه االسترليني بعد أن تكّبد 
أكبــر انخفــاض يومي في ليل الخميس 
منــذ بدايــة العــام الجــاري فــي جلســة 
التعامــات فــي لنــدن بعــد أن حصلــت 
رئيســة الــوزراء البريطانية على المزيد 
مــن الوقت لحل مســألة موعــد وكيفية 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

وتراجــع مؤشــر الــدوالر، الــذي يقيــس 
أداء العملة األميركية إلى 96.314.

لندن - رويترز

لندن - رويترز

اســتقر الذهــب يــوم أمــس دون أعلــى مســتوى فــي ثالثة أســابيع الــذي بلغه أمس 
األول، إذ يتعّرض لضغوط بفعل ارتفاع أسواق األسهم لكنه يظل متجًها لتحقيق 
ثالــث مكســب أســبوعي علــى التوالــي بعــد أن قــال مجلــس االحتياطــي االتحادي 

)البنك المركزي األميركي( إنه لن يرفع أسعار الفائدة مجدًدا هذا العام.

 وارتفــع الذهــب في المعامــات الفورية 
دوالر   1310.38 إلــى   %  0.1 نحــو 
لألوقيــة )األونصــة(، فيمــا ربحت العقود 
األميركية اآلجلة للذهب 0.2 % لتصعد 

إلى 1310 دوالرات لألوقية.
للمعــدن  الفوريــة  األســعار  وصعــدت   
 28 منــذ  مســتوياتها  ألعلــى  النفيــس 
يــوم  دوالر   1320.22 عنــد  فبرايــر 
الخميــس، قبــل أن تتخلى عن مكاســبها 

لتغلق منخفضة 0.2 %.
ألعلــى  اآلســيوية  األســهم  وارتفعــت 
مســتوى فــي ســتة أشــهر ونصف الشــهر 

الواليــات  مــن  إيجابيــة  بيانــات  بعــد 
المتحدة وتفاؤل في قطاع التكنولوجيا 

دفع بورصة وول ستريت لارتفاع.
ويظــل الذهــب متجهــا صــوب تحقيــق 
مكاســب لألســبوع الثالث علــى التوالي، 
مرتفعا نحو 0.7 % منذ بداية األسبوع.
وقــت  فــي  األميركــي  المركــزي  وأنهــى 
مســعاه  الحالــي  األســبوع  مــن  ســابق 
لتشــديد  ســنوات  ثــاث  منــذ  المســتمر 
نحــو مفاجــئ،  علــى  النقديــة  السياســة 
متخلًيــا عــن توقعــات بأي زيادة ألســعار 

الفائدة هذا العام.

الذهب يستقر بعد ضغوط ارتفاع األسهم
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لتغيـيـــر أنشطـــة 33 مـــؤسســـة
ــار ــنـ ديـ ــون  ــيـ ــلـ مـ  23.9 بـــــ  ــة  ــيـ ــؤولـ ــسـ مـ ذات  ــة  ــ ــرك ــ ش دلـــمـــونـــيـــا”  ــع  ــمـ ــجـ “مـ

أظهرت أحدث بيانات رسمية أن مؤسسي شركة مجمع دلمونيا للتطوير، تقدموا إلى مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة 
والتجــارة والســياحة، طالبيــن تغييــر شــكلها القانونــي وتحويلها من شــركة مســاهمة بحرينية مقفلة إلى شــركة ذات مســؤولية 

محدودة، وبرأسمال نحو 23.87 مليون دينار.

ووفًقا للبيانات، فإن شركة مجمع دلمونيا 
للتطويــر تكــون مملوكــة لــكل من: شــركة 
العقارات الجنوبية لمالكتها شركة النخيل 
كابيتال، شــركة مجمع البحرين لألســواق 

الحرة، وشركة النخيل للعقارات.
وتأسســت “مجمــع دلمونيــا للتطويــر” في 
األنشــطة  فــي  وتعمــل   ،2014 ينايــر   16
أو  المملوكــة  بالممتلــكات  العقاريــة 
المؤجــرة، باســتثمار محلــي قــدره 23.87 
بيــن رأســمال  مليــون دينــار، موزعــة مــا 
دينــار،  مليــون   16 بقيمــة  نقــًدا  مدفــوع 
المــال  رأس  دينــار  مليــون   8.87 ونحــو 
المدفــوع عينًيــا، وهــو عبــارة عــن قطعــة 

أرض فــي جزيرة دلمونيــا بالمحرق، وفًقا 
للبيانات المنشــورة على موقع “ســجات” 

التابع لمركز البحرين للمستثمرين.
وتعــود ملكيــة “مجمــع دلمونيــا للتطويــر” 
التابعــة  الجنوبيــة  العقــارات  إلــى شــركة 
لشــركة النخيل كابيتال بنســبة 94.85%، 
البحريــن  مجمــع  لشــركة  و4.19% 
لألسواق الحرة، و%0.96 لشركة النخيل 

للعقارات.
وعلــى صعيــد ذي صلة، أظهــرت البيانات 
الرســمية أن 33 شــركة متنوعة األنشــطة 
تعمــل بالســوق المحلــي تقدمــت بطلبــات 
إلــى مركــز البحريــن للمســتثمرين لتغييــر 

أو  القانونــي أو تحويــل نشــاطها  شــكلها 
إلــى شــركات  إليهــا  تابعــة  فــروع  نشــاط 
قائمــة، بإجمالي رؤوس أمــوال تصل إلى 

نحو 25.4 مليون دينار.
وتوزعت أنشــطة الشــركات التي تقدمت 
القانونــي،  شــكلها  لتحويــل  بطلبــات 
“فرديــة”  8 مؤسســات مصنفــة  كالتالــي: 

لتصبح شركة ذات مسؤولية محدودة 
بما نســبته %24.2 من إجمالي الشــركات 
مصنفــة  مؤسســات  و7  المتقدمــة، 
شــركة الشــخص الواحــد لتصبــح شــركة 
نســبته  بمــا  محــدودة  مســؤولية  ذات 
شــركة  مصنفــة  مؤسســات  و4   ،21.2%

ذات مســؤولية محــدودة لتصبــح شــركة 
الشــخص الواحــد بما نســبته %12.1، و3 
مؤسســات مصنفة “فردية” لتصبح شركة 

الشــخص الواحــد بمــا نســبته %9.1، كمــا 
تقدمــت 11 مؤسســة متنوعــة األنشــطة 
بطلبــات لتحويل شــكلها القانوني وفروع 

تابعة إليها بما نسبته 33.3%.
و أبــرز المؤسســات التــي تقدمت بطلبات 
عــن  وأعلنــت  القانونــي  شــكلها  لتحويــل 
رؤس أموالها الجديدة، هي: 5 مؤسسات 
رأس مال كل منها 250 ألف دينار )شركة 
الجزيــرة  مصنــع  العقاريــة،  الحبيشــي 
لأللمنيــوم والزجــاج، ســرميني العقاريــة، 
الحاشــدي للتطوير العقاري، و”كاليفورنيا 
كل  رأســمال  ومؤسســتان  بروبيرتيــز”(، 
شركة منها 50 ألف دينار )أالينس مريتايم 
و4  األمــن”(،  لخدمــات  و”دلتــا  كومبانــي، 
مؤسســات برأســمال 20 ألــف دينــار لــكل 
منهــا، وشــركة واحــدة برأســمال 15 ألــف 
دينار، و7 مؤسســات رأس مال كل شركة 
منهــا 10 آالف دينــار، و6 مؤسســات رأس 

مال كل منها 5 آالف دينار.

جيــف بيــزوس خبير حاســوب ورجل أعمال، اشــتهر كونه مؤسســا ورئيســا ومديرا تنفيذيا لشــركة “أمــازون. دوت كوم” التي 
أحدثــت ثــورة فــي عالــم التســوق والمتاجــر اإللكترونية، وتعد أكبر ســوق إلكتروني فــي العالم تتجاوز قيمة ســلعه 100 مليار 

دوالر سنويا، ونال لقب أغنى رجل في العالم بثروة قيمتها 143.7 مليار دوالر.

المولد والنشأة 

هو مهندس كمبيوتر ورجل أعمال ولد في 12 
ينايــر 1964 فــي مدينــة ألباكيركي في والية 
وكانــت  المتحــدة،  بالواليــات  نيــو مكســيكو 
والدته جاكلين غيس مراهقة عندما تزوجت 
انفصالهــا  تيــد يورغنســن، وبعــد  مــن والــده 
عنــه تزوجــت ميغيــل بيــزوس وهــو مهاجــر 
كوبي، وقام ميغيل بتبني جيف ليحمل اسم 
عائلته.  ويقول براد ســتون مؤلف كتاب عن 
حيــاة جيــف بيــزوس، إن طفولتــه ســاهمت 
فــي هوســه بالنجــاح، مشــيرا إلــى أن هنــاك 
اثنيــن آخريــن مــن عمالقــة التكنولوجيا مروا 
بتجربة التبني أيضا هما ستيف جوبز والري 
إليســون، وأنــه مــن المعتقــد أن تكــون هــذه 

التجارب أعطتهما دافعا قويا للنجاح. 
الشــهادة  علــى  بيــزوس  حصــل  دراســته 
فــي  قبولــه  فــي  تفوقــه  وســاهم  الثانويــة 
بواليــة  برينســتون  بجامعــة  مبكــرة  ســن 
نيوجيرســي، وحصــل على شــهادة في علوم 
الحاســب والهندســة الكهربائيــة، ولكــن بعــد 
أعــوام، وبينمــا هــو يعمــل محلــا ماليــا فــي 
فــي  فكــر  نيويــورك،  فــي  الشــركات  إحــدى 

تأسيس شركة أمازون. 
وكان يعمــل خــال العطــات الصيفية، حيث 
عمــل العــام 1984 كمبرمج في النرويج وفي 
الســنة التاليــة قــام بتطويــر برنامــج لصالــح 
لطــاب  رئيًســا  انتخــب  كمــا   ،IBM شــركة 
جامعة برينستون الكتشاف الفضاء، وتخرج 

من الجامعة في 1986 بمرتبة الشرف. 

التجربة المهنية 

بعــد التخــرج اشــتغل جيــف فــي مؤسســات 
Fitel Bank�  عــدة فــي وول ســتريت مثــل
ers Trust، ثــم انتقــل للعمــل فــي مؤسســة 
االســتثمار المالــي D.E. Shaw، حيث أصبح 
أصغــر نائــب رئيــس فــي تاريــخ الشــركة في 
1990، وبــدا أن مســيرة جيــف االقتصاديــة 
واعــدة ومربحــة بشــكل مذهــل، لكنــه فجــأة 
قــرر التوقف عــن العمل لمدة أربعة ســنوات! 
وقــال بيزوس في إحدى المــرات، إن الفكرة 
جاءت عبر واقع بأن استخدام اإلنترنت كان 
ينمــو بنســبة 2300 % ســنويا، وإنــه لم يَر أو 

يسمع أبدا عن أي شيء ينمو بهذه السرعة. 
وفي هذا الوقت كان عمر بيزوس قد بلغ 30 
عامــا، وكان متزوجــا منذ ســنة واحدة فقط، 
تــرك  وقــال ”أخبــرت زوجتــي برغبتــي فــي 
وظيفتــي، وأن أقــوم بشــيء مجنون، والذي 
مــن المحتمــل أال يعمل منــذ بدايته، ولم أكن 

متأكدا بأن هذا قد يحدث بعد”. 
وأســس بيزوس شــركة أمازون العــام 1994 
إقنــاع  فــي  صعوبــات  يواجــه  كان  أن  بعــد 
مســتثمرين فــي اســتثمار مليــون دوالر فــي 
إطــاق شــركة لــم يكــن لهــا مثيــل مــن قبــل، 
بينمــا لــم يكــن يملك فــي حوزته ســوى 100 
ألــف دوالر حصــل عليهــا مــن والديــه، وفقــا 

لموقع ويكيبديا. 
فــي  الموظفيــن  مــن  قليــل  عــدد  مــع  وبــدأ 
تطويــر  فــي  للشــركة  أنشــأه  الــذي  المكتــب 
البرمجيــات، ووضــع النظــام تحــت االختبــار 
الموقــع،  الختبــار  صديــق   300 دعــوة  بعــد 
ليفتتــح أمــازون دوت كــوم فــي 16 يوليــو 

1995، وفقا لموقع بيوجرافي. 
الواليــات  عبــر  الكتــب  الشــركة  وباعــت 
المتحــدة و45 دولــة أجنبيــة فــي غضون 30 
يومــا، وخال شــهرين وصلــت المبيعات إلى 
20 ألف دوالر أســبوعيا، وتزايدت أسرع مما 

كان بيزوس وفريقه يتصور. 
فــي ســنة 2010 وقع موقع أمــازون اتفاقية 
مــع وكالة »Wylie« إلعطائه الحقوق الرقمية 
ألعمــال الكثيــر مــن المؤلفيــن، وهــو مــا زاد 
بشــكل كبيــر فــي أربــاح الموقــع والمبيعات، 
اعتــراض  رغــم  المؤلفيــن،  أربــاح  وبالتالــي 

بعض دور النشر الورقية. 
 2013 ســنة  أغســطس  مــن  الخامــس  فــي 
Wash� صحيفــة  بيــزوس  جيــف  «اشــترى 

مؤسســاتها  وكل  العريقــة   »ington Post
مليــون   250 بمبلــغ  أمــازون  موقــع  لصالــح 
علــى  غراهــام  عائلــة  ســيطرة  منهًيــا  دوالر 
المؤسســة ألكثر من أربعة عقود. وتوســعت 
خــال  التكنولوجــي  التطــور  مــع  الشــركة 
مجــاالت  إلدخــال  األخيريــن  العقديــن 
أخــرى، حتــى أصبحــت  تســويقية  وأدوات 
إحــدى الشــركات الرائــدة فــي عالــم التجارة 

اإللكترونية.

رحلة صعود مؤسس “أمازون”.. من التبني إلى الثراء

جيف بيزوس

أمل الحامد

25.4
مليـــــون دينــــار
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تمتلك مهارات مهنية ممتازة ومؤهالت عالية المستوى وخبرات واسعة في المجال العقاري، 
انخرطت في هذا المجال منذ 15 عاًما عن طريق الصدفة، ثم بدأت تطوير نفســها بنفســها، 
امرأة عصامية، قيادية، وبارعة في مجالها، ســوقت للكثير من المشــاريع العقارية الضخمة 
فــي البحريــن.   الخبيــرة العقارية إيمان المناعي، نموذج بحريني ناجح، شــقت طريقها بقوة 

وصبر ووصلت إلى ما هي عليه اآلن. وفيما يلي نص الحوار: -

حدثينا عن نفسك، من هي إيمان  «
المناعي؟

 خريجــة جامعــة البحريــن بتخصصين األول 
دبلــوم إدارة أعمــال وتســويق، وبكالوريــوس 
مــن  بحرينيــة  إداريــة،  معلومــات  تقنيــات 
المحرق، وأول خبير عالمي معتمد من أميركا 
فــي 2015، عضوة في عــدة جمعيات عقارية 
فــي لنــدن وأمريــكا، وكذلك عضــوة في لجنة 
العقــار واإلنشــاء فــي غرفــة تجــارة وصناعــة 
البحريــن، وفــي جمعيــة التدريــب البحرينيــة 
للمــوارد البشــرية، مدربــة وكاتبــة حيــث أعــد 
أول نســخة كتــاب عقــاري فــي البحريــن، كمــا 
أننــي نائب الرئيــس للمبيعات والتســويق في 

مشروع “جولدن جيت”.

متى ظهر اهتمامك بالسوق  «
العقاري؟

أعمــل  أن  الحياتيــة  خطتــي  فــي  يكــن  لــم   
فــي القطــاع العقــاري، لكــن الصدفة ســاقتني 
إلــى ذلــك، فمــن خــال دراســتي فــي جامعــة 

إلنهــاء  تدريــب  مــادة  هنــاك  كان  البحريــن، 
متطلبــات التخــرج، حيث يجــب على الطالب 
إقــرار  الشــركات، وبعــد  فــي إحــدى  التــدرب 
نظــام التملــك الحــر دفعنــي الفضــول لمعرفــة 
هــذا الموضــوع، فعجبنــي لغرابتــه وحيويتــه 
وجديتــه في ذلك الوقــت فأحببت أن أتدّرب 
فــي هــذا المجــال ألقــدم شــيًئا مختلًفــا عنــد 

تخرجي، وتم األمر. 

أخبرينا عن بدايتك وأول تجربة لك في  «
هذا المجال؟

بــدأت فــي إدارة مشــاريع التملــك الحر، وأول 
اللولــو،  أبــراج  بمشــروع  لــي  كانــت  تجربــة 
فأغلــب األبــراج الضخمــة في البحريــن كانت 
فــي  ونجحــت  وتســويقي  إدارتــي  تحــت 

تسويقها جميًعا.

من هو الداعم األساسي لك في  «
بدايتك؟

ــا  ــا والــدي فهــو معلمــي أيًضــا، أمــا ماديًّ معنويًّ

فقد حصلت على الكثير من الدعم الحكومي 
من خال صندوق العمل “تمكين”. 

ما الصعوبات التي واجهتك في بداية  «
مسيرتك المهنية؟

واجهــت الكثيــر مــن الصعوبات، ففــي البداية 
وألننــي كنــت البحرينيــة الوحيــدة فــي هــذا 
المجــال، رســبت فــي االمتحــان ألنــه لــم يكن 
اختصاصــي، ولكنهــم أعطونــي فرصة ألثقف 
ــا بحكــم أننــي فتــاة وبحرينيــة  نفســي عقاريًّ
وكان المشــروع تملــك حــر لإلمــارات بحكــم 
بالعمــل  بــدأت  ذلــك  وبعــد  الســابقة،  الخبــرة 
فــي هــذا المشــروع وكانت مديرتي فرنســية، 

ســيما  وال  المســلمين  تجــاه  عنصريــة  كانــت 
المتحجبات، )...( بعد النجاحات التي حققتها 
فــي المبيعــات كوني مبتدئة فــي هذا المجال 
حاولــت كثيًرا أن تبعدني عن قســم المبيعات 
مما ســّبب لي اإلحباط ولكــن بنصيحة والدي 
قابلتهــا بابتســامة وصبــر وعملــت فــي مركــز 
الحــظ  أن  إلــى  األرشــفة  وفــي  االتصــاالت 
مجلــس اإلدارة قلــة المبيعــات وعلمــوا أنه تم 
نقلــي مــن القســم، فأعادونــي إليه مــرة أخرى 
وراعــوا ظروفــي بأننــي طالبــة. كنــت أعمــل 
معهــم صباًحــا وأذهــب إلــى الجامعــة مســاء، 
والحمد هللا بعد ســنتين أصبحت أصغر مدير 

عام عقاري في 2007 في مملكة البحرين. 

ما الفرق بين سوق العقارات في  «
البحرين في السابق واليوم؟

ســوق العقــار البحريني ســوق واعــد وهو من 
ــا بســبب اســتقطاب  األســواق األقــوى خليجيًّ
ــا(، الفرق  ا وخليجيًّ األمــوال الخارجيــة )عالميًّ
خطواتهــا  فــي  كانــت  البحريــن  ا.  جــدًّ كبيــر 
بعــد  ولكــن  العقــاري  القطــاع  فــي  األولــى 
الحاجــة الملحــة للحكومة من قبــل العقاريين 
لتأســيس مؤسســة تعنى بتنظيم هذا الســوق 
لكي ال تتكّرر األخطاء الســابقة في المشــاريع 
الحكومــة  فتلبيــة  اإلدارة  لســوء  المتعثــرة 
لهــذا المطلــب ســاعد كثيــًرا علــى جــذب ثقــة 
ضمــان  لوجــود  والمســتثمرين  العقارييــن 

الحكومة. 

ما الفرق بين القدرة الشرائية  «
للعقارات بين البحرينيين والخليجيين؟

ثــم  ومــن  شــراًء  األكثــر  البحرينيــون  اآلن 
السعوديين بسبب قرب المسافة. 

برأيك، ما السبب وراء تغّير أسعار  «
العقار باستمرار؟

ببساطة، العرض والطلب. 

لماذا اخترِت إدارة مشروع جولدن  «
جيت؟

شــدني المشروع ألنه شراكة بحرينية هندية، 

ســكني  بــرج  أطــول  إنشــاء  يتضّمــن  حيــث 
يضــاف  وهــذا  البحريــن،  فــي  الحــر  للتملــك 
إلــى إنجازاتي الســابقة لمشــاركتي فــي معلم 

رئيسي في المملكة، فهو مشروع من ذهب!

حدثينا عن مشروع الذهب؟ «

أن  يجــب  المشــروع  نجــاح  علــى  للحــرص 
نحــرص علــى الموقــع وهــو موقعه مــن ذهب 
في خليج البحرين ) قلب البحرين(، وستســع 
إلــى نحــو 50 ألف نســمة، فضاً عــن أنه يمتاز 
فــي  ويقــع  أماكــن حيويــة،  عــدة  مــن  بقربــه 
منطقــة راقيــة ومنظمــة بشــكل جيــد، كمــا أن 

األسعار غير مبالغ فيها.

هل آلية الدفع ميسرة للمستثمرين؟ «

نعم، 3 دفعات بالســنة من غير فوائد مقســمة 
على مراحل البناء. 

ما الهدف من الدورات التدريبية التي  «
تقدمينها؟

التثقيــف العقــاري، حيــث أســعى إلــى تثقيف 
البحرينيين بفوائد االستثمار العقاري.

حدثينا عن كتابك العقاري األول؟ «

قدمــت  يوًمــا،   60 فــي  والحيــاة  العقــارات 
نصائــح عقارية وحياتية وبعض االقتباســات 
التــي أثــرت بشــخصيتي ومســيرتي العمليــة، 

وهو باللغتين العربية واإلنجليزية.

إيمــان المنــاعـــي... العقــاريــة األولــى
ــر والــــــــمــــــــثــــــــابــــــــرة تـــــتـــــحـــــقـــــق األهـــــــــــــــداف ــ ــ ــب ــ ــ ــص ــ ــ ــال ــ ــ ب

المناعي خالل اللقاء 

67.9 دوالر برميل النفط
اإلنـــــتـــــاج ــض  ــ ــف ــ ــخ ــ ب مـــــدعـــــوًمـــــا  ســــنــــتــــات   4 صــــعــــد 

حــام النفــط دون أعلــى مســتوياته فــي 2019 بقليــل يــوم أمــس، مدعوًمــا 
بتخفيضــات اإلنتــاج الجاريــة التــي تقودهــا أوبــك والعقوبــات األميركيــة 
المفروضة على إيران وفنزويال.  ويقول محللون إن المخاوف من احتمال 
أن يؤثــر تباطــؤ اقتصــادي قريًبــا على اســتهالك الوقود تمنع أســعار الخام 

من مواصلة االرتفاع.

وبلغــت العقود اآلجلــة لخام القياس 
العالمــي برنــت 67.90 دوالر للبرميل 
مرتفعــة أربعــة ســنتات مقارنــة مــع 
اإلغــاق الســابق. وبلــغ برنــت أعلــى 
مســتوى في أربعة أشهر عند 68.69 

دوالر للبرميل في اليوم السابق.
وبلغــت العقــود اآلجلــة لخــام غــرب 
تكســاس الوســيط األميركــي 59.96 
ســنتين  منخفضــة  للبرميــل،  دوالر 
أميركيين مقارنة مع ســعر التســوية 

الســابقة. وبلــغ خــام غــرب تكســاس 
أيًضــا ذروة 2019 في اليوم الســابق 

عند 60.39 دوالر.
مديــر  فيجايــاكار  ســوكريت  وقــال 
”نمــو  الطاقــة  الستشــارات  تريفكتــا 
يمثــل  زال  مــا  العالمــي  االقتصــاد 

مبعث قلق“.
ويتباطأ النمو االقتصادي في أنحاء 
آســيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، مما 
علــى  ســلًبا  يؤثــر  أن  المحتمــل  مــن 

استهاك الوقود.
لكــن أســعار النفــط تتلقى هــذا العام 

لإلمــدادات  تخفيضــات  مــن  الدعــم 
المصــدرة  البلــدان  منظمــة  تنفذهــا 
للبتــرول )أوبــك( وحلفــاء مــن خارج 

المنظمة مثل روسيا.
اإلنتــاج  تخفيضــات  وبخــاف 
الطوعيــة، تتلقى أســعار النفط دفعة 
مــن العقوبــات األميركيــة المفروضة 
على إيــران وفنزويا العضوتين في 

أوبك.
الخــام  النفــط  شــحنات  وبلغــت 
اإليراني في المتوسط ما يزيد قلياً 
ا في مارس،  عــن مليون برميل يوميًّ

برميــل  مليــون   1.3 مــن  انخفاًضــا 
ا في فبراير ومن ذروة سجلتها  يوميًّ

فــي 2018 بلغــت مــا ال يقــل عن 2.5 
ا في أبريل. مليون برميل يوميًّ

سنغافورة - رويترز

زاد إجمالــي الصــادرات غيــر النفطيــة فــي 
البحريــن خال شــهر فبرايــر 2019، بقيمة 
22.15 مليــون دينــار، بزيــادة نســبتها 10 
% على أســاس شــهري مقارنة بشهر يناير 

.2019
لشــؤون  الشــهرية  البيانــات  وأظهــرت 
عــن  الصــادرة حديًثــا  بالمملكــة  الجمــارك 
شــهر فبراير الماضي، أنه بلغت الصادرات 
غيــر النفطيــة فــي البحريــن خــال شــهر 

فبراير الماضي، نحو 248 مليون دينار.
المملكــة  أن  البيانــات  نفــس  وأوضحــت 

الصــدارة  فــي  كانــت  الســعودية  العربيــة 
بنحــو 60.8 مليــون دينــار، تلتهــا اإلمارات 
بقيمــة 36.34 مليــون دينــار، ثــم الواليات 
مليــون   26.2 بنحــو  األميركيــة  المتحــدة 

دينار.
وفيمــا يخــص الصــادرات وطنيــة المنشــأ 
فبلغــت قيمتهــا خال الشــهر الماضي نحو 

176.8 مليون دينار.
النصيــب  علــى  الســعودية  واســتحوذت   
األكبر من الصادرات وطنية المنشــأ بقيمة 
بنحــو  اإلمــارات  ثــم  43.9 مليــون دينــار، 
الواليــات  وأخيــًرا  دينــار،  مليــون   25.15

المتحدة بنحو 24.8 مليون دينار.
 أمــا الــواردات البحرينيــة غيــر النفطيــة، 
الماضــي  فبرايــر  نهايــة  مــع  فســجلت 

349.93 مليون دينار.
 وكانــت صــدارة الدول فــي قائمة واردات 
مليــون   53.67 بنحــو  الصيــن  البحريــن 
الثانــي  المركــز  فــي  أســتراليا  ثــم  دينــار، 
والهنــد  دينــار،  مليــون   43.01 بقيمــة 
ثالًثــا بقيمــة 23.62 مليــون دينــار، ورابًعــا 
الواليــات المتحدة األميركية بنحو 22.37 

مليون دينار.

ذكــر تقريــر جديــد صادر عن مؤسســة Source Global Research، أن ســوق االستشــارات فــي دول مجلس التعاون 
الخليجي حققت إيرادات بقيمة 3 مليارات دوالر ألول مرة في العام 2018، وذلك بنســبة نمو 9.1 في المئة، مدفوعة 

إلى حد كبير بارتفاع الطلب في المملكة العربية السعودية. 

موقــع  نشــره  الــذي  التقريــر  وتوقــع 
“أرابيــان بيزنــس” أن تســجل منطقــة 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي أول 
نمو مزدوج الرقم لمدة خمس سنوات 
)10 في المئة( في العام الجاري 2019.
ولفــت التقريــر إلــى أنــه باإلضافة إلى 
الطلــب القوي على الدعم االستشــاري 

لمبــادرة رؤيــة الســعودية 2030، فــإن 
العمــاء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة يواصلــون توليد مســتويات 
الخدمــات  علــى  الطلــب  مــن  جيــدة 
االستشارية، بزيادة 7.3 في المئة إلى 

849 مليون دوالر. 
قطاعــي  أن  التقريــر  وجــد  كمــا 

الرعايــة الصحيــة واألدويــة )الرعايــة 
القطاعــان األســرع  الصيدالنيــة( همــا 
نمًوا للمستشــارين في منطقة الخليج 
للعــام 2018 )بزيــادة 12.6 فــي المئــة 
إلى 216 مليون دوالر(، يليهما القطاع 
العــام )بزيــادة 10 فــي المئــة إلى 965 

مليون دوالر(.

قيمة سوق االستشارات خليجياصادرات غير نفطية بفبراير

أعلن مؤسس ورئيس شركة ترتيب للفعاليات، محمد المحرقي، إطالق 
برنامــج فعاليــات ترفيهيــة محلية وخليجية وعالمية غيــر تقليدية في 
البحرين، بما يسهم في خلق قطاع جديد يجذب المواطنين والمقيمين 
والــزوار، ويدعــم الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى تعزيز مكانــة المملكة 

كوجهة أولى للسياح من مختلف أنحاء العالم.

هــذا  فعاليــات  أولــى  أن  وبّيــن   
البرنامــج هــي عــرض كوميدي هو 
البحريــن،  فــي  نوعــه  مــن  األكبــر 
بحرينيــة  مواهــب  فيــه  تشــارك 
وكويتيــة تحديــًدا، وقــد بــدأ أمس 

الجمعة، وسيعاد اليوم السبت.
 وأضاف المحرقي أن النجاح الذي 
نظمتهــا  مشــابهة  فعاليــات  لقيتــه 
مؤخــًرا  البحريــن  فــي  “ترتيــب” 
يؤكــد وجود فرص هائلة للنمو في 
مجــال صناعة الترفيه، وأن الناس 

بالفعــل يبحثون عن أجــواء الفرح 
المرتبط بالفائــدة، الفًتا إلى أهمية 
التوجه نحو جيل الشباب وتحليل 
وتلبيتهــا  واحتياجاتــه  توجهاتــه 

بأفضل طريقة ممكنة.
أكبــر  اهتمــام  توجيــه  إلــى   ودعــا 
نحــو صناعة الترفيه فــي البحرين 
بنــاء علــى المميــزات التــي تتفــرد 
ثقافــي  انفتــاح  مــن  المملكــة  بهــا 
وحضاري وســواحل وجزر وموارد 
أن  إلــى  مشــيًرا  وطنيــة،  بشــرية 

هــذه الصناعــة باتــت تشــكل جزًءا 
ا من القطاع الســياحي ورافًدا  مهمًّ
ا للناتــج المحلــي اإلجمالــي  أساســيًّ
اســتثمارات  فيهــا  وتضــخ  للبــاد، 
وتتطــّور  الــدوالرات،  بمليــارات 

نحــو مجاالت جديدة مثل الترفيه 
االفتراضــي،  والواقــع  بالرياضــة، 
والمغامــرات  الشــيقة،  والعــروض 
التــي لــم يســبق للجمهــور تجربتها 

من قبل.

 وشــّدد علــى أهميــة اســتثمار ذلك 
مبــادرات  مــن  المزيــد  خلــق  فــي 
الترفيــه المبتكرة، خاصة في فترة 
نهايــة  مثــل  القصيــرة  اإلجــازات 
األســبوع أو األعيــاد، حيث يســافر 
بدعــوى  قريبــة  إلــى دول  البعــض 
عدم وجود شيء جديد يفعله في 

البحرين.
 وأكــد المحرقــي دور رواد األعمال 
وصناعــة  ابتــكار  فــي  الشــباب 

الترفيــه، وقــال “عندما بــادرت إلى 
تأســيس ترتيــب فــي العــام 2009 
كنت ال زلت طالًبا في الجامعة، ثم 
تمكنت من الوصول بها إلى ما هي 
عليه اآلن من مكانة ونجاح بسبب 
فــي  والدخــول  المبتكــرة  األفــكار 
مياديــن جديدة مــن أهمها صناعة 
الترفيــه”، داعًيا الشــباب البحريني 
المبتكر التحلي بالعزيمة واإلصرار 

حتى الوصول إلى النجاح.

 وأكد أن فريق العمل من الشباب البحرينيين في “ترتيب” يعلمون  «
دائًما على خلق وتكريس أنماط غير مسبوقة من األعمال في 
البحرين تعتمد بشكل شبه أساسي على الترفيه، بما في ذلك 
تنظيم أكبر تجمع سنوي أللعاب الفيديو، واحتضان المواهب 

والمؤثرين على مواقع التواصل االجتماعي ودعمهم، جنًبا إلى جنب 
مع أعمال تنظيم المعارض والمؤتمرات وتصميم وبناء األجنحة 

بطرق مبتكرة”.

المنامة - ترتيب

“تـرتيــب” تطلــق برنـامـــج فعاليــات تــرفيهيــة

محمد المحرقي

دبي - “أرابيان بيزنس”المنامة - مباشر

سوار هنداوي

248
مليـــون دينـــار

3
مليارات دوالر

المحرقي: 
الناس يبحثون 

عن أجواء 
الفرح المرتبط 

بالفائدة
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تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليها عرض وطلب
السيد  عبدالحكيم ابراهيم محمد الجعفر الشمري المالك لمؤسسة كربل للكريبس 
والواف���ل )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م 92060 طالبا تحويل  
المؤسس���ة الفردي���ة بجمي���ع فروعه���ا إل���ى ش���ركة ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة 

برأسمال وقدره 5000 دينار، بين كل من:
1. عبدالحكيم ابراهيم محمد الجعفر الشمري

2. سلوى محمد شريف المعماري
وتعديل االسم التجاري كربل للكريبس والوافل ذ.م.م.

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 92060 

 تاريخ: 8/1/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019-39716( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا غالم رضا علي محمد  بطلب تحويل المحل التجاري التالي: الى علي 
سلمان حسن شهابي  

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
7-34753

االسم التجاري
مطعم ايس بيبر
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استشهاد فلسطينيين 
برصاص االحتالل

أسشتهد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش 
اإلسرائيلي أمس الجمعة أثناء مشاركتهما 
في مسيرات العودة شرقي منطقة البريج 
في قطاع غزة. وقد أعلنت وزارة الصحة 

في القطاع بوقت سابق أن الطواقم الطبية 
في مجمع الشفاء الطبي تجري تدخالتها 

الطبية إلنقاذ حياة 3 مواطنين. وأصيب 55 
مواطنا برصاص الجيش اإلسرائيلي، فيما 
رصدت الصحة 3 انتهاكات بحق الطواقم 
الطبية أصيب خاللها عدد من المسعفين 

بإصابات مختلفة وتضررت سيارة إسعاف. 
ووفقا لوكالة “معا”، فقد توافد آالف 

المواطنين، ظهر أمس للمشاركة بفعاليات 
مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع 

غزة في الجمعة الـ 51.

المحتلة الهضبة  في  إلسرائيل  الداعم  ترامب  بموقف  وعربي  دولي  تنديد 

سوريا تتعهد باستعادة الجوالن

تعهدت الحكومة السورية أمس الجمعة باستعادة هضبة الجوالن التي تحتلها إسرائيل فيما أدان حلفاؤها وخصومها على حد سواء تصريحات للرئيس األميركي 
دونالــد ترامــب قــال فيهــا إن الوقــت حــان لالعتــراف بســيادة إســرائيل على الجــوالن. وتمثل تصريحــات ترامب تحــوال جذريا في السياســة األميركية بشــأن وضع 

المنطقة التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 ثم ضمتها عام 1981 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

للخطــوة  الرفــض  تصاعــد  ووســط 
العربيــة  الجامعــة  قالــت  األميركيــة، 
التــي جمــدت عضوية ســوريا فــي بداية 
التــي  ترامــب  تصريحــات  إن  الحــرب 
”تمهد العتراف رســمي أميركي بســيادة 
الســوري  الجــوالن  علــى  إســرائيلية 
المحتــل تعتبــر خارجة بشــكل كامل عن 

القانون الدولي“.
وعبــرت دول مجلس التعــاون الخليجي 
أمــس الجمعة عن أســفها لدعوة الرئيس 
األميركــي  لالعتــراف بســيادة إســرائيل 
علــى مرتفعــات الجــوالن التــي احتلتهــا 

من سوريا في حرب عام 1967.
األميــن  الزيانــي  اللطيــف  عبــد  وقــال 
العــام للمجلس في بيــان ”إن تصريحات 
ترامب لن تغير من الحقيقة الثابتة التي 
واألمــم  الدولــي  المجتمــع  بهــا  يتمســك 
الجــوالن  مرتفعــات  أن  وهــي  المتحــدة 
العربية أراض ســورية احتلتها اســرائيل 
بالقوة العسكرية في الخامس من يونيو 

.“1967
وأضــاف ”تصريحــات الرئيــس األميركي 
تقــوض فــرص تحقيــق الســالم الشــامل 
الشــرق  منطقــة  فــي  والدائــم  والعــادل 

األوسط“.
وقالــت مصــر فــي بيــان أمــس إن هضبة 

الجوالن السورية أرض عربية محتلة.
اإلدارة  اتجــاه  الشــريف،  األزهــر  وأدان 
االميركيــة، وقــال فــي بيــان: إن تصريح 
يشــهدها  لــم  ســابقة  يشــكل  “ترامــب”، 
ســلطة  تشــريع  فــي  قبــل،  مــن  العالــم 

الغصب واالحتالل.
واعتبــر األزهــر، حديــث ترامــب، يمثــل 
والمســلمين،  العــرب  لمشــاعر  “تجاهــل 
الدوليــة،  الشــرعية  قــرارات  وكافــة 
أرض  الجــوالن  أن  مــرارا  أكــدت  التــي 
ســورية محتلــة، وأن جميــع اإلجــراءات 
الصهيونية بحقها باطلة وغير شرعية”.

وقــال صائــب عريقــات أمين ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية 

في تغريدة على تويتر ” هكذا يحضرون 
األرضيــة لصفقــة القــرن. )العــرب يجــب 
منقســمون  إنهــم  عرقــا،  يتصببــوا  أن 
ومجزئــون ويعتقــدون أن إيــران تشــكل 
يفكــر  عليهــم(.. هكــذا  تهديــدا وجوديــا 
ترامــب. وهــؤالء الذيــن يعتمــدون عليه 

في بقائهم سرعان ما سيختفون“.
لــم  موقفــه  إن  األوروبــي  االتحــاد  قــال 

يتغير بشأن الجوالن. 
بــأن  وصرحــت متحدثــة باســم التكتــل 
كمــا  يعتــرف،  ال  األوروبــي  ”االتحــاد 
يتماشــى مــع القانــون الدولــي، بســيادة 
تحتلهــا  التــي  األراضــي  علــى  إســرائيل 
هضبــة  فيهــا  بمــا   1967 يونيــو  منــذ 
الجــوالن وال يعتبرها جزءا من األراضي 

اإلسرائيلية“.
الفرنســية  الخارجيــة  وزارة  وذكــرت 
أمــس الجمعة أن باريس ال تعترف بضم 
إســرائيل لهضبة الجوالن وأن االعتراف 

به يتعارض مع القانون الدولي.

بشــار  الرئيــس  حليفــة  روســيا  وقالــت 
األســد في الحرب إن تصريحات ترامب 

تهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
ونــددت إيــران حليفــة األســد الرئيســية 
بالمنطقــة بالتصريحــات ووصفتهــا بأنها 

غير مشروعة وغير مقبولة.
كما انتقدت تركيا وهي حليفة لواشنطن 
وواحــدة مــن خصــوم دمشــق، الخطــوة 
وقالــت إنهــا تدفــع الشــرق األوســط إلــى 
شــفا أزمة جديدة وإنه ال يمكن الســماح 
بإضفاء الشرعية على احتالل الجوالن.

اإلســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  وشــكر 
ترامــب  تغريــدة  فــي  نتنياهــو  بنياميــن 
علــى تصريحاته التــي جاءت ”في وقت 
ســوريا  الســتخدام  إيــران  فيــه  تســعى 
منصة لتدمير إسرائيل“ ويقول محللون 
إن هذه التصريحات قد تســاعد نتنياهو 
في خضم معركة حامية إلعادة انتخابه.
وفــي بيان نشــرته وكالة األنبــاء العربية 
الســورية )ســانا( قــال مصــدر فــي وزارة 

الرئيــس  تصريحــات  إن  الخارجيــة 
األميركي ”تؤكد مجددا انحياز الواليات 
المتحــدة األعمــى“ إلســرائيل لكنهــا ”لــن 
تغيــر أبــدا مــن حقيقــة أن الجــوالن كان 

وسيبقى عربيا سوريا“.
أكثــر  الســوري  ”الشــعب  المصــدر  وقــال 
عزيمــة وتصميمــا وإصــرارا علــى تحرير 
هــذه البقعــة الغاليــة من التــراب الوطني 
الســوري بكل الوســائل المتاحة“، مضيفا 
أن تصريح ترامب ”ال مســؤول“ ويعكس 

”ازدراء للشرعية الدولية“.

وعادت الجوالن التي سادها  «
الهدوء لعقود، لتكون نقطة ساخنة 

في التوترات اإلقليمية خالل 
الحرب السورية.  وتقول إسرائيل 
إن الحرب السورية أكدت ضرورة 
االحتفاظ بالهضبة، الغنية بموارد 
المياه فضال عن تربتها الخصبة، 

لتكون منطقة تفصل البلدات 
اإلسرائيلية عن االضطرابات في 

سوريا.

بيروت ـ رويترز

غزة ـ معا

دروز يشاركون في مسيرة قرب خط وقف إطالق النار بين سوريا وإسرائيل بهضبة الجوالن

سيول ـ أ ف بنيويورك ـ رويترز الجزائر ـ وكاالت

 أحتشــد مئــات اآلالف مــن المتظاهريــن فــي وســط العاصمــة الجزائــر، أمــس 
الجمعة، للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاســية خامســة. 
وأشــارت وســائل إعــالم جزائريــة إلــى توقف خدمــات محطات المتــرو والترام 

في العاصمة.

مــن  المئــات  تجمــع  البدايــة،  وفــي 
المحتجيــن المتجمعيــن بســاحة “أول 
ماي”وسط العاصمة ثم تزايد عددهم 
بســرعة وأصبــح بــاآلالف قبيــل صالة 

الجمعة.
وبعــد الصالة، اكتســبت االحتجاجات 
المتظاهريــن  عــدد  وارتفــع  زخمــا، 
الجمعــة  إلــى عشــرات اآلالف. وهــي 
الخامســة علــى التوالــي التــي يخــرج 
فيهــا الجزائريــون إلــى الشــوارع منــذ 
بــدء االحتجاجات ضد بوتفليقة على 

مستوى البالد في 22 فبراير.
ونظم عمال ســوناطراك، شركة النفط 
الوطنيــة التــي مديروهــا التنفيذيــون 
اعتصامــا  بوتفليقــة،  مــن  قريبــون 

رمزيــا تضامنــا مــع االحتجاجات التي 
المجتمــع  قطاعــات  جميــع  شــملت 
بمــا فــي ذلــك الشــباب واألطبــاء فــي 
البالد. واســتبقت السلطات الجزائرية 
انطــالق تظاهــرات الجمعــة الخامســة 
بوقــف وســائل  الشــعي،  الحــراك  مــن 
خطــوط  وأعلنــت  العموميــة.  النقــل 
مؤقتــا  توقفــا  الحديديــة  الســكك 
محطــات  أوصــدت  كمــا  للخدمــات، 
المترو في العاصمة الجزائرية أبوابها 
أمام الركاب، باإلضافة لحافالت النقل 
فــي  التظاهــرات  وتأتــي  العمومــي. 
وقت يطالب فيــه الجزائريون بتغيير 
النظــام الحاكــم وإلغــاء االنتخابات، ال 

تأجيلها.

تبنى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة امس الجمعة قرارا يدين استخدام 
إســرائيل بشــكل متعمــدة القــوة الفتاكــة والمفرطــة بحــق المتظاهرين الفلســطينيين 

السلميين عند حدود قطاع غزة.

وصوتــت 23 دولــة في المجلــس، خالل دورته 
الـــ40 المنعقــدة فــي جنيــف، لصالــح مشــروع 
عــن  نيابــة  باكســتان  طرحتهــا  الــذي  القــرار 
منظمــة التعــاون اإلســالمي، مقابــل 8 أصــوات 
التصويــت.  عــن  ممتنعــة  أخــرى  رافضــة و15 
المتورطيــن  بمالحقــة جميــع  القــرار  ويطالــب 
فــي تلــك المخالفــات، ويدعــو مفوضــة األمــم 
ميشــيل  اإلنســان  لحقــوق  الســامية  المتحــدة 

باتشــيليت، إلــى تعزيــز تواجــد بعثــة 
مكتبهــا فــي األراضــي المحتلــة، 
مــن  غــزة،  قطــاع  فــي  ســيما  ال 
الوضــع  تطــورات  متابعــة  أجــل 

القانــون  انتهــاكات  وتوثيــق 
الدولي خــالل المظاهرات. 

إلــى  القــرار  ويســتند 
لجنــة  أعدتــه  تقريــر 

تحقيــق مســتقلة فــي وقــت ســابق مــن العــام 
الجــاري خلــص إلى أن بعض تصرفــات القوات 
اإلســرائيلية بحق المتظاهرين عند حدود غزة 
العــام الماضــي قــد ترقــى إلــى مســتوى جرائم 
حرب. وشــهد التصويت انقســاما داخل الدول 
بريطانيــا  أكــدت  أن  ســبق  حيــث  األوروبيــة، 
مشــاريع  ألي  معارضتهــا  والنمســا،  والدنمــارك 
قــرارات ســتطرح علــى التصويت فــي مجلس 
الســابع” مــن  “البنــد  حقــوق اإلنســان بموجــب 
جــدول أعماله الدائــم، وهو بند يتعلق حصرا 
بأنشــطة إســرائيل في األراضي الفلسطينية 

وانتهاكات حقوق اإلنسان هناك.
وشهد النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني تصعيدا 
ملحوظــا العام الماضي نتيجة العتراف 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب 

بمدينة القدس عاصمة إلسرائيل.

أعلنــت كوريــا الجنوبيــة، أمــس الجمعــة، أن كوريــا الشــمالية ســحبت موظفيهــا من 
مكتب االرتباط المشترك بين الكوريتين، بعد قرابة شهر من قمة بين الزعيم الكوري 

الشمالي، كيم جونغ اون، والرئيس األميركي دونالد ترامب، لم تتوصل التفاق.

وتم افتتاح المكتب في مدينة كايسونغ في 
كوريــا الشــمالية في ســبتمبر الماضي وســط 
تقــارب غيــر مســبوق بين البلديــن، لكن نائب 
وزيــر شــؤون التوحيد فــي كوريــا الجنوبية، 
أن  للصحافييــن  صــرح  ســونغ،  هــاي  شــون 
أنهــا  الجنوبيــة  كوريــا  “أبلغــت  يانــغ  بيونــغ 
ستنســحب مــن مكتــب االرتبــاط”. وأضــاف: 
ال  إنهــم  الشــماليون(  )الكوريــون  قالــوا  “لقــد 
يكترثــون إذا بقينــا في المكتب أم ال. نأســف 
لقرار كوريا الشــمالية، ولكن ســنواصل العمل 

في مكتب االرتباط كالمعتاد”.
الكــوري  الرئيــس  ولعــب 
جــاي-ان،  مــون  الجنوبــي، 
ترتيــب  فــي  فعــاال  دورا 

المباحثات غير المســبوقة 
الشــمالية  كوريــا  بيــن 

المعزولــة دوليا والواليــات المتحدة، الحليف 
الرئيســي لســيول. ويتبنى مون نهجا يشــجع 
الشــمالية  كوريــا  مــع  والتقــارب  االنخــراط 
إلقناعهــا بالجلوس على طاولــة المفاوضات، 
بيــن  مشــتركة  تنميــة  بمشــاريع  لــّوح  كمــا 
صناعيــة  منطقــة  بينهــا  مــن  الكوريتيــن، 
وسياحة عابرة للحدود للكوريين الجنوبيين. 
لكــن فشــل كيم وترامب فــي التوصل التفاق 
خالل قمتهما في هانوي الشــهر الفائت بشأن 
للتســلح  برنامجهــا  عــن  يانــغ  بيونــغ  تخلــي 
العقوبــات  تخفيــف  مقابــل  النــووي 
عليهــا  المفروضــة  الدوليــة 
بخصــوص  تســاؤالت  أثــار 
مســتقبل عمليــة التقــارب، 
رغــم إعــراب الطرفين عن 

رغبتهما في مواصلتها.

كوريا الشمالية تنسحب من مكتب االرتباطمجلس حقوق اإلنسان األممي يدين إسرائيل تظاهرات حاشدة تطالب بتنحي بوتفليقة
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واشنطن ـ رويترز

برلين ـ رويترز

أعلنت الواليات المتحدة أمس الجمعة 
عــن تحريــر كامــل األراضــي الســورية 
والعراقية التي كانت في قبضة تنظيم 
“داعــش” اإلرهابي، مشــددة على أنه ال 

يسيطر على أي بقعة في البالد.
وذكرت المتحدثة الرسمية باسم البيت 
األبيــض، ســارة ســاندرز، فــي تصريــح 
صحفي، أن القائم بأعمال وزير الدفاع 
األميركي، باتريك شاناهان، أبلغ رئيس 

الواليــات المتحــدة، دونالد ترامب، بأن 
“داعش” لم يعد يسيطر على أي أراض 

في سوريا أو العراق.
مجموعــة  أمــان  ســانردز  وخرجــت 
البيــت  لــدى  المعتمديــن  الصحفييــن 
األبيــض وعرضت عليهم خارطة تظهر 
“تدميــر داعــش 100 بالمئــة” وتؤكد أن 
“داعــش” ال يســيطر علــى أي أراض إن 

كان في سوريا أم العراق.

امــس  األلمانيــة  الســلطات  أعلنــت 
الجمعــة عــن اعتقالهــا 10 أشــخاص 
لالشــتباه  التحقيــق  ذمــة  علــى 
لهجــوم  التخطيــط  فــي  بتورطهــم 
إرهابــي بهدف قتــل أكبر عدد ممكن 
مــن المدنييــن. وأكــدت النيابــة فــي 
مدينــة فرانكفــورت أن التحقيقــات 
بتدبيــر  بهــم  المشــتبه  مــع  جاريــة 
هجــوم كان من المقرر أن ُتســتخدم 

فيه سيارة وأسلحة نارية.
ويتــراوح عمــر الموقوفيــن مــا بيــن 
20 و 42 عامــا، وتــم اعتقالهم ضمن 
إطار سلسلة عمليات مداهمة نفذت 

أمس في ضواحي المدينة.
ولم يكشــف بيان النيابة عن جنسية 
أن  بالتأكيــد  مكتفيــا  الموقوفيــن، 
المشــتبه فيهــم علــى صلــة بجماعــة 

سلفية.

واشنطن: “داعش” فقد جميع مواقع سيطرته

ألمانيا.. توقيف 10 متطرفين وإحباط مخطط إرهابي

بيروت - أ ف ب الموصل ـ وكاالت

حــض وزيــر الخارجيــة االميركــي مايك بومبيو لبنان، أمس الجمعة، على االبتعاد عن طموحــات ايران “الظالمية” واختيار أحدى 
الجهتين، وذلك أثناء زيارته هذا البلد في جولة إقليمية لبناء جبهة موحدة ضد إيران.

المزعزعــة  “األنشــطة  ازاء  قلقــا  أبــدى  كمــا 
لالستقرار” لحزب هللا، الموالي إليران.

وقــال بومبيــو خــالل مؤتمر صحافي مشــترك 
مــع نظيــره اللبنانــي جبــران باســيل إن “لبنــان 
والشــعب اللبناني يواجهــان خيارا. أما التحرك 
بشــجاعة إلــى األمــام كدولة مســتقلة وفخورة 
أو السماح للطموحات الظالمية إليران وحزب 

هللا بإمالء مستقبلك”.
المتحــدة  الواليــات  “ســتواصل  وأضــاف 
اســتخدام جميع الوسائل الســلمية وكل شيء 
وعمليــات  التمويــل  لتقليــص  تصرفنــا  تحــت 
وإســاءة  اإلجراميــة  والشــبكة  التهريــب 
اســتخدام مواقــف الحكومــة والنفوذ” من قبل 

حزب هللا.
وتابــع بومبيــو “لــن نتــردد فــي كشــف اســماء 
أولئــك الذيــن يدعمــون هــذه األنشــطة بشــكل 

نشــط أو خفــي”. وقــال باســيل “تحدثنــا فــي 
موضــوع حــزب هللا وأكدنــا أنــه حــزب لبنانــي 
غير إرهابي ونوابه منتخبون من قبل الشــعب 
وبتأييد شعبي كبير”. وأضاف “ال نريد أن تتأثر 
عالقاتنــا بأميــركا ونرغــب العمــل ســويا لحــل 

المشــاكل”. وقد التقى بومبيو قبل ذلك رئيس 
الجمهورية ميشال عون وعبر أمامه عن القلق 
ازاء حــزب هللا، كما التقى رئيس البرلمان نبيه 
بري محذرا من “األنشــطة المزعزعة لالستقرار 

التي يقوم بها حزب هللا”.

تعرض موكب الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس الجمعة إلى اعتداءات من قبل المتظاهرين في الموصل وذلك بسبب غرق العّبارة التي 
راح ضحيتها نحو 100 شخص، وتم إخالء الرئيس العراقي برهم صالح بسيارة خاصة وترك موكبه بالجزيرة السياحية في الموصل.

هــذا ووصــل الرئيــس العراقي إلــى مدينة 
الموصــل الشــمالية وعقــد اجتماعــات مــع 
مســؤولي األمــن هنــاك بشــأن غــرق عّبارة 
 100 مقتــل  عــن  أســفر  دجلــة  نهــر  فــي 

شخص.
العراقييــن  عشــرات  أقــدم  ذلــك،  الــى 
الغاضبيــن فــي الموصــل علــى محاصــرة 
موكــب محافــظ نينــوى نوفــل العاكــوب، 
غــرق  حادثــة  موقــع  إلــى  وصولــه  أثنــاء 
العاكــوب  العبــارة. وأظهــر مقطــع فيديــو 
ضمــن  شــخصيا  ســيارته  يقــود  وهــو 
موكبــه، وقــد حاصره المدنيــون واصفينه 
بـ”الفاشــل” و”الفاسد”. وبعد مرور أكثر من 
دقيقتيــن على محاصرته حاول االنطالق 
بســيارته، ممــا تســبب بدهــس مجموعــة 
مــن المتظاهريــن، فيما تم إلقــاء الحجارة 

على ســيارته ما أدى إلــى تحطم جزء من 
زجاجها.

وانتشــرت صــورة ألحــد المتظاهرين وهو 
بعــد  مــن جــروح  يعانــي  المشــفى  داخــل 

دهسه. 
مكتظــة  كانــت  التــي  العبــارة  وغرقــت 
بمحتفليــن بـــ “عيد النــوروز” في نهر دجلة 
بالقرب من مدينة الموصل، يوم الخميس.

عون وبومبيو خالل اجتماعهما في قصر بعبدا أمس )أ ف ب(

أهالي الموصل يهاجمون الرئيس العراقي ومحافظ نينوى بالحجارة

بومبيو يحض لبنان على االبتعاد عن الطموحات “الظالمية” لطهران نينــوى محافــظ  موكــب  حاصــروا  متظاهريــن  دهــس 
بناء جبهة موحدة ضد إيران موكب الرئيس العراقي يتعرض العتداء



اسطنبول ـ رويترز

قال المدعي العام في اسطنبول، أمس الجمعة، إنه أمر باعتقال 126 شخصا يعملون 
في القضاء لالشــتباه في صلتهم بشــبكة الداعية المقيم في الواليات المتحدة فتح 

هللا غولن، والذي تتهمه تركيا بالتخطيط لمحاولة انقالب في يوليو عام 2016.

وتقــول تركيــا إنــه إلــى جانــب الجيــش 
ومؤسسات الدولة، فإن نظامها القضائي 

مخترق من أفراد تابعين لشبكة غولن.
ومنذ محاولة االنقالب فصلت السلطات 

اآلالف من ممثلي االدعاء والقضاة.
إن  العــام  المدعــي  مكتــب  وقــال 
المشــتبه بهم كانوا يســكنون فــي منازل 
أفــراد  لتدريــب  الشــبكة  اســتخدمتها 
للعمــل فــي القضــاء. ثــم ســعت الشــبكة 
فــي  اجتــازوا االختبــارات  الذيــن  لــزرع 
النظام القضائي كممثلي ادعاء أو قضاة 
بينمــا عمــل الباقــون فــي شــركة محاماة 

تابعة للشبكة.
مكتــب  قــال  منفصلــة،  عمليــة  وفــي 
المدعــي العام في أنقرة إنه أمر باعتقال 
18 شــخصا لالشــتباه في صلتهم بشبكة 
شــركة  فــي  مهندســين  يعملــون  غولــن 
هافلســان للصناعــات الدفاعية، بحســب 

وكالة “رويترز”.

وُسجن أكثر من 77 ألفا في انتظار  «
المحاكمة منذ محاولة االنقالب، فيما 
ال تزال السلطات تنفذ حمالت اعتقال 

كما عزلت أو أوقفت عن العمل 150 
ألفا من الموظفين وأفراد الجيش.

باريس - أ ف ب

أعلنت الشرطة الفرنسية أمس الجمعة منع تظاهرة “السترات الصفراء” في جادة 
الشانزليزيه في باريس والمناطق المحيطة اليوم السبت وكذلك في محيط منطقة 

تضم قصر اإلليزيه ومقر الجمعية الوطنية.

ويأتــي القــرار فــي أعقــاب المواجهــات التــي 
جــرت الســبت الماضــي مــع الشــرطة وتعرض 
متاجــر علــى هــذه الجــادة للنهــب. وفي وقت 
ســابق، قــال رئيــس الــوزراء إدوارد فيليــب، 
“بدايــة  الماضــي:  االثنيــن  متلفــز،  بيــان  فــي 
مــن الســبت المقبــل، ســوف نمنــع احتجاجات 
“الســترات الصفــراء” فــي األحيــاء التي كانت 
أكثــر تضــررا فــور رصــد أي إشــارات لوجــود 
نيتهــا  واستشــعار  الراديكاليــة  الجماعــات 
أن  المتوقــع  ومــن  بأعمــال تخريــب.”  القيــام 
ُتطبــق القيــود التي أعلن عنها رئيــس الوزراء 
فــي  أخــرى  ومــدن  باريــس  فــي  الفرنســي 

فرنســا. كما اعترف فيليب بأن “تعليمات غير 
مناسبة” صدرت لشرطة باريس على مستوى 
الماضــي.  الســبت  احتجاجــات  مــع  التعامــل 
وقال إدوارد فيليب، رئيس وزراء فرنســا، إن 
السلطات ســوف تتحرك فور رصد الجماعات 

الراديكالية في المناطق األكثر تضررا. 

وحطم المشاركون في المظاهرات  «
العنيفة بعض المحال التجارية في 
شارع الشانزليزيه. وشارك في تلك 

االحتجاجات حوالي عشرة آالف شخص 
في زيادة كبيرة مقارنة بالمظاهرات 

التي شهدتها باريس في الفترة األخيرة.

مونتريال ـ وكاالت

تعــرض كاهــن للطعــن، أمــس الجمعة، أثناء القداس في كنيســة ســان جوزيف في 
مونتريال، حسب ما ذكرت الشرطة، مؤكدة القبض على الجاني وهو رجل أبيض.

المتحدثــة  شــيفرفيس،  كاروليــن  وقالــت 
“اعتقلــت  مونتريــال:  فــي  الشــرطة  باســم 
الشــرطة المشــتبه بــه، وتــم نقله إلــى مركز 

االحتجاز، حيث سيخضع للتحقيق”.
وأصيــب الكاهن بجروح طفيفة في الجزء 
العلــوي مــن جســده ونقــل إلى المستشــفى 
حســب  خطــر”،  فــي  ليســت  “حياتــه  لكــن 

قولها.
وأضافــت المتحدثة باســم الشــرطة: “تفيد 
يحتفــل  كان  الكاهــن  أن  الشــهود  أقــوال 
بالقــداس، وفجــأة توجه المشــتبه به نحوه 
واعتدى عليه بســالح أبيض”. ومن جانبها، 
باســم  المتحدثــة  باربــو  أوضحــت ســيلين 

الكنيســة الكاثوليكية، إحــدى أهم الكنائس 
في كندا، أن الكاهن المعتدى عليه هو األب 
كلــود غــرو. وذكــرت المتحدثــة أن حــراس 
الكنيســة كانــوا قد ســيطروا علــى المعتدي 
عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث.

علــى  ردا  القــداس  فــي  وأفــادت مشــاركة 
أسئلة راديو كندا أن المهاجم رجل “أبيض” 

و”طويل القامة”.

وقالت: “رأيته يستل سكينه ويركض  «
نحو الكاهن. عندما رأيت ذلك، 

خرجت وأنا أصرخ وتوجهت إلى 
الخارج إلبالغ األجهزة األمنية. فجاء 

عناصرها راكضين”.

تركيا تعتقل 144 شخصا 
في “السلك القضائي”

السترات الصفراء ممنوعة 
من التظاهر وسط باريس

طعن كاهن بسالح أبيض 
خالل قداس في مونتريال

صحيفة في نيوزيلندا تنشر كلمة “سالم” على غالفها

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

نشــرت صحيفــة “ذا بــرس” اليوميــة والتــي تــوزع علــى مدينــة كريــس تشــيرش 
وكانتربيــري فــي نيوزيلنــدا، أمــس الجمعــة، علــى صفحتها الرئيســية، كلمة “ســالم” 

بالحروف العربية فوق أسماء 50 مسلمًا قتلوا في هجوم الجمعة اإلرهابي.
وظهر في الجزء السفلي من الغالف أسماء 50 ضحية إلطالق النار في المسجد.

وتداولــت مواقــع التواصــل االجتماعــي الغالف، معبريــن عن تضامنهم مــع العنوان 
ونشــر الســالم فــي العالــم تضامنا مع ضحايا المجــزرة اإلرهابية التــي راح ضحيتها 

50 مصليًا.
ولــم يمــض وقت طويل قبل قيام الناس بمشــاركة هذه المبــادرة الرائعة عبر مواقع 

التواصل االجتماعي، لإلشادة بالتصميم المؤثر. 
وكتبت إحدى النساء على فيسبوك: “هذا أمر محزن للغاية، ولكنه جميل”.

وفــي الوقــت نفســه، ارتــدت نســاء نيوزيلنــدا الحجــاب امــس الجمعــة، تعبيــرا عــن 
تضامن السكان مع ضحايا الهجوم اإلرهابي على مسجدي كرايست تشيرش.

وكان متطــرف يمينــي أســترالي اقتحــم مســجدين، خالل صــالة الجمعــة الماضية، 
وشرع في إطالق النار على المصلين بشكل عشوائي، في أسوأ حادث قتل جماعي 

راح ضحيته أكثر من 50 مصليا.

أوتاواباريسأنقرة

في ذكرى مرور أسبوع على اعتداء ذهب 
ضحيتــه 50 مســلما نفــذه متطــرف يؤمن 
مســجدين  فــي  األبيــض  العــرق  بتفــوق 
اآلذان  رفــع  كرايستشــيرش،  مدينــة  فــي 
فــي أرجــاء نيوزيلنــدا الجمعة فــي إجراء 
استثنائي أعقبه الوقوف دقيقتي صمت.

ومــع إذاعة اآلذان في أرجاء البالد، وقف 
آالف األشخاص، من بينهم رئيسة الوزراء 
المصابــون،  أرديــرن والناجــون  جاســيندا 
فــي حديقــة قبالــة المســجد الــذي بــدأت 
فيــه المذبحة المروعــة. وال تزال الجزيرة 

وقــع  علــى  مصدومــة  الهادئــة  الصغيــرة 
االعتداء الدامي الذي نفذه األسترالي ب. 
ت البالــغ 28 عامــا والــذي ســعى للترويــج 

لحرب طائفية من خالل اعتدائه.
لكــن النيوزيلندييــن تفاعلــوا مــع االعتداء 
بالتعبير عن المحبة والتضامن مع أعضاء 
واحتضــن  الصغيــرة،  المســلمة  الطائفــة 
الكثيــر جيرانهــم المســلمين الجمعــة فــي 
مشــاهد مؤثــرة فــي عــدد مــن مــدن البلــد 

الواقع في جنوب المحيط الهادئ.
ورفــع مــؤذن يعتمــر غطــاء أبيــض للرأس 

اآلذان، فيمــا كان آالف المحتشــدين فــي 
حديقة هاغلي أمام مسجد النور ينصتون 
لكلمات “هللا أكبر” التي تدوي في المكان.

أعقبــت ذلــك دقيقتــا صمــت فــي أنحــاء 
فــي  عامــة  تجمعــات  تنظيــم  مــع  البــالد، 
مــدن أوكالنــد وويلنغتــون ومــدن أخــرى. 
النــاس  وقــف  المجــاورة،  أســتراليا  وفــي 
فــي الشــوارع والمحــال تكريمــا لضحايــا 
النــور  مســجد  إمــام  وأدان  االعتــداء. 
الشــريرة  “اإليديولوجيــة  فــودة  جمــال 
بدعــم  وأشــاد  األبيــض”  العــرق  لتفــوق 

النيوزيلنديين.
وال يــزال مســجد النــور المنكــوب مغلقا إذ 
يقــوم عمــال بتصليــح جدرانــه المنخــورة 
الملطخــة  أرضيتــه  وتنظيــف  بالرصــاص 

بالدماء.
وبعد إقامة الصالة، اقترب غير المسلمين 
الزهــور  باقــات  ووضعــوا  المســجد  مــن 
مــع  واحتضنــوا والتقطــوا صــور ســيلفي 

المسلمين.
وارتــدى العديــد مــن النســاء فــي أرجــاء 
البالد غطاء للرأس تضامنا مع المسلمات.

ولنغتون ـ أ ف ب

األذان يرفـع استثنائيـا فـي أنحـاء نـيـوزيـلنـدا
كرايستشيرش اعـــتـــداء  ضــحــايــا  تــكــريــم  ــم  ــراس ــم ب تــشــارك  ــوزراء  ــ ــ ال رئــيــســة 

كراتشي ـ وكاالتعواصم ـ وكاالت

أعلنت وزارة الخزانة األميركية، أمس الجمعة، أنها فرضت عقوبات جديدة على إيران بســبب برامجها الصاروخية. وأوضحت 
الخزانة األميركية أن العقوبات الجديدة تشمل 14 فردا و 17 كيانا في إيران.

 كما اســتهدفت العقوبــات 31 عالما نوويا 
ومركــز األبحــاث والتطويــر اإليراني.إلــى 
ذلــك، قــال مســؤولون أميركيــون للصحافيين 
إن الحكومــة األميركية فرضــت عقوبات على 
نحو 960 مؤسســة وشخصا يعملون خصوصا 
في إيران لدعم المنظومة العسكرية اإليرانية. 
واعتبــرت واشــنطن أن أهميــة هــذه العقوبات 
أنها تستهدف مجموعة من العلماء والشركات 
الذيــن يعملــون كتقنييــن وعلمــاء في مجاالت 

تقنيات الصوارخ والتفجيرات النووية.
كمــا اعتبــرت واشــنطن أن إيــران تحافظ على 
برامجهــا  علــى  للعمــل  الفكريــة  الثــروة  هــذه 
العقوبــات  وهــذه  الشــامل  الدمــار  ألســلحة 
أيضــا  العقوبــات  تســتهدف  كمــا  تســتهدفهم. 
فــي  إليــران  واجهــة  تعمــل  التــي  الشــركات 

الخارج خصوصا الصين وروسيا.
العــدل  وزارة  أعلنــت  ذلــك،  غضــون  فــي 

لمــدة  بالســجن  عــن إصــدار حكــم  األميركيــة 
عاميــن علــى مواطن أســترالي لقيامــه بأعمال 
تجاريــة مع إيران في انتهاك للعقوبات. ووفقا 
لوكالة “ فرانس برس”، فإن ديفيد لويك، وهو 
أسترالي يبلغ من العمر 57 عاًما، متهم بتصدير 
قطــع طائــرات إلى إيران قبل 7 ســنوات، حكم 

عليه بالســجن لمدة عامين. من جانبها، قررت 
محكمــة فرنســية تمديــد احتجــاز جــالل روح 
هللا نجــاد، وهــو مهندس إيراني يبلغ من العمر 
41 عاًمــا متهــم بانتهــاك العقوبــات المفروضــة 
علــى إيران لقيامه بشــراء قطــع صواريخ كان 

ينوي إرسالها الى داخل إيران.

نجا مفتي باكستان، محمد تقي عثماني، من محاولة الغتياله في مدينة كراتشي الباكستانية حيث فتح مسلحون النار على سيارته 
في هجوم أسفر عن مقتل شخصين.

وأوضــح مديــر شــرطة كراتشــي، أميــر شــيخ، 
فــي تصريحــات صحفية، أن ســيارتين تابعتين 
لجامعــة دار العلــوم فــي المدينــة تعرضتــا بعــد 
قبــل  مــن  نــار  إلطــالق  اليــوم  الجمعــة  صــالة 
دراجــات  يركبــون  كانــوا  مجهوليــن  مســلحين 
أن  إلــى  شــيخ  وأشــار  نيبــا.  جســر  فــي  ناريــة 
برفقــة  الســيارتين  إحــدى  فــي  كان  عثمانــي 
زوجتــه، ولــم يتعرضــا ألي إصابات. مــن جانبه، 
أكــد نائــب المحقق العام في المنطقة الشــرقية، 
مقتــل  عــن  أســفر  الهجــوم  أن  فاروقــي،  أميــر 
شرطي ومرافق شخصي للمفتي، باإلضافة إلى 
إصابة عدد من األشخاص اآلخرين بينهم رجل 
ديــن. وأدان رئيــس الــوزراء الباكســتاني، عمــر 
خان، بشــدة هــذا الهجوم، مشــددا على ضرورة 
ضمــان الســلطات اإلقليميــة أمــن رجــال الديــن 
اإلجــراءات  كل  “باتخــاذ  أمــر  فيمــا  والعلمــاء، 

الممكنــة لفضح” محاولــة االغتيال التي وصفها 
“بالمؤمرة الشنيعة”. وفي محاولة اغتيال أخرى 
شهدتها امس كراتشي قبل صالة الجمعة، قتل 
رجل الدين، الشيخ شهاب، واثنين من مرافقه.  
مســتمرة  حملــة  أشــهر  منــذ  باكســتان  وتشــهد 

تســتهدف رجال دين وعلماء بارزين، ولم تعلن 
أية جهة حتى اآلن المسؤولية عنها.

ويأتي هجوما اليوم بعد أشهر قليلة من اغتيال 
رئيــس مجلس دفاع باكســتان ومديــر الجامعة 
الحقانية، الشيخ سميع الحق، طعنا بالسكاكين.

مفتي باكستان، محمد تقي عثماني، بعد محاولة الغتياله في كراتشيوزارة الخزانة األميركية

شــخصي فرنسا ستسلم واشنطن إيرانياً متهماً بشراء قطع صواريخ ومرافــق  شــرطي  مقتــل  عــن  أســفر  الهجــوم 
مفتي باكستان ينجو من محاولة اغتيالأميركا تدرج 31 عالما نوويا إيرانيا على الئحة العقوبات

رئيسة وزراء نيوزيلندا تشارك اآلالف فى تأبين ضحايا هجوم المسجدين
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ولنغتون - أ ف ب:   دعت الدول اإلسالمية،  «
أمس الجمعة، في بيان عقب اجتماع في 

اسطنبول، المجتمع الدولي إلى أخذ “إجراءات 

ملموسة” لمكافحة معاداة اإلسالم بعد 
مجزرة المسجدين في نيوزيلندا. واعتبرت 

منظمة التعاون اإلسالمي في بيانها، أن 
المجزرة التي وقعت في مدينة كرايست 

تشيرش جاءت كنتيجة “وحشية غير إنسانية 
ومرعبة” لمعاداة اإلسالم.ودعت المجتمع 

الدولي إلى اتخاذ “إجراءات ملموسة، شاملة 
ومنهجية لمعالجة هذه اآلفة”.

“التعاون اإلسالمي” تدعو إلجراءات لمكافحة اإلسالموفوبيا
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تتويج فريق المحرق 
بدرع زين السالوي؛ تقديرا لجهود 

اإلدارة التي دعمت وساندت 
فريقها بمحترفين من الطراز 

الثقيل صنعا الفارق الفني، وأيضا 
لما بذله وقدمه الالعبون المحليون 

طوال منافسات المسابقة ذاتها 
ليكون “ختامها مسك”.

التراشق الجماهيري بين 
المحرق والرفاع في لعبة كرة السلة 

بات أمرا مرفوضا للغاية، ويجب 
على العقالء من الطرفين التدخل 

وإيقاف هذه الفوضى التي “زادت 
عن حدها”، وأخذت تبتعد عن 

التنافس الرياضي الشريف.

تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، يقيم نادي البحريـن للتنـس في الخامسة من مساء اليوم السبت 
المباراة النهائية والحفل الختامي لبطولة البحرين الدوليـة ITF لمحترفي التنس، التي ينظمها النادي خالل الفترة من 18 
- 23 مارس الجاري تحت رعاية ســموه وبمســاندة وزارة شــئون الشــباب والرياضة واالتحاد البحريني للتنس والداعمين 

الذهبيين السوق الحرة البحرين وشركة إبراهيم خليل كانو حفل عشاء بفندق جولدن تيوليب.

 وبهــذه المناســبة أعــرب رئيــس نــادي 
البحريــن للتنس خميس المقلة عن بالغ 
تقديــره لمــا يوليــه ســمو الشــيخ ناصــر 
بــن حمــد آل خليفــة مــن اهتمــام ودعم 
البطولــة  للنــادي وحيــث شــمل ســموه 
برعايتــه منــذ انطالقتهــا للمــرة األولــى 
فــي عام 2012 وحتى اليوم، كما أشــاد 
المقلــة بدعــم ومســاندة وزيــر شــؤون 
توفيــق  بــن  أيمــن  والرياضــة  الشــباب 

المؤيد.
ويبــدأ برنامج الحفل الختامي للبطولة 
التي تقام بنجاح واقتدار كبيرين للعام 
كريمــة  برعايــة  التوالــي  علــى  الثامــن 
مــن ســمو الشــيخ ناصــر بن حــم بإقامة 
المبــاراة النهائيــة فــي مســابقة الفــردي 
علــى كأس البطولــة، ويتقابل الفائز من 
اللقــاء الــذي يجمــع الهولنــدي تيــم فان 
ســاكو  قيتالــي  واألوكرانــي  راجوفيــن 
مع الفائز من لقاء الهولندي جيسبر دي 
جونــج والتشــيكي تومــاس ماتشــيك، 
وبعــد انتهاء المبــاراة يلقي المقلة كلمة 
بالمناســبة ويتــم بعدها تقديــم الجوائز 
بمراكــز  الفائزيــن  لالعبيــن  والكــؤوس 
التذكاريــة  الهدايــا  وكذلــك  المقدمــة 
المنظمــة،  واللجــان  الراعيــة  للجهــات 
مســتوى  القائمــة  البطولــة  وشــهدت 

ا ســواء فــي منافســات  ــا عالًيــا جــدًّ فنيًّ
الفردي أو الزوجي، كما تميزت بحضور 
جماهيــري كبيــر منذ انطالق منافســات 

األدوار النهائية وحتى اليوم.

نقل مباشر وحمودة يشيد بالبطولة

 يقــوم تلفزيــون البحريــن بنقــل المباراة 
النهائية اليوم في تمام الساعة الخامسة 
مســاء علــى الهــواء مباشــرة عبــر القناة 
لــه أشــاد خبيــر  الرياضيــة، وفــي كلمــة 
التحكيم الدولي الدكتور أشرف حمودة 
وأشــاد  العــام،  هــذا  البطولــة  بمســتوى 

حمــودة بمــا وفره نــادي البحرين للتنس 
مــن إمكانيات وتســهيالت كثيرة ســواء 
لالعبيــن أو فريــق التحكيــم مــن حــكام 
الكراســي وحــكام الخطــوط ، كمــا تقدم 
التحكيــم،  فريــق  إلــى  الجزيــل  بالشــكر 
الذي يضم من الكويت الحكام الدوليين 
عبدالرؤوف عبدالســالم، علي المطيري، 
ومــن  هاشــم،  وأحمــد  أشــكناني  حســن 
الســعودية الحكميــن الدولييــن يوســف 
الطريــف وجاســم عقاقة ومــن البحرين 
الحكــم الدولي أحمد الحواج والمرشــح 

دولي حسين الصفار.

سعداء بفرصة المشاركة

أعــرب الالعب اإليطالــي دانتي جينارو 
إلــى  األولــى  بزيارتــه  ســعادته  عــن 
البحريــن، مؤكــًدا أنه يســتمتع بالتعرف 
علــى أجوائهــا وثقافتهــا التــي تزيــد من 
حجــم معرفتــه وثقافته، وقــال جينارو 
إنــه شــعر بــأن الشــعب البحرينــي ودود 
دائمــة،  بابتســامة  ويتمتــع  ومتســامح 
مضيًفــا أنه يلقى الترجيب واالبتســامة 
فــي كل مــكان يذهب إليه في البحرين، 
وعن مشــاركته األولى في البطولة قال 
بطولــة  بأنهــا  تؤكــد  الترتيبــات  كل  إن 
والمالعــب  الطقــس  مــن  بــدًءا  جيــدة، 
وصــوالً إلــى المنافســين الذيــن وصفهم 
مشــيًرا  واختتــم  ا،  جــدًّ أقويــاء  بأنهــم 
إلــى أنــه ســيخوض بطوالت أخــرى في 
ا أن  البحرين وبعض دول الخليج متمنيًّ

يخرج منها بالنتائج التي يتطلع إليها.
ومــن جانبه، أكد الالعب العماني يونس 
الدوليــة  البحريــن  أن بطولــة  الرواحــي 
للمحترفيــن للتنــس تعــد فرصــة جيــدة 
لالعبي الخليــج الختبار قدراتهم الفنية 
أمــام مجموعــة مــن الالعبيــن العالميين 
المميزيــن، الذيــن ينتمــون إلــى مــدارس 
مختلفة في عالم اللعبة، وأشار الرواحي 
إلــى أن البطولــة ظهــرت فــي هــذا العــام 
األعــوام  مــن  أعلــى  تنافســي  بمســتوى 
الماضيــة نظــًرا لقــوة المشــاركين الذيــن 
يســعون مــن خــالل هــذه البطــوالت إلى 
تحســين تصنيفهــم العالمــي والوصــول 

إلى مواقع متقدمة في اللعبة.

خميس المقلةتوفيق المؤيد

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

صورة جماعية لحكام البطولة مع اللجنة المنظمة

المقلة يشــيد برعاية ناصر بن حمد ودعم وزير شــؤون الشباب والرياضة

اليوم ختام بطولة البحرين الدولية ITF لمحترفي التنس
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برعايــة كريمــة مــن النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، تقام اليوم )الســبت( مســابقة 
تحدي الموروث بشعار “يال نتحدي”، وذلك في ساحل أبو صبح بالمحافظة الشمالية ابتداء 

من الساعة الثامنة صباًحا وحتى الساعة الثامنة مساء.

 وتقــام هــذه المســابقة التــي تنظمهــا لجنــة 
للجنــة  التابعــة  الشــعبي  المــوروث  رياضــات 
المهــن  إحيــاء  بهــدف  البحرينيــة  األولمبيــة 
البحرينية القديمة في الزراعة والبحر، وذلك 
11 تحدًيــا  فــي إطــار مســابقة تشــمل علــى 
يتجاوزهــا  عــن  الفائــز  علــى  يجــب  مختلًفــا 
جميعها بنجاح في أســرع وقت ممكن، حيث 
تأتــي ضمن المبــادرات النوعيــة التي يقدمها 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة فــي 

المجالين الرياضي والثقافي.

 تحديات المسابقة

 وتشــمل المســابقة علــى 11 تحدًيــا مختلًفــا، 
إذ تتســم كل مرحلــة مــن المســابقة بمســمى 
شــعبي أو مهنــة شــعبية تراثيــة، حيث يجب 
على المتسابق أن يتجاوز كل هذه التحديات 
كــون  ممكــن،  وقــت  أســرع  وفــي  بنجــاح 
المسابقة تعتمد على القوة والسرعة والخفة.  
وتم تحديد األوزان والمسافات واالرتفاعات 
لتكــون موحــدة ومناســبة لجميــع األعمار مع 
التركيــز علــى أن تكــون ذات صعوبــة، وذلــك 
مــن  المشــتركين  مــن  فئــة  أكبــر  الســتهداف 
جميــع أنواع الرياضات المختلفة والتشــجيع 

على ممارسة الرياضات الشعبية. 
 وتبــدأ المســابقة بالتحــدي األول وهو العين، 

مراحــل  ثــالث  المتســابق  فيــه  يعبــر  حيــث 
مختلفــة هي الجري على الجــذوع المتعرجة 
مســافة 10 أمتــار والثانيــة عبــارة عــن النــط 
بينمــا  أمتــار،   2.5 مســافة  المعلــق  بالحبــل 
المرحلــة الثالثة تتمثل فــي التنقل باليد على 

السلم المعلق مسافة 3.5 متر.
 أمــا التحــدي الثانــي فهــو الســقاي، إذ يحمــل 
المتســابق معدات الســقاي علــى األكتاف، ثم 
الركــض بهــا لمســافة )15 متــًرا(، فيمــا يتمثــل 
األســطوانات  حمــل  فــي  الثالــث  التحــدي 
حمــل  يتــم  بحيــث  العربــة  علــى  الخشــبية 
 3( كل أســطوانة علــى حــده، ويبلــغ عددهــا 
أســطوانات(، ثــم جــر العربــة التقليديــة إلــى 

مسافة )15 متًرا( ويطلق عليه الحطاب.
 ثــم يقــوم المتســابق بالتحــدي الرابــع وهــو 
ســحب القرقــور، حيــث يتــم ســحب القرقور 
لمســافة )12 متًرا(، بينمــا يطلق على التحدي 
الخامــس الزاجــرة، إذ يتــم مــن خاللــه رفــع 

القربة لتصل إلى ارتفاع )4 أمتار(.
 أمــا التحــدي الســادس فهــو الجــذع، حيــث 
يقــوم المتســابق بدحرجــة جــذع النخلــة في 
الحارة المقررة، ويبلغ طول المسار )6 أمتار(، 
فيمــا يلــي ذلــك التحــدي الســابع وهــو الدقل 
الذي تتم فيه رفع العمود الخشبي وقلبه إلى 

الجهة األخرى ويبلغ طوله )3 أمتار(.

 وتعــد النخلــة التحدي الثامــن، إذ يتم صعود 
النخلــة وقــرع الجــرس الذي يبلــغ ارتفاعه )3 
أمتــار( وباإلمــكان اســتخدام )الكــر( وهو أداة 
الصعــود التقليديــة المصنوعــة مــن الحبــال، 
ثــم االنتهــاء من ذلــك والدخول فــي التحدي 
التاسع وهو البناي، حيث يقوم فيه المتسابق 
بوضــع أكيــاس الرمال يبلغ عددها )4 أكياس( 
فــي عربــة الدفــع اليدويــة التقليديــة ودفعها 
إلــى مســافة )15 متــًرا(.  وســيكون التحــدي 
العاشــر هــو الصنــدوق المبيــت، إذ يتــم مــن 
خاللــه رفع صندوق تراثــي كبير ووضعه في 
المكان المخصص له على ارتفاع متر واحد.

 وتختتــم المســابقة بالتحــدي الحادي عشــرة 
وهــو الــوادي الــذي يتــم النــزول فيــه بعمــق 
متــران ونصــف وطوله 10 أمتار ثــم الخروج 

منه عبر الصعود في أسرع وقت.

 تدريبات المتسابقين

تحــدي  لمســابقة  المنظمــة  اللجنــة  وكانــت   

200 متســابق  المــوروث قــد اعتمــدت عــدد 
وهم الذين ســجلوا فــي المســابقة إلكترونيا، 
كمــا تــم اعتمــاد عــدد آخــر مــن المتســابقين 
ــا فــي حــال تخلف أحد المتســابقين  احتياطيًّ
عــن الحضــور. واعتمدت اللجنة المتســابقين 
والتوقيــت  النهائيــة،  المســابقة  وجــدول 
بــكل متســابق، حيــث خــاض عــدد  الخــاص 
علــى  مكثفــة  تدريبــات  المتســابقين  مــن 
مواقــع التحديات خــالل اليوميــن الماضيين 
بعــد أن انتهــت اللجنــة المنظمــة مــن تجهيــز 
كامــل موقــع الحــدث فــي ســاحل أبــو صبــح 

بالمحافظة الشمالية.

 الجوائز والتتويج

 وســيحصل بطــل مســابقة تحــدي المــوروث 
دينــار،   2000 مقدارهــا  نقديــة  جائــزة  علــى 
بينما يحصل صاحب المركز الثاني على مبلغ 
1500 دينــار، فيمــا يحصــل صاحــب المركــز 
الثالــث علــى مبلــغ 1000 دينــار، والرابــع 700 

دينــار، ثــم الخامــس 500 دينــار، والســادس 
400 دينــار، ثــم الســابع 300 دينــار والثامــن 
200 دينــار، ثــم التاســع 100 دينــار، وأخيــرا 
العاشــر 50 ديناًرا.  وســيتفضل ســمو الشــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة بتتويج المتســابقين 

بعد انتهاء فعاليات المتسابقة مباشرة.

 كرنفال عائلي

تحويــل  علــى  المنظمــة  اللجنــة  وعكفــت   
هــذا الحــدث إلــى كرنفــال عائلــي كبيــر يســع 
كل أفــراد األســرة مــن خــالل إقامــة عــدد من 
الفعاليــات المصاحبــة منهــا مــدرج للجماهيــر 
ومنطقــة خاصــة بألعــاب األطفــال، ومنطقــة 
خاصــة للمطاعم المتنقلة، إضافة إلى معرض 
لألســر المنتجــة ومعروضــات رياضية تراثية 
متعلقة بالمهن القديمة التي مارســها اإلنسان 
البحرينــي.  وتدعــو اللجنة المنظمة لمســابقة 
تحــدي المــوروث الجمهــور الكريــم بالحضور 
لهــذه الفعالية واالســتمتاع بأجواء المســابقة 

القديمــة  البحرينيــة  المهــن  ثقافــة  لنشــر 
لألجيال الجديدة.

 تحدي األطفال 

 وخصصــت اللجنــة المنظمة لمســابقة تحدي 
الموروث مســابقات مصاحبة لألطفال الذين 
يتــراوح أعمارهــم مــن 8 إلى 12 ســنة، حيث 
يتنافــس األطفــال فــي ثــالث مســابقات هــي 
شــد الحبل وسحب القرقور ورفع “التاير”، إذ 
تــم تخصيص جوائز نقدية لألطفال الفائزين 
هامــش  علــى  تقــام  التــي  المســابقة  بهــذه 

المسابقة األم لتحدي الموروث.
 وتأتــي إقامة هذه المســابقة لألطفال بهدف 
البحرينيــة  بالمهــن  الجديــد  الجيــل  تعريــف 
القديمــة ونشــر ثقافــة هــذه المهــن التــي كان 
فــي  ســابًقا  يمارســها  البحرينــي  اإلنســان 
الزارعــة والبحــر وهــو الهــدف األســمى لهــذه 

المبادرة الكريمة.

زيارة القعود

وقــام خليفــة القعــود رئيــس لجنــة رياضــات 
المــوروث الشــعبي التابعــة للجنــة األولمبيــة 
المســابقة  موقــع  إلــى  بزيــارة  البحرينيــة 
فــي ســاحل أبــو صبــح، وذلــك لتفقــد الموقــع 
المكثفــة  االســتعدادات  علــى  واالطمئنــان 
والعمــل التي تقوم به اللجنة المنظمة إلظهار 

هذه المسابقة بأبهى صورة.
وقد اطمأن القعود على عملية تجهيز الموقع 
والتحديــات الخاصــة بالمســابقة، إضافة إلى 
مســابقة  إلقامــة  الالزمــة  الترتيبــات  كافــة 

تحدي الموروث.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

خالد بن حمد يرعى مسابقة تحدي الموروث اليوم

خليفة القعود خالل زيارته لموقع المسابقة

أثناء تثبيت المتسابقين لتسجيلهم واستالم الجدول النهائي

تدريبات المتسابقين على تحديات المسابقة 

اللجنة اإلعالمية

أم الحصم - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

تحــت رعايــة المهنــدس رئيــس اتحــاد البحريــن للدفــاع عــن النفــس أحمــد 
عبدالعزيز الخياط، انطلقت امس منافســات الجولة األولى لبطولة الدوري 
البحريني للجوجيتســو للعام 2019 وذلك على صالة االتحاد البحريني لكرة 

الطاولة. 

  وشــهدت البطولــة مشــاركة واســعة 
مــن الالعبيــن والالعبات من مختلف 
المنضويــة  واألكاديميــات  األنديــة 
تحــت مظلة اتحــاد البحريــن للدفاع 

عن النفس. 
 وأكــد رئيــس اتحــاد البحرين للدفاع 
عن النفس المهندس أحمد عبدالعزيز 
الخياط أن دوري الجوجيتســو شــهد 
مشــاركة واسعة ومنافســة قوية في 
العــام الماضــي حيــث يســير الــدوري 
بحســب الخطة التي وضعها مجلس 
الفنيــة  اللجنــة  مــع  باالتفــاق  االدارة 
للجوجيتسو التي من شأنها مواصلة 
االرتقــاء وتطويــر لعبة الجوجيتســو 
التــي حققــت العديــد مــن اإلنجازات 

في الفترة الماضية. 
 وأوضح أحمد عبدالعزيز الخياط أن 
دوري الجوجيتســو واحــد مــن أقوى 
الدوريــات ودائًمــا مــا يشــهد تنافــس 

قوي ومشــاركة واســعة من الالعبين 
الــدوري  حقــق  حيــث  والالعبــات، 
الماضــي  العــام  فــي  كبيــًرا  نجاًحــا 
والتنافــس  المشــاركة  حيــث  مــن 
نتائــج  علــى  باإليجــاب  وانعكــس 
المنتخبات الوطنية للجوجيتسو في 

مشاركاتهم الخارجية. 
الفنيــة  اللجنــة  واعتمــدت   
للجوجيتســو األوزان المشــاركة فــي 
 62 تحــت  للرجــال:  وهــي  البطولــة 
كيلوغراًمــا،   69 تحــت  كيلوغراًمــا، 
 85 تحــت  كيلوغراًمــا،   77 تحــت 
كيلوغراًمــا،   94 تحــت  كيلوغراًمــا، 
أن  كمــا  كيلوغرامــات،   110 وتحــت 
العنصــر  مشــاركة  ستشــهد  البطولــة 
 49 تحــت  األوزان  فــي  النســائي 
كيلوغراًمــا،   55 وتحــت  كيلوغراًمــا، 
 70 وتحــت  كيلوغراًمــا،   62 وتحــت 

كيلوغراًما، وتحت 90 كيلوغراًما.

انطالق الجولة األولى لدوري للجوجيتسو

ــو صــبــح ــ ــل أبـ ــاحـ ــي سـ ــ ــدى” ف ــحـ ــتـ ــا نـ ــ ــام بـــشـــعـــار “يـ ــقـ تـ

سمو الشيخ خالد بن حمد



أقيمت قرعة بطولة وزير الداخلية للتنس التاســعة التي ســتجري منافســاتها اعتباًرا 
من السبت 23 وحتى 28 مارس الجاري، على مالعب نادي ضباط األمن العام.

رئيــس  الخيــاط  خالــد  العقيــد  وصــرح   
االتحــاد الرياضي لألمن العام بأن البطولة 
 12 يمثلــون  العًبــا   16 فيهــا  سيشــارك 
دولــة، ومصنفيــن علــى جــدول التصنيــف 
العــام لالعبــي التنس الدولييــن، من بينهم 
ويحتــل  أوجيديــا،  ريــكاردو  االســباني 
واإلســباني   ،326 العالمــي  التصنيــف 
العالمــي  التصنيــف  ويحتــل  ريبــا  بيــدرو 

348، والالعــب األرجنتينــي دانتي جنيرو 
ويحتل التصنيف العالمي 445.

وأضــاف أنــه سيشــارك فــي البطولــة مــن 
مملكــة البحريــن وصيف البطولة الســابقة 
الالعــب الياس عبدالرضــا المصنف رقم 1 
فــي البحريــن، وشــقيقه حســن عبدالرضا، 
علــي  والالعــب  عبدرالرضــا،  وكريــم 

الديواني.

أدار الحكمــان الواعــدان أحمــد خليل ومحمد خالــد )درجة أولى(، 
المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم باألولمبياد الخاص العالمي، 
والــذي اختتمــت منافســاته يــوم الخميــس الماضــي الموافــق 21 

مارس الجاري في العاصمة اإلماراتية- أبوظبي.
وأقيمت المباراة النهائية بين منتخبي اإلمارات وعمان، إذ أدارها 
حكم الساحة أحمد خليل، وعاونه المساعدان أليكس ورودي من 

أميركا، فيما كان محمد خالد حكما رابعا.
ويعتبــر تواجــد الحكميــن فــي إدارة المبــاراة النهائيــة تأكيدا على 
تميــز الكــوادر التحكيميــة البحرينية في مختلــف المحافل، وذلك 
األداء المشــرف واإلدارة الموفقــة للمباريات على جميع األصعدة، 
خصوصــا وأن الحكميــن أحمــد خليــل ومحمــد خالــد مــن الحــكام 

الشباب الواعدين الذين ينتظرهم مستقبل مشرق.
ويعــد الحكمــان أحمــد خليل ومحمد خالد مشــاركين فــي برنامج 

أكاديمية الحكام التابع لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

خليل وخالد يديران نهائي األولمبياد الخاص العالميإجراء قرعة بطولة وزير الداخلية للتنس

قــدم رئيــس مجلــس إدارة نــادي المحرق الشــيخ أحمد بن علي آل خليفة باســمه ونيابة عــن أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء وكافة منتســبي النادي 
خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي 

الخيري وعضو شرف نادي المحرق على رعايته المباراة النهائية لدوري زين البحرين للرجال للموسم الرياضي 2018/2019.

بــأن رعايــة ســمو  نــادي المحــرق  وأكــد رئيــس 
الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة المبــاراة 
النهائيــة كان لــه األثــر البالــغ فــي نفــوس كافــة 
الرياضييــن، وهــو دليــل علــى رعاية ســموه لكل 
نشــاط يهــدف إلى بناء إنســان هــذا الوطن، وأن 
حضــوره يمثــل دعمــا مميــزا للحركــة الشــبابية 
والرياضيــة فــي مملكــة البحرين عمومــا، ونادي 
علــى  يفتخــر  النــادي  وأن  خصوصــا،  المحــرق 
الدوام بدعم ومســاندة سموه لكافة فرق النادي 
وحرصــه على حضور مبارياتها ومســاندتها في 

مختلف المسابقات الرياضية.
كمــا قــدم رئيــس نــادي المحــرق خالــص الشــكر 
والتقديــر لســمو الشــيخ محمــد بــن ســلمان بــن 
حمــد آل خليفة عضو شــرف نــادي المحرق على 
منتســبيه  وكافــة  المحــرق  لنــادي  ســموه  دعــم 
وحرص سموه على متابعة مباريات فرق النادي 

ومساندتها في مختلف المسابقات الرياضية.

المحــرق  نــادي  رئيــس  أشــاد  ثانيــة،  جهــة  مــن 
إدارة  مجلــس  يبذلهــا  التــي  الكبيــرة  بالجهــود 
ســمو  برئاســة  الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
الشــيخ عيســى بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة 
التي ساهمت في نجاح الحفل الختامي لدوري 
زيــن البحرين للرجال والذي جاء بمثابة كرنفاال 
رياضيــا، أثبــت مــن خاللــه تميــز العمــل اإلداري 
والفنــي فــي االتحــاد الــذي حــرص عليــه ســمو 
رئيس االتحاد منذ استالمه دفة قيادة االتحاد، 
والذي استطاع أن يحقق إنجازات متميزة على 
الصعيــد اإلداري والفنــي وكذلــك النتائــج التــي 
حققتهــا المنتخبات الوطنية، وجدد رئيس نادي 
المحــرق التأكيــد علــى أن النــادي ســيبقى ســندا 
التــي ينفذهــا  قويــا لكافــة األنشــطة والبرامــج 

االتحاد البحريني لكرة السلة.
ســعادته  عــن  المحــرق  نــادي  رئيــس  وأعــرب 
وســروره بمناســبة فوز الفريق األول لكرة السلة 

البحريــن  زيــن  دوري  ببطولــة  المحــرق  بنــادي 
بــكل   ،2018/2019 الرياضــي  للموســم  للرجــال 
جــدارة واقتدار، مؤكدا بأن الفريق اســتطاع أن 
يثبــت علو كعبــه بفوزه بثالث مباريــات متتالية 

أكدت جدارته في تحقيق اللقب.
وأكــد رئيــس نــادي المحــرق بــأن هــذا اإلنجــاز 
جــاء نتيجــة عمل متواصل وجهــود مضنية من 
جانب مجلس إدارة النادي واألعضاء الداعمين 
للعبــة والجهــاز الفنــي واإلداري والعبــي الفريــق 
الــذي كانــوا عنــد مســتوى الحــدث، واســتطاعوا 
أن يســطروا مســتويات فنية عالية ساهمت في 
تحقيــق البطولــة، وقــد شــهدنا خــالل المباريات 
أمثــال محمــد  مــن  مشــاركة العبيــن صاعديــن 
ناصــر وعلــي ربيعــة، وهــذا أثلــج صدورنــا علــى 
اعتبــار أنــه يأتــي منســجما مــع  سياســة مجلس 
فــي  العموميــة  الجمعيــة  أقرتهــا  التــي  اإلدارة 

تدعيم فرق النادي بالالعبين الصاعدين.

نــادي المحــرق الشــكر والتقديــر  وقــدم رئيــس 
للشــيخ محمــد بــن عبدالرحمــن آل خليفة عضو 
النــادي ونائــب رئيــس جهــاز لعبــة كــرة الســلة، 
وخالــد أحمــد جمعــان عضو النادي علــى دعمهم 
المادي السخي للعبة وحرصهم على متابعة أمور 
الفريــق وتذليل الصعــاب؛ من أجل الوصول إلى 
الهدف المنشــود. كما أشــاد رئيس نادي المحرق 
بجهــود الشــيخ عبدالرحمــن بن ناصــر آل خليفة 
عضــو مجلــس اإلدارة رئيــس جهــاز لعبــة كــرة 
الســلة وكافة أعضاء الجهازيــن الفني واإلداري. 

وأكــد رئيس نــادي المحرق بأن جماهير المحرق 
الغفيــرة ومــا قدمته مــن دعم ومســاندة للفريق 
فــي مبارياتــه بصورة حضارية أشــاد بها الجميع 
وهــو مــا جعلها الالعب األول للفريق تســتوجب 
منــا كل الشــكر والتقديــر، مؤكدا اعتــزاز مجلس 
اإلدارة بجماهيــر النــادي، وأهــدى رئيــس نــادي 
المحــرق هذا اإلنجاز لجماهير المحرق العريضة 
التــي لهــا دور كبير في تحقيق البطوالت، والتي 
الرياضيــة  الــروح  فــي  أنمــوذج يحتــذى  غــذت 
والتشــجيع المثالي. مــن جانب آخر، قدم رئيس 

نــادي المحــرق التهنئــة للشــيخ عبدهللا بــن خالد 
آل خليفــة رئيــس نــادي الرفــاع وســمو الشــيخ 
خليفــة بــن علــي بــن عيســى آل خليفــة ولكافــة 
أعضــاء وجماهيــر النــادي علــى المســتوى الفني 
الرفيع الذي ظهر عليه الفريق األول لكرة الســلة 
بنــادي الرفاع خالل هذا الموســم بالرغم من أنه 
مشــاركته للموســم الثانــي علــى التوالــي، وهــو 
مــا يعكــس الجهــود التــي بذلهــا مجلــس اإلدارة 

والجهاز الفني واإلداري والعبي الفريق.

اللجنة اإلعالمية

أشــاد برعاية سمو الشيخ عيسى بن سلمان وهنأ سمو الشــيخ عيسى بن علي بنجاح التنظيم

أحمد بن علي: بطولة الدوري السالوي إنجاز متميز ونهديها لجماهيرنا

سمو الشيخ عيسى بن عليسمو الشيخ عيسى بن سلمان
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قــدم رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 
التهانــي  خالــص  خليفــة،  آل  خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ 
والتبريــكات إلى رئيس مجلس إدارة نادي المحرق الشــيخ 
أحمــد بــن علــي آل خليفــة، بمناســبة تتويــج الفريــق األول 
لكــرة الســلة بنــادي المحــرق بلقــب دوري زيــن لكــرة الســلة 

للموسم 2018/2019.

إدارة  مجلــس  رئيــس  وبعــث 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
التهانــي والتبريــكات إلــى رئيس 
وأعضاء مجلس إدارة ومنتسبي 
وجماهير نادي المحرق بمناسبة 

الفوز باللقب السالوي.
وأكــد الشــيخ علي بــن خليفة آل 
خليفــة أن إنجــاز نــادي المحــرق 
يعكــس القيــادة المميزة لمجلس 
معالــي  برئاســة  النــادي  إدارة 
الشــيخ أحمد بن علي آل خليفة، 
منوهــا بجهــوده وجميــع أعضاء 

مجلس إدارة النادي.
إدارة  مجلــس  رئيــس  وجــدد   
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
التهانــي  خالــص  تقديــم  القــدم 
المحــرق  لنــادي  والتبريــكات 
وجماهيــره،  منتســبيه  وجميــع 
مؤكــدا أن اإلنجــاز يعكس التميز 
الكبيــر لنــادي المحــرق وتحقيقه 
لقبــا جديــدا يضــاف إلى سلســلة 
ألقابه في مختلف األلعاب، مهنئا 
أيضــا أفــراد فريق المحــرق لكرة 

السلة.

رئيس اتحاد الكرة يهنئ رئيس المحرق علي بن خليفة يهنئ حصة بنت خالد
تكريمهـــا ضمـــن حفـــل “نســـاء متميـــزات” بمناســـبة اليـــوم الدولـــي للمـــرأة

قدم رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، خالص التهاني والتبريكات إلى رئيسة اللجنة النسائية باالتحاد 
الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة، بمناسبة تكريمها ضمن حفل “نساء متميزات” الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، 

بمناسبة اليوم الدولي للمرأة.

وأعــرب رئيس مجلــس إدارة االتحاد 
خالــص  عــن  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
النســائية  اللجنــة  لرئيســة  تهنئتــه 
باالتحــاد، مؤكــدا أن جهــود الشــيخة 
حصــة بنــت خالــد آل خليفــة محــط 
فخر وتقدير؛ نظرا لما تبذله سعادتها 
من جهود حثيثة وكبيرة خدمة لكرة 
القدم النسائية في مملكـــة البحـــرين.

وأكــد أن تكريمهــا مــن جانــب ســمو 
الشــيخ محمــد بــن ســلمان آل خليفــة 
دليل على ما حققته من إنجازات في 
الحقل الرياضي، وإســهامات متعددة 
النســوية  الكــرة  مــن خاللهــا  كســبت 

البحرينية العديد من المنجزات.

ونوه الشيخ علي بن خليفة آل  «
خليفة إلى أن المرأة البحرينية 
باتت عالمة بارزة في المجتمع 

عبر ما تقدمه من إسهامات 
مختلفة، مشيدا بالدعم الكبير 

والمتابعة المستمرة الذي 
توليه الشيخة حصة بنت خالد 
آل خليفة لكرة القدم النسائية 
عبر ترؤسها اللجنة النسائية، 

مؤكدا أن مجلس إدارة االتحاد 
داعم أساس لنشاط وعمل 

الكرة النسائية المتطور من 
فترة إلى أخرى بما يحقق 

علي بن خليفةالتطلعات.   حصة بنت خالد 
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الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرةنادي الشباب - المركز اإلعالمي

تحــت رعايــة عضــو مجلــس النــواب نائــب رئيس لجنــة الخدمات النائــب ممدوح الصالــح، وبالتعاون مــع االتحاد البحرينــي لكرة اليد برئاســة النائب 
علي إسحاقي، ينظم نادي الشباب الرياضي، صباح اليوم )السبت(، مهرجان الوطن لصغار كرة اليد، على صالة النادي الرياضية بمدينة جدحفص.

الــذي  المهرجــان  يحظــى  أن  المؤمــل  ومــن   
سينطلق عند الساعة الثامنة والنصف صباحا، 
بمشــاركة واســعة من األنديــة المنضوية تحت 

مظلة اتحاد كرة اليد.
 ويحرص نادي الشباب بالتعاون مع اتحاد كرة 
اليد بشكل سنوي على تنظيم وإقامة مهرجان 
الوطن الذي يستهدف فئة المهرجان )11 سنة(، 
وذلــك تشــجيًعا واهتماًمــا بفئــة الصغــار التــي 
تغيب عن المنافســات الرســمية طيلة الموسم.  
بدوره، ثّمن رئيس مجلس إدارة نادي الشــباب 
ميــرزا أحمد، دعــم االتحاد البحريني لكرة اليد 
برئاسة علي إسحاقي لمهرجان الوطن السنوي 
الذي يقيمه النادي لفئة المهرجان.  وأكد ميرزا 
أحمــد أن دعــم اتحاد كرة اليد لهــذا المهرجان، 
يأتــي مــن حــرص االتحــاد علــى تنظيــم هــذه 
ا، التي من  التجمعات للمواهب الصغيرة ســنويًّ

شــأنها أن تهدف إلى التدخل المبكر المدروس 
فــي اســتقطاب الالعبيــن الصغار إلى ممارســة 
فــي  وترغيبهــم  المواهــب  واكتشــاف  اللعبــة، 
تعلم فنونها، والتعرف عن قرب على المهارات 

توســيع  علــى  المشــترك  والعمــل  األساســية، 
القاعــدة الصلبة من الالعبين الصغار الذين هم 
عمــاد المســتقبل والرافــد الرئيســي للمنتخبات 

الوطنية المختلفة.

يعلــن االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة عــن تطبيــق نظام بيــع التذاكر لدخــول الجماهيــر إلى المباريــات النهائية لــدوري الدرجــة األولى للكرة 
الطائرة بين المحرق وداركليب وذلك ابتداء من المباراة األولى يوم الثالثاء المقبل الموافق 26 مارس الجاري، كما سيطبق ذات النظام على 

المباراة النهائية الثانية والثالثة.

ويأتــي تطبيــق نظــام بيــع التذاكــر بالمباريــات النهائيــة فــي إطــار 
حرص االتحاد البحريني للكرة الطائرة على تنظيم عملية 

دخــول الجماهيــر إلــى صالــة االتحاد بمدينة عيســى 
الرياضيــة بمــا يتناســب مــع الطاقــة االســتيعابية 

للصالــة والمحافظة على ســالمة مرتادي الصالة 
الطائــرة  الكــرة  ولعبــة  النادييــن  جماهيــر  مــن 
عمومــا، وتوفير كافة ســبل الراحــة للمتفرجين 

بما يتالءم مع الطاقة االستيعابية للصالة.
ويدعــو االتحــاد البحرينــي للكرة الطائــرة كافة 

الجماهيــر إلــى التعاون مــع متعهدي بيــع التذاكر 
لضمــان ســير العمليــة بــكل سالســة ويســر وإخراج 

النهائيات بأفضل صورة.
كمــا يعلن االتحاد عن تخصيــص بطاقات لدخول اإلعالميين 

مــن ممثلــي وســائل اإلعــالم الرســمية وحســابات التواصــل الرياضيــة 
الرســمية والطواقــم اإلعالميــة لــكال النادييــن )المحــرق وداركليــب( مــع 

brn-  أهميــة ارســال بيانــات اإلعالمييــن علــى اإليميــل التالــي :
االتحــاد(،  ســكرتارية  )قســم    volley@hotmail.com
رســمي  خطــاب  مــع  والجهــة  اإلســم  وتتضمــن 
مــن الجهــة اإلعالميــة، علــى أن يتــم اســتقبال 
طلبــات التســجيل منــذ يــوم االثنيــن الموافــق 
25 الجــاري، ويمكــن اســتالم البطاقــات يــوم 
)قبــل  الجــاري  مــارس   27 الموافــق  اإلثنيــن 
موعــد النهائــي بيــوم واحد( في فتــرة الدوام 
الرسمي لموظفي االتحاد من الساعة 8 لغاية 
ويــود  م،   8 لغايــة   4 الســاعة  ومــن  12:00م، 
االتحــاد أن يلفــت عنايــة ممثلــي وســائل اإلعــالم 
بــأن الدخــول في يوم المبــاراة لن يكون إال من خالل 
البطاقــة الرســمية الصــادرة عــن االتحــاد راجيــن مــن جميع 
اإلعالمييــن مــن صحفييــن ومصوريــن وممثلــي الحســابات الرياضيــة 

التعاون لتنظيم العملية، ومنعا ألي إحراج.

ميرزا أحمد علي عيسى إسحاقي

تنظيم عملية دخول الجماهير بما يتناســب مع الطاقة االســتيعابية للصالةميرزا أحمد يشيد بجهود رئيس اتحاد اليد في دعم الفعالية
تطبيق نظام التذاكر بنهائيات دوري الطائرةنادي الشباب ينّظم مهرجان الوطن للصغار.. اليوم
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بحضور ســمو الشــيخ عبدهللا بن عيســى ال خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية وسباق الخيل وسمو الشيخ عيسى بن 
سلمان بن حمد ال خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ سلمان بن عبدهللا بن حمد آل 
خليفة نظم النادي عصر امس السباق الحادي والعشرين لهذا الموسم والذي أقيم على كأس سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة 
الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى وكأس سمو الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة وكأس 

الشركة العربية لبناء وإصالح السفن “اسري” وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

كمــا حضر الســباق ســمو الشــيخ ســلطان 
الديــن بــن محمــد بــن ســلمان ال خليفــة 
بــن  محمــد  بــن  ســلمان  الشــيخ  وســمو 
نــوح  الشــيخ  ال خليفــة وســمو  عيســى 
بــن محمد بن ســلمان ال خليفــة وممثلي 
محبــي  مــن  وجمهــور  الراعيــة  الجهــات 

رياضة سباق الخيل.
وشــهد الســباق منافســات قويــة تفوقــت 
فــي  بفوزهــا  المرشــحة  الجيــاد  خاللهــا 
شــهد  حيــث  الســباق  أشــواط  أغلــب 
الشــوط األول الذي أقيم على كأس سمو 
الشــيخ ســلطان بن حمد آل خليفة لجياد 
الدرجتيــن الثالثــة والرابعــة والمبتدئــات 
األصيلــة  العربيــة  البحريــن  خيــل  مــن 
مســتقيم  متــر   1000 مســافة  “الواهــو” 
متوقعــًا  فــوزًا  دينــار،   2000 والجائــزة 
 ”1680 “الحمدانــي  المرشــح  للحصــان 
بقيادة عبدهللا فيصل والذي شق طريقه 
الى الفوز عبر أنطالقته نحو المقدمة في 

آخر 600 متر.
وأقيم لجياد سباق التوازن “نتاج محلي” 
والجائــزة  مســتقيم  متــر   1000 مســافة 
الفــرس  وأســتطاعت  دينــار،   2000
الشــيخ  ســمو  ملــك  “ريــاده”  المرشــحة 
عيســى بن عبــدهللا بن عيســى آل خليفة 
وبقيادة بريت دويل تأكيد تفوقها بالفوز 
المتتاليــة  أنتصاراتهــا  سلســلة  لتواصــل 
هــذا الموســم والــذي جاء بجــدارة ودون 
الفــرس  عــن  طوليــن  وبفــارق  منافســة 

الثانية “محايده”.
ســباق  لجيــاد  الثالــث  الشــوط  وأقيــم 
متــر   1600 مســافة  “مســتورد”  التــوازن 
والجائــزة 2000 دينــار، وتمكــن الحصــان 
“إكويفلنــت” ملــك ســيد كميل ســيد شــبر 
عبدالرحيــم  المتمــرن  الفــارس  وبقيــادة 
جاســم مــن أنتــزاع أولــى أنتصاراتــه هذا 
الموسم بعد سلسلة من المراكز المتأخرة 
مفتوحــة  منافســة  بعــد  الفــوز  وخطــف 
شــهدها الشــوط نظرًا لتقارب مســتويات 
دخولــه  بعــد  لصالحــه  وحســمها  الجيــاد 
ليخطــف  األخيــرة  األمتــار  فــي  القــوي 
الفــوز بفارق ثالثة أربــاع الطول من أمام 
الحصان “ســاكادا” الــذي كان متقدمًا منذ 

البداية وفقد الصدارة في النهاية.

“صابرينا” بطلة األفرس

وأقيــم الشــوط الرابع على كأس الشــركة 
العربيــة لبنــاء وإصــالح الســفن “أســري” 
والرابعــة  الثالثــة  الدرجتيــن  لجيــاد 
والمبتدئــات “نتاج محلي” مســافة 1600 
متــر والجائــزة 3000 دينار، وأســتطاعت 

بقيــادة  “صابرينــا”  القويــة  الفــرس 
وتحقيــق  تفوقهــا  تأكيــد  مكــي  حســين 
والــذي  الموســم  هــذا  أنتصاراتهــا  رابــع 
أســطبل  مــع  الجديــدة  لملكيتهــا  جــاء 
فيكتوريــوس، حيــث جاء الفــوز الجديد 
بتفــوق كبير وبفارق شاســع بلغ 8 أطوال 
عــن الحصــان الثانــي “جنــاح” لتؤكــد أنها 
بطلة األفرس هذا الموسم رغم أن عمرها 

الزال 3 سنوات.

فوز مثير لـ “جورج”

أقيــم  الــذي  الخامــس  الشــوط  وشــهد 
لجيــاد ســباق التوازن )مســتورد( مســافة 
1600 متــر والجائــزة 2000 دينــار، فــوزًا 

فيرســت”  ذي  “جــورج  للحصــان  الفتــًا 
ألســطبل المنصوري والذي أســتعاد نغمة 
األنتصــارات بعــد غيبــة بفــوزه األول هذا 
الموســم والــذي جــاء بصــورة مثيــرة بعد 
تألــق الفــارس المتمــرن أحمــد مكــي فــي 
قيــادة الحصــان بكفــاءة وتوقيــت ســليم 
في األندفاع في األمتار األخيرة وخطف 
الفــوز عنــد النهايــة بفــارق رقبة مــن أمام 
الحصان المرشــح “هابي كول” الذي جاء 

ثانيا. 

“لندن لوك” يواصل أنتصاراته

كأس  علــى  الســادس  الشــوط  وأقيــم 
ســمو الشــيخ ســلطان بن حمد آل خليفة 

لجيــاد ســباق التوازن )مســتورد( مســافة 
1200 متــر والجائزة 3000 دينار، وتمكن 
الحصــان المرشــح “لنــدن لوك” ملــك كرار 
عبــدهللا  وبقيــادة  البقالــي  عبدالهــادي 
فيصــل مــن مواصلــة تألقــه وأنتصاراتــه 
هــذا الموســم وحقــق الفــوز الثالــث علــى 
التوالــي والــذي كان الفتــًا وعلى حســاب 
جيــاد ذات مســتويات قويــة، حيــث تألق 
عبــدهللا فيصل في قيادة الحصان “لندن 
لوك” نحو الفوز عبر أنطالقته القوية في 
آخــر 400 متــر ليندفــع نحــو الفــوز الــذي 
عــن  الطــول  أربــاع  ثالثــة  بفــارق  حققــه 

الحصان الثاني “منشد”.

“مياس” يتزين بالكأس

علــى كأس ســمو  الســابع  الشــوط  وأقيــم 
الشــيخ عبــدهللا بــن حمد آل خليفــة لجياد 
الدرجة األولى “نتاج محلي” مسافة 1800 
وأســتطاع  دينــار،   2000 والجائــزة  متــر 
ســمو  ملــك  “ميــاس”  المرشــح  الحصــان 
الشــيخ عيســى بــن عبــدهللا بن عيســى آل 
خليفــة وبقيادة أنــدرو أيليوت من تحقيق 
الفوز بعدما سار بخطة موفقة منذ البداية 
 “ “بارتشــمنت  المنافــس  الحصــان  خلــف 
وظــل متأهبــًا حتــى آخــر 200 متــر التــي 
أنقــض فيهــا “ميــاس” علــى المقدمــة عبــر 
لصالحــه  الفــوز  ليحســم  قويــة  أنطالقــة 

بفارق طول وربع الطول عن “بارتشمنت”.

عودة قوية لـ “بروبوزد”

وأقيم الشوط الثامن واألخير على كأس 
ســمو الشــيخ خليفــة بــن حمــد آل خليفة 
لجيــاد ســباق التوازن “مســتورد” مســافة 
2000 متــر والجائزة 2000 دينار، وشــهد 
عودة قوية للحصان المعروف “بروبوزد” 
ألســطبل رمضــان وبقيــادة روبــرت تارت 
الــى أنتصاراتــه فــي المضمــار البحرينــي 
بعد غيبته الخارجية منذ موسمين حيث 
ظهــر الحصــان “بروبــوزد” بصــورة قويــة 
وجاهزيــة مكنَتــه مــن فــرض تفوقه على 
أغلــب فتــرات الشــوط حتى حســم الفوز 
متفوقًا على منافســيه “سســبكت باكج – 
ســان ديماس” اللذين جاءا في المركزين 

الثاني والثالث.

التتويج

وقد تسلم سمو الشيخ عبدهللا بن عيسى 
لنــادي  العليــا  الهيئــة  رئيــس  خليفــة  آل 
كأس  الخيــل  وســباق  للفروســية  راشــد 
ســمو الشــيخ عبــدهللا بن حمــد آل خليفة 
للشــوط الســابع من ســمو الشــيخ ســلمان 
بن عبدهللا بن حمد آل خليفة والذي قام 
بتتويــج الفائزيــن بكؤوس الســباق حيث 
قــدم كأس الشــوط األول الــى عبدالعزيز 
يوســف طاهــر، وكأس الشــوط الســادس 
الــى المضمــر الفائــز عبدالهــادي البقالــي، 
ثم قدم ســموه كأس الشــوط الســابع الى 
المالــك الفائــز جابــر رمضــان، فيمــا قــام 
الســيد وائل ميــرزا مدير دائــرة العالقات 
كأس  بتقديــم  أســري  بشــركة  العامــة 

الشركة الى عبدهللا فوزي ناس.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

رئيس الهيئة العليا ونائبه يشهدان السباق الـ 21 للخيل
عــودة قوية لـــ “بروبوزد” و “ميــاس” يزدان بالكأس و“لنــدن - صابرينا” يواصــان االنتصارات

جانب من التتويج



اكتســح فريق باربار ممثل كرة اليد البحرينية في البطولة اآلســيوية الـ 21 لألندية أبطال الدوري منافســه فريق الهند الهندي بفارق 38 هدفا وبنتيجة 58/20 
في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء يوم أمس الجمعة على صالة نادي الكويت بختام الدور التمهيدي من البطولة، حيث لم يجد كواسر باربار أي صعوبة 
في تحقيق االنتصار وفرض سيطرتهم المطلقة منذ الشوط األول الذي انتهى بتقدم باربار بواقع 26/10، ليحجز الفريق مقعده في الدور الرئيس من البطولة 

الذي ينطلق يوم غٍد األحد. 

واســتغل مــدرب باربــار ســيد علــي الفالحــي تواضع 
مســتوى الفريــق الهنــدي فــي إفســاح المجــال أمــام 
فــي  المشــاركة  مــن  يتمكنــوا  لــم  الذيــن  الالعبيــن 
علــى  العــبء  وتخفيــف  الســابقتين،  المباراتيــن 
األساسيين الذين تنتظرهم مباريات قوية وحاسمة 
فــي الــدور الرئيــس؛ بحثــا عــن التأهــل إلــى نصــف 

النهائي. 
بدايــة  فــي  الضاغــط  الدفــاع  علــى  باربــار  واعتمــد 
المبــاراة؛ بهــدف حســم األمــور مبكــرا، حيــث أشــرك 
الفالحي أحمد موســى بجانب عيسى البناي وجعفر 
عبدالقــادر فــي الخــط الخلفــي، فــي حيــن لعــب كل 
مــن علــي رجــب وحســن الناصــر وجعفر عبــاس في 
الخــط األمامــي، وهــو ما قلــل التغيرات بيــن الدفاع 

والهجــوم، وســمح لالعبي باربار فــي التقدم وفرض 
أســلوبهم علــى المبــاراة، حيــث وضــح الفــارق فــي 
اإلمكانات والخبرات بين الفريقين، وسط محاوالت 
الهنــدي والعبيــه فــي تقديــم  الفريــق  خجولــة مــن 
مســتوى أفضــل من الــذي كانوا عليه فــي المباراتين 
السابقتين، إال أن ذلك لم يحدث بسبب تركيز العبي 
باربــار واهتمامــه بالمبــاراة؛ كونهــا تؤهــل الكواســر 

للدور الرئيس من المسابقة. 
وخــالل الشــوط الثاني ومع حســم االنتصــار بصورة 
كبيرة بالنسبة للفريق، أشرك الفالحي بقية الالعبين 
وسط اعتماد على التحول السريع بالكرة من الدفاع 
إلى الهجوم، في ظل الدفاع المسطح داخل منطقة 
الســتة أمتــار، وهــو مــا نجــح الفريــق مــن خالله في 

رفــع الفــارق تدريجيــا إلى 20 هدفا فــي وقت مبكر، 
األمــر الــذي أعطــى الفريــق راحــة كبيــرة فــي الســير 
بالمبــاراة نحــو انتصــار ثاني مســتحق وبفــارق كبير 

من األهداف. 

الناصر: عدم التهاون وراء االنتصار 

أرجــع العــب باربار حســن الناصر االنتصــار العريض 
الــذي حققــه الفريــق علــى نظيــره الهنــدي إلــى عــدم 
التهــاون والتركيــز علــى المبــاراة منذ البدايــة، وقال 
“الجميــع يعرف فارق اإلمكانــات والخبرات بين كرة 
اليــد البحرينيــة ونظيرتهــا فــي الهنــد، لكــن رغــم كل 
ذلك دخلنا المباراة بتركيز كبير وإصرار على تحقيق 
االنتصــار منذ الشــوط األول، وهذا مــا تحقق بفضل 

لحســم  الخصــم  مــع  التهــاون  وعــدم  القــوي  األداء 
التأهل للدور الرئيس من البطولة”. 

وأضــاف الناصــر “البطولــة التــزال طويلــة وتنتظرنــا 
مباريات قوية في الدور الرئيس من البطولة، حيث 
إننــا مصممــون علــى مواصلــة األداء القــوي والــروح 
القتاليــة التــي يمتــاز بهــا الفريــق؛ من أجــل الوصول 

بعيدا في هذه البطولة”. 
وعــن مباريــات الــدور الرئيــس قــال “اآلن ســيحصل 
الفريــق علــى يــوم راحة قبــل الدخول فــي مباريات 
الدور الرئيس، حيث من المتوقع ان تكون المباريات 
صعبــة وقويــة في هــذا الــدور، خصوصــا وأن األول 
والثانــي مــن كل مجموعــة ســيتأهالن للــدور نصــف 

النهائي، وهو ما سنسعى إلى تحقيقه”. 

موسى: حرصنا على الفوز مبكرا 

قــال العــب باربــار أحمــد موســى أن الفريــق حــرص 
على تحقيق الفوز في المباراة مبكرا وعدم الســماح 
ألي مفاجــآت في هذه المباراة، وقال “دخلنا المباراة 
القــوي  األداء  بعــد  انتصاريــة  وروح  كبيــر  بتركيــز 

الــذي ظهر به الفريق في المباراتين الســابقتين أمام 
الكويت والكرخ، حيث ركز الالعبون على اســتغالل 
تواضح مستوى الفريق الهندي في أخذ فارق مريح 
منــذ البدايــة وحســم األمــور مبكــرا، وهــذا مــا نجــح 

الالعبون في تطبيقه منذ الشوط األول للمباراة”. 
وتابــع موســى “المبــاراة كانت بمثابــة فرصة لدخول 
جميــع الالعبيــن فــي أجــواء البطولــة قبــل الوصول 
إلــى الــدور الرئيــس، حيــث الحظنــا مشــاركة جميــع 
الالعبيــن فــي المبــاراة باســتثناء محمــود عبدالقادر 
وأحمــد المقابــي، وهــذا مــا يؤكد أن صفــوف الفريق 

مكتملة للمرحلة القادمة المهمة”. 
وفيمــا يتعلــق بالدور الرئيس أوضــح “الدور الرئيس 
المتأهلــة  فالفــرق  ســهلة،  مباريــات  فيــه  توجــد  ال 
جميعهــا ذات خبرة وإمكانات عالية، لكننا مصممون 
على تقديم أداء قوي والتركيز على كل مباراة على 
حــدة؛ كــون الفريــق يرغــب فــي التأهــل إلــى نصــف 

النهائي والمنافسة على المراكز األولى”.

باربار يكتسح “الهندي” بفارق 38 هدفا
جانب من المباراة

ــة أنــــديــــة الــيــد ــ ــوي ــ ــي ــ ــس آلس ــ ــي ــ ــرئ ــ ــا بـــــالـــــدور ال ــيـ ــمـ ــده رسـ ــعـ ــقـ ــز مـ ــجـ حـ
الكويت - عيسى عباس

مدينة عيسى - اتحاد التنس

تواصلــت فعاليــات البطولــة األســيوية للناشــئين تحــت 14 ســنة علــى 
مالعــب االتحــاد البحريني للتنس بمدينة عيســى حيث أقيمت مباريات 

الدور قبل النهائي لفردي األوالد والبنات.

 وارتفــع مســتوى األداء والمهارات 
بصــورة كبيــرة ممــا امتــع الجمهــور 
بمشــاهدة  اســتمتع  الــذي  الكبيــر 
فــردي  لنهائــي  وتأهــل  المباريــات، 
البنــات العبــة هونج كونج )تشــوك 
العبــة  علــى  بالفــوز  شــيك(  ينــج 
ماشــابايييفا(  )د.  كازاخســتان 
)تشــوك(  تفوقــت  حيــث   6/4,6/4
بضربات إرسالها واستغالل أطراف 
الملعــب بصــورة متميزة ممــا أجهد 
لتتقابــل  الفــوز  وحققــت  الخصــم 
فــي النهائي مــع العبة كازاخســتان 
)ك. جومازهانوفــا( التي فازت على 
فــي  ديوســباي(  )انجــكار  نظيرتهــا 
مبــاراة حســمت مجموعتهــا األولى 
المجموعــة  أن  إال   6/3 بســرعة 
الثانيــة جاءت ســجاال لتفــوز أيضا 

 .7/5
األوالد  فــردي  نهائــي  إلــى  وتأهــل 

الالعــب الهنــدي )روشــيل خوســيا( 
الذي استطاع الفوز في المجموعة 
األولى 1/6 أمام الكازاخســتاني )د. 
الثانيــة  خســر  لكنــه  كالديبيكوفــا( 
4/6 واســتعاد ثقته بنفســه وحســن 
حيــث   6/4 بالثالثــة  ليفــوز  أداءه 
ســيتقابل فــي النهائــي مــع الالعــب 
اإليراني )كســرا رحمانــي( الذي فاز 
فــي قبــل النهائــي علــى نظيــره )أ. 
غافــام( فــي مبــاراة قويــة وممتعــة 
بــذل فيهــا الطرفــان غايــة جهدهما 
لكــن  مســتواهما  وتقــارب  للفــوز 
رجحــت كفــة )كســرا( وحقــق الفوز 

بنتيجة 6/4,7/6. 
وفــي دور الترضيــة لفــردي األوالد 
)آرتــن  اإليرانــي  الالعــب  حقــق 
نــازاري( المركــز 17 بفــوزه 4/1,4/0 
علــى )زين إيونســكو( الذي حل في 

المركز 18 للبطولة،

اقتراب المباريات النهائية آلسيوية التنس

بــدأت حلبــة البحريــن الدوليــة باســتقبال معدات فرق الفورموال 1 وذلك اســتعدادًا لســباق جائــزة البحرين 
الكبــرى لطيــران الخليــج للفورمــوال 1 2019، ووصــل إلــى مملكــة البحريــن 300 صندوق مــن المعدات يفوق 
وزنهــا 600 طــن وذلــك الســتخدامها خــالل ســباق الفورمــوال 1، والمقــرر اقامته نهايــة األســبوع المقبل من 

الخميس وحتى األحد في الفترة من 28 وحتى 31 مارس الجاري.

وتــم شــحن صناديــق المعــدات عبر 8 طائرات شــحن 
الشــحن  شــركات  علــى  عــالوة   1 للفورمــوال  تابعــة 
التجاريــة وبجانــب مــا يقارب من 100 حاوية شــحن 
بحريــة، وتصــل المعــدات قادمــة مــن اســتراليا حيث 
أقيمــت الجولــة األولــى مــن بطولــة العالــم لســباقات 
الفائــت،  األســبوع  وان  الفورمــوال  الكبــرى،  الجائــزة 
وكذلــك مــن بعــض الــدول األوربيــة التــي تتخــذ منها 

غالبية الفرق مقرًا لها.

بالوصــول  بــدأت  قــد  الضخمــة  الشــحنات  وكانــت   
إلــى المملكــة باكــرًا هذا األســبوع على ان تســتمر في 
التدفــق حتــى آخــر يــوم قبــل بــدء جائــزة البحريــن 
الكبــرى. وتحتوي الشــحنات على العديد من العناصر 
األساســية لحــدث الفورمــوال 1، مثــل ســيارة األمــان 

لالتحاد الدولي )فيا( والسيارات الطبية.
وبجانــب شــحنات الفورمــوال 1، هنــاك ايضــًا معــدات 
والتــي ســتقام جولتهــا   2 للفورمــوال  العالــم  لبطولــة 
االفتتاحيــة فــي البحريــن ضمن الســباقات المســاندة 

للجولة الثانية من بطولة الفورموال وان.
وكان العمل قد بدأ في بعض مناطق الحلبة استعدادًا 
للحدث العالمي الســنوي، ابتداًء من ايقونتها الممثلة 
فــي بــرج الصخير ووصوالً إلى برج التحكم بالســباق 

والمركــز اإلعالمي، إذ تســتعد حلبــة البحرين الدولية 
الستضافة أهم نهاية أسبوع في العام. 

 وفــي المقابــل، فــان مبيعــات التذاكــر لعطلــة الســباق 
قــد بلغــت ذروتها مع اقتراب الحــدث، لذلك يتم حث 
المشــجعين الراغبيــن فــي الحضــور بســرعة اقتنــاء 
تذاكرهــم فــي أقــرب وقــت ممكــن لضمــان تواجدهم 

في الفعالية األكبر على مستوى المنطقة.

وتبلــغ تكلفــة التذاكــر، 150 دينــار للمنصــة الرئيســية. 
فيمــا تبلــغ منصــة بتلكو 120 دينــار لأليــام األربعة إال 
ان هنــاك خياران آخــران لمقاعد المنصة إذ تبلغ قيمة 
التذاكــر ليومــي الســبت واألحد 100 دينــار، في حين 
ان قيمــة تذكــرة يــوم الجمعــة 60 دينــار. ســعر تذاكــر 
األيــام األربعــة لمنصــة اللفــة األولــى 100 دينــار، أمــا 
منصتــي “الجامعــة والفــوز” فتبلغ قيمــة تذاكرهما 60 

دينار فقط.
الحلبــة قامــت بتغطيــة تكاليــف  والجديــر ذكــره ان 
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى جميــع تذاكــر ســباق 
جائــزة البحريــن الكبــرى وذلــك لتجنيــب الجماهيــر، 
دفــع أيــة رســوم إضافيــة لحضــور ســباق الفورمــوال 
وان المرتقــب فيمــا تبقــى قيمة التذاكر مــن بين أكثر 

األسعار تنافسية على روزنامة الفورموال 1.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

حلبة البحرين تستقبل معدات فرق الفورموال 1

شحن معدات الفورموال 1

استقبال رسمي حافل ألبطال األولمبياد الخاص
ميدالية  39 بـ  محملين  بأبوظبي  العالمية  األلــعــاب  دورة  من  عــادوا 

حظــي أبطــال األولمبيــاد الخــاص البحريني باســتقبال رســمي حافل لــدى عودتهم من 
العاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي أمــس الجمعــة إثــر مشــاركتهم  بــدورة األلعــاب العالمية 
لألولمبياد الخاص التي أقيمت في الفترة من 8 لغاية 22 مارس الجاري محملين بـ 39 

ميدالية ملونة بينها 16 ذهبية تاريخية و12 فضية و11 برونزية.

وكان في مقدمة مســتقبلي األبطال والبطالت 
بقاعة التشــريفات بمطــار البحرين الدولي يوم 
أمــس الجمعة رئيس اللجنة البارالمبية الشــيخ 

محمد بن دعيج آل خليفة.
خليفــة  آل  دعيــج  بــن  محمــد  الشــيخ  وأشــاد 
باإلنجــاز العالمــي المتميــز الــذي حققــه أبطــال 
وبطــالت األولمبيــاد الخــاص البحرينــي ونقــل 
لهم تحيات وتهاني ممثل جاللة الملك لألعمال 
المجلــس  رئيــس  الشــباب،  وشــؤون  الخيريــة 
األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، والنائب األول لرئيس المجلس 
االتحــاد  رئيــس  والرياضــة،  للشــباب  األعلــى 
البحرينــي أللعاب القوى ســمو الشــيخ خالد بن 

حمد آل خليفة، مؤكدا بأن هذا اإلنجاز لم يأت 
مــن فراغ، وإنما نتيجة للدعم والرعاية الفائقة 
التي تحظى بها فئة ذوي االحتياجات الخاصة 
)ذوي العزيمــة( مــن عاهــل البــالد جاللــة الملــك 
حمد بن عيسى آل خليفة، والذي يولي جاللته 
تلــك الفئــة أهمية كبيرة تجســدت في أكثر من 
مبادرة وموقف وتوجيهات سامية، مشيرا إلى 
أن حــرص جاللتــه علــى حضــور حفــل افتتــاح 
الخــاص  لألولمبيــاد  العالميــة  األلعــاب  دورة 
بدولة اإلمارات العربية الشــقيقة لهو أبلغ دليل 
علــى اهتمــام جاللتــه بفئــة ذوي االحتياجــات 

الخاصة.
 كمــا أشــاد الشــيخ محمد بــن دعيــج آل خليفة 

علــى  القائمــون  بذلهــا  التــي  الكبيــرة  بالجهــود 
الجانــب  فــي  البحرينــي  الخــاص  األولمبيــاد 
اإلداري والرياضــي مــن خــالل رعايــة الالعبين 
والالعبــات، وتوفيــر أشــكال الدعــم لهــم كافــة، 
مشــيدا كذلك باألداء الرائع لالعبين والالعبات 
بمختلــف األلعــاب الرياضيــة التــي شــاركت بها 
مملكة البحرين بعدما ســطروا أروع النجاحات 

واإلنجــازات الرائعــة فــي كال مــن ألعــاب القوى 
الطائــرة  والريشــة  والســباحة  والدراجــات 
والفروسية والبوتشي والبولينج وكرة الطاولة 
والشــراع؛ ليرفعــوا علــم مملكــة البحريــن عاليا 
فــي المحفــل العالمــي، متمنيــا لجميــع األبطــال 
والبطالت التوفيق والنجاح في االستحقاقات 

القادمة.

جانب من االستقبال 

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية
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شحن صناديق 
المعدات عبر 8 طائرات 
يفوق وزنها 600 طن
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أعلن اتحاد وســط آســيا لكرة القدم )CAFA( دعمه وتأييده للشــيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفــة لالســتمرار فــي واليــة جديــدة لرئاســة االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم فــي 
االنتخابــات التــي ســتقام فــي الســادس من شــهر أبريل المقبــل في العاصمــة الماليزية 

كوااللمبور للدورة االنتخابية الجديدة )2019/2023(.

مــن  المكــون  آســيا  وســط  دول  اتحــاد  وأكــد 
العموميــة  الجمعيــة  فــي  أعضــاء  دول   6
إيــران،  أفغانســتان،  وهــم  اآلســيوي،  لالتحــاد 
تركمانســتان،  طاجيكســتان،  قيرغيزســتان، 
أوزبكســتان دعمــه المطلــق للشــيخ ســلمان بــن 
إبراهيــم آل خليفة وذلك فــي اجتماع الجمعية 
العمومية لالتحاد الذي عقد اليوم )الجمعة( في 

العاصمة القيرغيزستانية بيشكيك.
وقال رئيس اتحاد وسط آسيا األوزبكي أوميد 
أخماتنــدوف فــي تصريــح صحافــي بعــد نهاية 

االجتمــاع “تعلــن اتحــادات وســط آســيا الســتة 
باإلجماع دعمها الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم آل 
خليفــة لمواصلة عمله المتميــز كرئيس لالتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم للفترة من 2019/2023”.
ويعتبر اتحاد وســط آســيا لكــرة القدم هو ثاني 
اتحــاد إقليمــي بعــد اتحاد اآلســيان المكون من 
12 دولة يعلن تأييده رســميا الشــيخ سلمان بن 
إبراهيــم للبقــاء فــي منصــب الرئاســة، ويحظى 
ومــؤازرة  بدعــم  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ 
لقيــادة  األعضــاء  الوطنيــة  االتحــادات  غالبيــة 

الكرة اآلسيوية خالل المرحلة القادمة.
مــن  المتوالــي  الرســمي  الدعــم  هــذا  ويأتــي 
االتحادات الوطنية األعضاء واتحادات مناطق 
القــارة اآلســيوية للتمســك بالشــيخ ســلمان بــن 

إبراهيــم آل خليفــة لمــا قدمــه مــن عمــل متميــز 
علــى مــدار الســنوات الـــست الماضيــة، والتــي 
عاش فيها االتحاد حالة من الوحدة واالستقرار 
والتضامــن وتحقيــق سلســلة مــن المكتســبات 

والمســتويات  األصعــدة  علــى  واإلنجــازات 
كافــة ليشــهد االتحــاد طفــرة غير مســبوقة منذ 
تأسيســه على الصعد الماليــة واإلدارية والفنية 

الشيخ سلمان بن إبراهيم والمؤسسية.

لقطة جماعية ألعضاء اتحاد وسط آسيا في اجتماع الجمعية العمومية

6 دول تنضم لركب مؤيدي ربان السفينة اآلسيوية
اتحــاد وســط آســيا يعلــن دعمــه ســلمان بــن إبراهيــم فــي االنتخابات

اللجنة اإلعالمية

حقــق منتخبنــا األولمبــي بدايــة إيجابيــة فــي التصفيــات المؤهلــة لــكأس آســيا تحــت 23 عامــا 2020، حينما نجح فــي تخطي 
منتخــب نظيــره منتخــب بنغالديــش بهدف دون رد. وســجل هــدف منتخبنا الالعب محمــد الحردان في الدقيقــة )21( من زمن 
المباراة. وفي لقاء افتتاح المجموعة أمس، حقق منتخب فلسطين فوزا سهال وكبيرا على حساب منتخب سيريالنكا بتسعة 

أهداف دون رد.

  تشكيلة منتخبنا

 بدأ مدرب منتخبنا ســمير شمام المباراة 
بتشــكيلة مكونــة مــن الحــارس يوســف 
حبيب، والالعبين:حسين جميل، حسين 
محمــد  ســيد  بوغمــار،  أحمــد  الخيــاط، 
أميــن، محمد الحــردان، عباس العصفور، 
أحمد صالح، محمد مرهون، عبدالرحمن 

األحمدي وسيد هاشم عيسى.

   الشوط األول

فــي  جيــدة  انطالقــة  منتخبنــا  حقــق    
المباراة، وكان قريبا من التسجيل المبكر، 
بعــد أن حــاول الالعــب محمــد مرهــون 
بتســديده كــرة يســارية، إال أنهــا جاورت 
القائــم األيمــن لمرمــى بنغالديشــدون أن 

تجد موقعا في الشباك )15(.
الهــدف األول بعدمــا   وســجل منتخبنــا 
لعــب ســيد هاشــم عيســى كــرة عرضيــة 
الــذي  الحــردان،  محمــد  إلــى  وصلــت 
فــي  بيســاره  وســددها  الكــرة  اســتقبل 

المرمى )21(.
يســجل  أن  عيســى  هاشــم  ســيد  وكاد 
الهــدف الثاني لمنتخبنــا األولمبي، بعدما 
توغــل يمينــا وســدد كــرة قويــة أبعدهــا 

حارس بنغالديش أنيسور )33(.
 ولــم تشــهد الدقائــق التاليــة أي جديــد 
يذكــر رغم الضغط الكبيــر ألولمبينا على 
مرمى بنغالديش  ؛ لينتهي الشوط األول 

بتقدم منتخبنا بهدف دون رد.

  الشوط الثاني

ولعــب محمد مرهون ركلــة ركنية تابعها 
ســيد هاشــم عيســى مباشــرة بيمينه، إال 
أن الحــارس البنغالديشــي أبعــد الخطــر 

عن مرماه من هدف محقق )53(.
 وســدد محمــد الحــردان كــرة قويــة مــن 

القائــم  أن  إال  بيمينــه،  المنطقــة  خــارج 
األيســر منــع الكــرة مــن معانقــة الشــباك 

.)58(
وشــارك حســن مدن بديال ألحمد صالح، 
قبــل أن يغــادر محمــد الحــردان الملعــب 
بســبب اإلصابة، إذ أشــرك شــمام الالعب 
للدقيقــة  مكانــه وصــوال  جاســم خليــف 

.)77(
وســدد محمــد مرهــون كــرة يمينــة مرت 
منتخــب  لمرمــى  األيســر  القائــم  جــوار 

بنغالديش )80(.
 وأجــرى مــدرب منتخبنــا تبديلــه األخير 
مــكان ســيد  الشامســي  بدخــول محمــد 

هاشم عيسى )82(.

  طاقم التحكيم

مكــون  تحكيــم  طاقــم  المبــاراة  أدار   
مــن حكــم الســاحة جومبــي مــن اليابان، 
وعاونــه مواطنه جــون والماليزي محمد 
يسري، والحكم الرابع محمد أميرول من 

ماليزيا.

  المؤتمر الصحافي

 أكــد مــدرب منتخبنــا األولمبــي ســمير 
شــمام أن األولمبــي قدم مبــاراة جيدة، 
بدايــة  فــي  الفــوز  عليــه  لزامــا  وكان 

مشواره بالتصفيات اآلسيوية.
المؤتمــر  فــي  شــمام  ســمير  وأشــار   

الصحافــي أن المنتخــب لعــب الشــوط 
األول بتميز واضح، وأضاع العديد من 
الفــرص الســانحة للتهديــف، مبينــا أن 
هــذا األمــر زاد من الضغــط على العبي 

المنتخب في الشوط الثاني.
بنغالديــش   وبيــن شــمام أن منتخــب 
يعتمــد علــى الهجمات المرتدة، مشــيرا 
العشــوائية  ببعــض  ظهــر  أنــه  إلــى 
باإلضافــة إلــى ضعف فني في عدد من 

الجوانب.
وذكــر أنــه عمد فــي الشــوط الثاني إلى 
الحفــاظ علــى منطقــة الوســط، مشــيرا 
إلــى أن ظــروف المبــاراة تحكــم علــى 
يتعلــق  فيمــا  التصــرف  الفنــي  الجهــاز 

بإدخال العب أو آخر.
ولفــت إلــى أن الكــرة فيهــا العديــد مــن 
أن  إلــى  مشــيرا  المعقــدة،  التفاصيــل 
هــذه  فــي  اللعــب  لــه  ســبق  المنتخــب 
األجواء من قبل في بطولة إندونيسيا.

ولفــت إلــى أن اختيــار حــارس المرمى 
الحــراس  مــدرب  مــع  بالتشــاور  يتــم 
لعــب  وطريقــة  اســتراتيجية  بحســب 

المنتخب.

بهدف الحردان.. أولمبينا يتخطى بنغالديش

لقاء منتخبنا مع سيرالنكا جانب من المؤتمر الصحفي

فرحة منتخبنا بالهدف 

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:
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“أشبال الزعيم” يحافظون على لقب دوري السلة
ــا ــث ــال ــي ث ــ ــلـ ــ ــى الـــحـــالـــة فــــي الــــمــــبــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة... واألهـ ــلـ تـــفـــوقـــوا عـ

ج فريــق المنامــة ببطولــة دوري زيــن لكرة الســلة لفئة األشــبال، بعد فوزه  تــوِّ
علــى حســاب فريــق الحالة بفــارق 12 نقطــة، وبنتيجة )90/78(، فــي المباراة 
النهائيــة التــي جمعتهما، مســاء أمــس )الجمعة(، على صالة اتحاد الســلة بأ م 

الحصم.

وعقــب انتهــاء المنافســات قــام عضوا 
يوســف  غانــم  االتحــاد  إدارة  مجلــس 
فريــق  بتقليــد  شــرف،  وســيدأنور 
ودرع  الذهبيــة  بالميداليــات  المنامــة 
البطولة، والحالة بالميداليات الفضية، 
فيمــا تّســلم فريــق األهلــي الميداليــات 
البرونزيــة لحصوله على المركز الثالث 
عقــب فــوزه علــى حســاب النويــدرات 
الثالــث  المركزيــن  تحديــد  لقــاء  فــي 

والرابع.
ونجــح أشــبال الزعيم بقيــادة المدرب 
علــي رجــب مــن المحافظــة علــى لقبه 

الثانــي  للموســم  العــام  للــدوري  بطــال 
علــى التوالــي، وذلك عقب أن اســتعاد 
لقبه في الموســم الماضي بعد أن قطع 
المنامــة  انتصــارات  سلســلة  المحــرق 

بالبطولة في العام 2017.
لنــادي  الثالثــة  البطولــة  هــي  وهــذه 
المنامــة على مســتوى الفئــات العمرية 
هــذا الموســم، إذ ســبق أن تــّوج صغــار 
لفئتــي  الــدوري  ببطولتــي  الزعيــم 

الشباب والناشئين.
وتقــدم المنامــة أوال بفــوزه فــي الربــع 
األول بفــارق ســلة واحدة 15/13، قبل 

إلــى  تأخــره  فــارق  الحالــة  يقلــص  أن 
نقطــة واحــدة فقط مــع نهاية الشــوط 
األول 33/32 بفــوزه فــي الربــع الثانــي 

.19/18
فــي  نســبية  أفضليــة  المنامــة  وشــكل 
الشــوط الثاني، إذ فاز في الربع الثالث 

25/18 ليتقدم بنتيجة المباراة 58/50.
وغم محاوالت الحالة للعودة وتقريب 
أن  إال  األخيــر،  الربــع  فــي  النتيجــة 

علــى  يحافــظ  أن  اســتطاع  المنامــة 
تقدمــه وحســم الفــوز بفــوزه فــي هــذا 

الربع 32/28.

جانب من التتويج

محمد الدرازي

أهــداف بـــ9  ســيريالنكا  باكتســاح  اآلســيوية  التصفيــات  يفتتــح  فلســطين 
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إعداد: هبة محسن

الســاعات السويســرية  كشــفت صانعــت 
الفّنــان  مــع  بالتعــاون  هوبلــو،  الفاخــرة، 
Sto�  الُمبــدع مــارك فيريــرو، ُمبتكــر فــّن

rytelling Art )أي الرســم الروائــي(، عــن 
ســاعة بيغ بانــغ وان-كليك مارك فيريرو. 
ُتشيد هذه الساعة الحصرّية بمرأة القرن 
الحادي والعشــرين، التي تمّيز نفسها من 
خالل تعّدد أدوارها، وُتجّسدها في مظهر 
القــول  وُيمكــن  الحديــث.  العصــر  بطلــة 
ا  إّن هــذا التعــاون ُيمّثل نهًجا استكشــافيًّ

يجمع ما بين الفّن وصناعة الساعات. 
العصريــة  المــرأة  تضطلــع   
على التوالي، وعلى مدار ســاعات اليوم، 
بــدور الزوجــة واألم والصديقة والحبيبة 
وسّيدة األعمال والمرأة الجذابة وأيقونة 
الموضة أو الشــخص الذي يطيل الســهر، 
وهي تتمّيز بكونها شــخًصا يصعب توّقع 

متعــددة  كونهــا  جانــب  إلــى  تصّرفاتــه، 
إّنهــا شــخٌص ودود،  المهــارات وفريــدة. 

وهــي تســتخّف بالمغامرات البســيطة أو 
المعقــدة التــي تواجههــا، كمــا أّنهــا تعتمد 

الجوانــب  بيــن  للتوفيــق  ســحرها  علــى 
المختلفة لحياتها اليومّية.

ــادي والـــعـــشـــريـــن ــ ــحـ ــ تـــشـــيـــد بــــمــــرأة الــــقــــرن الـ

هوبلو ومارك فيريرو يكّرمان النساء

تشــهد عــروض بدايــة العــام مــن التســهيالت للســيارات الوكيــل والمــوزع 
الحصــري لعالمــة Foton Motor إقبــاالً كبيــًرا مــن قبــل الجمهــور الكريــم، 
وذلك ألسعارها التنافسية والمزايا المتعددة التي تطرحها الشركة للزبائن 
والتي تشمل تحمل ضريبة القيمة المضافة من قبل العمالء، تسليم فوري 

وأقساط مرنة بمعامالت سريعة وودية وغيرها الكثير.

المديــر  صــرح  جانبــه،  مــن 
جاســم،  بريــر  للشــركة  العــام 
كعادتنــا فــي شــركة التســهيالت 
لتوفيــر  نســعى  للســيارات 
تالقــي  التــي  العــروض  أحــدث 
إقبــاالً منقطــع النظيــر مــن قبــل 
اقتنــاء  فــي  الراغبيــن  العمــالء 
تناســب  التــي  طرازاتنــا  أحــد 

أعمالهــم ومتطلباتهــم التجاريــة 
التجاريــة،  الفئــات  جميــع  فــي 
لنوفــر لهــم كل ما يحتاجونه من 
حيــث الجــودة والمتانــة والقوة 
والســعر المناســب، وخدمــات ما 
بعــد البيــع، ونحن ندعــو العمالء 
العــروض  هــذه  مــن  لالســتفادة 

المتوفرة لفترة محدودة.

إقبال على عروض “التسهيالت” للسيارات

أعلنت شركة سامسونج الخليج لإللكترونيات، عن إتاحة الفرصة أمام عمالئها في مملكة البحرين للحصول على أحدث هواتفها 
الذكيــة, S10, S10+ Galaxy S10e، الجديــدة مــن خــالل مبادلتهــا مــع أجهزتهــم القديمة، وذلك لفترة زمنية محــدودة ابتداء من 
تاريخ 15 مارس 2019. ويمكن للعمالء مبادلة طرازات محددة في متاجر التجزئة الخاصة بعدد من شركاء سامسونج والحصول 

على أفضل األسعار بحسب حالة هواتفهم القديمة.
وتتضمــن قائمــة الهواتــف الذكيــة التــي يمكــن 
األجهــزة،  مــن  متنوعــة  مجموعــة  مبادلتهــا 
وتعتمد األســعار عند المبادلة على نوع الهاتف 
يــراد اســتبداله وحالتــه. وتعليًقــا علــى  الــذي 
المبادرة، قال رئيس قسم مجموعة المعلومات 
الخليــج  سامســونج  فــي  النقالــة  والهواتــف 
لإللكترونيــات طارق صبــاغ: “اليوم، من خالل 
طــرح برنامــج االســتبدال، نحــن نمنــح عمالئنا 
الكــرام الفرصــة لترقيــة أجهزتهــم القديمة إلى 
أحــدث أجهــزة Galaxy S10 وتجربــة أفضــل 

االبتكارات مقابل أقل سعر ممكن. 
ويغطي هذا البرنامج مجموعة كبيرة  «

من األجهزة المحمولة وهو متاح 
في معظم متاجر التجزئة الكبرى 

في البحرين، مما يجعله في متناول 
الجميع”.

أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين عن 
فــوز أحمــد جاســم جمــال بشــقة مفروشــة 
فاخرة في درة مارينا، إضافة إلى 60 فائزا 
آخــر فــي الجوائز الخاصة لفئات “لبشــارة”، 
وذلك خالل سحب شهر فبراير من حساب 
التوفيــر االســتثماري “لبشــارة” للعام 2019 
الــذي تم إجــراؤه بالمقر الرئيــس في مركز 
البحريــن التجــاري العالمــي، تحت إشــراف 
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة 
وبحضور عدد من أعضاء الفريق اإلداري. 
رئيــس  نائــب  صــرح  المناســبة،  وبهــذه 
بيــت  فــي  لألفــراد  المصرفيــة  المجموعــة 
صبــاح  البحريــن   – الكويتــي  التمويــل 
عبداللطيف الزياني، قائال: “إنه من دواعي 
ســرورنا أن نهّنــئ أحمد جاســم علــى فوزه 
بشــقة فاخــرة فــي درة مارينــا؛ ســعيا منــا 
لتوفيــر كافــة ُســبل الراحــة للفائزيــن، فقــد 
تكاليــف  وتغطيــة  الشــقق  بتأثيــث  قمنــا 
رســوم الخدمــة لمــدة عاميــن، ســائلين هللا 
عز وجل أن ُيبارك للفائزين في جوائزهم”.

ســعادته  عــن  جمــال  أحمــد جاســم  وعّبــر 
بهــذه الجائــزة قائــال: “لقــد كان خبــر فوزي 
وقــد  ســعيدة.  مفاجــأة  الكبــرى  بالجائــزة 
تلقيــت الخبــر بســعادة عارمــة، حيــث ُتعــد 
هــذه المرة األولى التي أربح بها جائزة من 

حســاب “لبشارة”. وأتطلع شوًقا لالستمتاع 
بمــا توفــره درة مارينــا مــن وســائل الراحة 
والترفيــه لــي ولعائلتــي الكريمــة، وأود أن 
أشــكر بيــت التمويــل الكويتــي – البحريــن 

على هذه الجائزة”.

لـــــــفـــــــتـــــــرة زمـــــــنـــــــيـــــــة مـــــــــحـــــــــدودة مــــاريــــنــــا درة  فـــــــي  فـــــــاخـــــــرة  ــة  ــ ــقـ ــ شـ

“سامسونج” تطلق برنامج استبدال الهواتف الذكية “بيت التمويل الكويتي” ُيعلن عن الفائز األول
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مطار البحرين يستعد لسباقات الفورموال 1
تــــــــــــــحــــــــــــــدي جــــــــــــــديــــــــــــــد لـــــــلـــــــشـــــــركـــــــة
أعلنت شــركة مطار البحرين انتهاء مطار البحرين الدولي من إعداد جميع التجهيزات الالزمة الســتيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد زوار نســخة هذا العام 
مــن ســباق جائــزة البحريــن الكبــرى لطيــران الخليــج للفورمــوال 1 التي تســتمر لمــدة أربعة أيــام، وذلك للمــرة األولى على اإلطــالق، هذا باإلضافــة إلى ضمان 

استقبالهم بترحاب حار يعكس كرم الضيافة البحريني األصيلة. 

وُيقــام الســباق خــالل الفتــرة مــن 28 
حلبــة  فــي  الجــاري  مــارس   31 إلــى 
بذلــك  ليمثــل  الدوليــة،  البحريــن 
التــي   1 الفورمــوال  فعاليــات  أضخــم 
اســتضافتها المملكــة علــى اإلطــالق. 
المرموقــة  الفعاليــة  هــذه  وتســاهم 
فــي جــذب أنظــار العالــم بأكملــه نحو 
مملكــة البحريــن، إذ تســتقطب نخبــة 
مــن أبــرز النجــوم العالمييــن وحشــود 
شــّتى  مــن  المشــجعين  مــن  كبيــرة 
أنحــاء العالم، كما أنــه من المتوقع أن 

يتابــع الســباقات أكثر من نصف مليار 
مشجع.

الرئيــس  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
التنفيــذي للعمليــات بمطــار البحريــن 
الدولــي مايــكل هوهينبرجــر إن قــرار 
إضافــة يوم آخــر إلى مدة فعالية هذا 
بآثــار إيجابيــة كبيــرة  العــام ســيعود 
علــى االقتصــاد المحلــي، إذ ســتزداد 
مدة إقامة السائحين، وهو ما سيوفر 
فرًصــا مثمرة جديدة الزدهار قطاعي 

السياحة والضيافة.  

مضيًفا أن ذلك يشكل تحدًيا جديًدا لشركة مطار البحرين وشركائها، إذ يستعد  «
المطار الستقبال أضخم عدد من زوار الفورموال 1 حتى يومنا هذا، مؤكًدا أن الشركة 

قد اتخذت جميع التدابير الالزمة لضمان استمتاع ضيوف المملكة بكرم الضيافة 
البحريني األصيلة وتجربة سفر مثلى.
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يجلــب فنــادق ومنتجعــات موفنبيــك األذواق والنكهات من الســاحل الغربي للواليات المتحدة إلى موفنبيك البحرين مع قائمة حصرية جديدة مســتوحاة 
من كاليفورنيا. احتفاالً باألكالت الموســمية الطازجة، حيث ســتكون الحملة العالمية لألغذية والمشــروبات، وهي )كاليفورنيا دريمين(، متاحة للعشــاء في 

قاعة المرجان طوال شهر مارس 2019 في كل ليلة السبت، األحد، الثالثاء واألربعاء.

سيســتمتع الضيــوف بقائمــة )كاليفورنيــا 
  )’California Dreamin دريمنــج 
والمكونــة من أجــواء أنــواع الخضروات 

والمكونــات العضويــة والمســتوحى مــن 
هوليــوود وإلــى شــاطئ فينيســيا ووادي 
قــام  الحــدث،  هــذا  مــع  وتماشــًيا  نابــا. 

فنــدق موفنبيــك بدعــوة شــركاء وســائل 
المأكــوالت  اإلعــالم والضيــوف بتجريــة 
مــن قائمة كاليفورنيــا دريمنغ بتاريخ 13 

مارس 2018. ولقد استمتع الحضور بفن 
األطباق الحصرية من فنادق ومنتجعات 

موفنبيك.

خــــــال قـــائـــمـــة أحــــــــام كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا الـــجـــديـــدة
“الموفنبيك” يطلق مزيًجا من النكهات

تحتفــل حديقــة جنــة دلمــون المفقــودة أكبــر حديقــة مائيــة فــي البحريــن 
وبالتعاون مع راديو مرشي اف ام بقدوم فصل الربيع بكرنفل عائلي ضخم 
يجمــع بيــن الترفيــة للعائالت واألفــراد إضافة إلى االحتفال بمناســبة تهتم 

بالعادات وثقافات بعض الشعوب الجاليات القاطنة في مملكة البحرين.

التشــغيل  مديــر  بذلــك،  صــرح 
إســماعيل إبراهيــم قائــال: نحــن فــي 
إلــى  نســعى  دلمــون  جنــة  حديقــة 
الترفيــه  ومتعــة  البهجــة  إدخــال 
فمــع  دلمــون،  جنــة  لــرواد  الراقــي 

بــدء افتتــاح الموســم الثانــي عشــر 
لحديقــة جنــة لــم تنقطــع الفاعليــات 
التي صممت ووفق لبرامج ترفيهية 
واألفــراد  العائــالت  لترضــي  معــدة 

بكافة األعمار.

“جنة دلمون” تقيم مهرجان األلوان
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يتوجب عليك تقديم تنازل ما أو تخفيف 
االنفعال.

لتحرك بدقة تفاديًا إلضاعة الوقت الثمين.

لست مرتاحًا إلى وضعك الصحي العام.

تشعر أن شيئًا ما ليس على ما يرام.

دافع عن إنجازاتك اليوم وال تتهاون بها.

الجميع يحاول أن يدفعك إلى مواجهة قرارات.

أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر 
به.

تستعيد حماستك وجرأتك، وتسمع جوابًا 
يفرحك.

وضعك الصحي بحاجة إلى اهتمام، وكن حذرًا.

يحمل إليك هذا اليوم أماًل جديدًا بالتحسن.

احرص على ممارسة الرياضة، أو على األقل 
المشي.

التشنج في األعصاب الذي ينتابك بين حين 
وآخر.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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مليار دوالر ودعم برامج 
أخرى متعلقة بالفضاء.

طرحت المطربة اللبنانية 
باسكال مشعالني أحدث 
أغنياتها “اتعذبت كفايا” 

باللهجة المصرية، عبر 
قناتها الرسمية بموقع 
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الحيـــاة الرقميـــة فـــي العالـــم زادت مـــن اإلقبـــال عليـــه

8 مــالمــح للمنـزل الــذكــي

يــزداد اإلقبــال حاليًا على تجهيزات المنزل الذكي، نظرًا ألن الحياة صارت رقمية بدرجة 
كبيرة. وفي ما يلي نظرة سريعة على أهم المفاهيم الخاصة بالمنزل الذكي:

إنترنت األشياء

األشــياء،  إنترنــت  مصطلــح  حاليــًا  ينتشــر 
وهــو مصطلــح جامــع للتقنيــات، التي تتيح 
إمكانيــة ربط األشــياء مع بعضهــا بعضًا من 
أجــل تبــادل البيانــات أو اســتدعائها، وغالبًا 
المرســلة والمســتجيبة  تلعــب األجهــزة  مــا 
والوحــدات  المصغــرة  والحواســيب 
الالســلكية دورًا فــي هــذا المجــال، ويجــب 
أن تعمــل هذه األجهزة بشــكل موفر للطاقة 
الكهربائيــة، نظــرًا ألنهــا تكــون فعالــة علــى 

مدار الساعة.

بلوتوث

الالســلكي  المعيــار  اســتخدام  يمكــن 
ويتيــح  األشــياء،  بيــن  للربــط  “البلوتــوث” 
مــدى  البلوتــوث  تقنيــة  مــن   5.0 اإلصــدار 
تغطية أكبر وسرعة أعلى وحجم أكبر لنقل 
البيانــات في وضع توفيــر الطاقة المعروف 
باســم Bluetooth Low Energy. باإلضافة 
إلــى ذلــك، يمكــن للمستشــعرات فــي المنزل 
أكبــر، مثــل  بيانــات  الذكــي توفيــر كميــات 
نتائج القياس )البث(، وذلك دون االضطرار 
إلى إنشــاء وصالت بيــن األجهزة المختلفة، 

التي تستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية، 
كمــا توفر تقنية البلوتوث بدءًا من اإلصدار 

5.1 إمكانات أفضل لتحديد المواقع.

بوابة

مركــز  بمثابــة   Gateway البوابــة  تعتبــر 
التحكــم فــي المنزل الذكــي، حيث يتم ربط 
األجهــزة الشــبكية فــي المنــزل علــى طريق 
وهــو  باإلنترنــت،  واالتصــال  راوتــر  جهــاز 
مــا يضمــن التناغــم التــام بيــن البرمجيــات 
الميكانيكيــة،  والمشــغالت  والمستشــعرات 
فمثالً إذا كانت درجة حرارة الغرفة ال يجوز 
أن تقــل عــن 20 درجــة مئوية، فإنــه بمجرد 
نــزول درجة الحرارة إلى 19.5 مئوية يقوم 
مركــز التحكــم Gateway بإصــدار أمــر إلــى 
المشــغل الميكانيكــي مــن أجــل فتــح صمام 
الثرموســتات، وعــادة مــا يتــم اإلشــارة إلــى 
البوابــة بأســماء مختلفــة، مثــل Bridge أو 

Hub أو مركز التحكم بكل بساطة.

خصوصية

البيانــات  وحمايــة  الخصوصيــة  تعتبــر 
مــن أكبــر التحديــات فــي المنــازل الذكيــة، 
حيــث تتطلــب المعلومــات الحساســة، مثل 

األعمــال الروتينية اليوميــة وصور الكاميرا 
فــي  التحكــم  أو  المنــزل  إلــى  والوصــول 
مــن  مســتوى  أعلــى  المنزليــة،  التجهيــزات 
األمــان واالعتمــاد علــى تقنيــة التشــفير من 

النهاية إلى النهاية.

متعدد الغرف

تشــير هــذه الوظيفــة إلى أنه يمكن تشــغيل 
الموســيقى الســلكيًا وبشــكل متزامــن فــي 
غــرف مختلفــة فــي المنــزل الذكــي، ويتــم 
التحكــم فــي جميــع الســماعات الشــبكية أو 
 WLAN األجهزة الصوتية عن طريق شــبكة

الالســلكية، إذا كانــت تدعــم المعيــار متعدد 
الغرف نفسه.

مستشعرات

المشــغالت  مــع  المستشــعرات  تعتبــر 
التجهيــزات  عناصــر  مــن  الميكانيكيــة 
األكثــر أهمية في المنــزل الذكي، حيث 
تقوم المستشعرات باستدعاء البيانات 
الحــركات،  أو  الحــرارة  درجــات  مثــل 
ثــم يتــم نقــل هــذه البيانــات بعــد ذلــك 
إلــى مركز التحكــم، الذي يقــوم بإجراء 

محدد بشكل مسبق.

مشغل ميكانيكي

عــادة مــا يتم تنفيذ األوامــر في المنزل 
إجــراءات  يتبعهــا  بحيــث  الذكــي، 
معينــة، فمثالً إذا رغب المســتخدم في 
إنــزال المصــراع الكهربائــي أو الســتائر 
الكهربائيــة، فإنــه يقــوم بالضغــط علــى 
كانــت  ســواء  الميكانيكــي،  المشــغل 
مفتاحــًا أو جهــاز تحكــم، والــذي يعمــل 
على تفعيــل موتور المصراع الكهربائي 

أو الستائر الكهربائية.

وصول عن ُبعد

عــادة ما يتم الوصول إلى تجهيزات المنزل 
الذكي عن ُبعد عن طريق تطبيقات الهواتف 
الذكيــة، وهــو مــا يعتبــر مــن االســتخدامات 
المريحــة فــي المنــازل الذكية، حيــث يمكن 
كاميــرات  صــور  اســتعراض  للمســتخدم 
المراقبــة عــن ُبعد عن طريــق الهاتف الذكي 

أو التحكم في التدفئة في المنزل.

 Hotel“ تعــرض فوكــس ســينكو حاليــا لفيلــم الدرامــي والتشــويق
Mumbai” مــن تمثيــل ديــف باتيــل، وأرمــي هامــر، والفيلــم مأخوذ 
عــن قصة حقيقيــة حول الهجوم اإلرهابي على فندق “تاج” بمدينة 
مومبــاي الهنديــة، ومحاولــة العامليــن بالفندق التضحيــة بحياتهم 

من أجل النزالء، وتم التصوير ما بين الهند وأستراليا.

بطــل العمــل ديــف باتيــل اشــتهر 
 Slumdog“ فيلــم  فــي  بــدوره 
Millionaire” عــام 2008، والــذي 
كان لــه نصيــب األســد فــي حفل 
بـــ8  األوســكار  جوائــز  توزيــع 

جوائــز، كمــا ُرشــح ديــف لجائــزة 
فــي  األولــى  للمــرة  األوســكار 
مســيرته كأفضل ممثــل في دور 
 ”Lion“ رئيســي عن فيلــم الدراما

عام 2016.
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1989
تأسيس منظمة االتحاد العام الطالبي الحر في الجزائر.

1991
إندالع الحرب األهلية في سيراليون بعد الثورة على الحكومة السيراليونية.

 1994
اغتيال المرشح الرئاسي في المكسيك لويس دونالدو كولوسيو برصاصة في الرأس.

2009
اغتيال مساعد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان كمال مدحت.

2017
اغتيال دنيس فورونينكوف الُمعارض الروسي.

22

قالــت الفنانة مي عز الدين انها تســير بخطــوات فنية بطيئة 
قياســا بخطــوات بنــات جيلهــا، فهــي تحرص دائمــا على 
وجودهــا فــي أعمال تســتمتع وهــي تمثلها، لدرجــة أنها 
لــم تقدم دورا يشــبه اآلخر، وكثيرا ما ترفــض الدور الذي ال 
تستطيع من خالله تجسيد الشخصية بالشكل المطلوب. 

وأعربــت مي عزالدين عن فرحتها الكبيــرة بعد النجاح الكبير 
الذي حققته في تجســيد شــخصية الفتــاة الثريــة “هالة” في 

مسلسل “رسايل”.

بعد غياب عن الدراما الســورية لعدة ســنوات، تعود الفنانة 
ديمة بياعة إليها من باب البيئة الشــامية عبر مسلســل 
“سالســل دهــب” إخــراج إياد نحــاس، تأليف وســيناريو 
وحوار ســيف رضا حامــد، حيث تؤدي شــخصية “زكية”، 
وهي إنســانة أقرب إلى البساطة والسذاجة لكنها ليست 

بغبية، إنها زوجة ميهوب )يؤدي دوره الفنان بســام كوسا( 
الصائغ المحّنك في سوق الذهب، الذي يتميز بمعرفة عميقة 

بنفسيات النساء.

وجهــت الفنانــة اللبنانية نانســي عجــرم رســالة لجمهورها 
ومتابعيها في لبنان وحول العالم، بمناسبة اليوم العالمي 
للســعادة، تمنت مــن خاللهــا للجميع ان يعيشــوا فرحًا 
دائمــًا، ناصحة إياهم أن يصنعوا ســعادتهم بأيديهم وبما 

وهبتهم لهم الحياة.
وكتبت نانســي عبر حســاباتها الخاصة في مواقع التواصل 

االجتماعي: فــي اليوم العالمي للســعادة أتمنى أن يعيش كّل 
شخٍص منكم فرًحا دائًما.. اصنعوا سعادتكم بأيديكم وبما وهبته لكم الحياة.

نانسي تهنئسالسل دهبخطوات فنية



عمليات التجميل تستهوي الشباب البحريني

بعد الحديث عن انفصال النجمة التركية بيرين سات عن زوجها النجم  «
التركي كنان دوغلو، من دون تأكيد الخبر من الطرفين، كشف موقع 
“ميديا فاريسي” التركي ان سات طلبت الطالق من زوجها، وتريد ان 
يحصل ذلك بأسرع وقت، حيث انها ال تريد اي تعويض مادي مقابل 

إتمام الطالق، واشار الموقع الى ان سات مصممة على الطالق.

اخــذت عمليــات التجميــل مجــاالً واســعا فــي األلفيــة حتــى تمكنــت مــن 
بسط السيطرة على عقول كل اإلناث المتمكنات وغير المتمكنات ماديًا 
بعمليات التجميل من األنف وصوالً الى نحت كل أجزاء الجســم وتغيير 
مالمح الشخص الى شخصيات أخرى، واتخذت عمليات التجميل مكانة 
لــكل فــرد مــن المجتمــع يتابع كل شــخصية تظهــر على وســائل التواصل 
االجتماعي معطيًا فيها مجاالً للتساؤل ماذا فعلت لكي تصل وأصل الى 

ما هي عليه؟

اكثــر  للبحــث عــن مظهــر  وإلحاحــا 
جمــال ووســامة للبحث عــن الكمال 
وتحسين مظهر اجسامهم والغريب 
التجميــل  عالــم  إن  األمــر  فــي 
الشــبابية  الفئــة  نحــو  يتوجــه  بــدأ 
الحظنــا  اننــا  ذلــك  مــن  واألغــرب 
ارتفــاع نســبة المقبلين من الشــباب 
فــي عمليات التجميل بشــكل يفوق 
نسبة اإلناث، ففي إحصائية نشرتها 
احــدى العيــادات العالميــة لعمليــات 
العيــادة  افتتــاح  منــذ  إن  التجميــل 
فــي ســنة 2009 حتــى هــذا اليــوم 
نســبة عمليات التجميل لدى الذكور 

متفوقة على النســبة األنثوية، وفي 
نبــض  قيــاس  تــم  االخيــرة  اآلونــة 
التجميــل  عمليــات  حــول  الشــارع 
التــي يقــوم بها الشــباب وتم ســؤال 
عــدد كبيــر من الجنســين حــول هذا 
األمر وتمت اإلجابة بنســبة تفوق الـ  
80 % مــن الرفــض حــول مــا يجري 
كمــا علق البعض إن هذا الباب الذي 
تم جلبه لعقول الشــباب يفتح آفاقا 
اخــرى وخطيــرة في المســتقبل كما 
مــن  الغربيــة  الــدول  فــي  شــاهدنا 
تحوالت جنســية من ذكــر الى انثى 

والعكس كذلك.
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علي حسين

احتفــاًء بيــوم الشــعر العربــي والعالمــي الذي 
مــارس،  مــن  والعشــرين  الحــادي  يصــادف 
وبتنظيــم من هيئــة البحرين للثقافــة واآلثار 
بالتعــاون مع المركز اإلقليمــي العربي للتراث 
العالمي ومهرجان تاء الشباب، أحيت مبادرة 
“هارموني” التابعة للمهرجان حفالً غنائيًا في 
الهواء الطلق بمحاذاة الساحة األمامية لباب 
البحرين، وذلــك  اليوم الخميس الموافق 21 

مارس الجاري
وشــهد الحفــل غنــاء باقــة من أشــهر القصائد 

العربيــة، إلــى جانب أغاني مــن ذاكرة الطرب 
يوســف  الفنــان  بــأداء  األصيــل،  العربــي 
وقــراءة  أســيري،  والفنــان محمــد  الجابــري، 

شعرية لمريم فقيهي، وحسن الساعاتي.
ألبومهــا  “هارمونــي”  مبــادرة  وأطلقــت  كمــا 
مجموعــة  يتضمــن  والــذي  حديثــًا،  الصــادر 
الشــعراء  مــن  لنخبــة  المغنــاة  القصائــد  مــن 
البحرينييــن والعــرب، كالشــاعر عبــد الرحمن 
القصيبــي  وغــازي  كمــال،  وحســن  رفيــع، 

وحافظ إبراهيم.

يقيم مسرح الصواري بتاريخ 27 مارس 
الكبيــر  للفنــان  تأبينيــا  حفــال  الجــاري 
الراحــل إبراهيــم بحر على خشــبة صالة 
البحريــن الثقافية، تزامنا باليوم العالمي 

للمسرح عند الساعة 8 مساء.
وجــاء في بيان األمســية “هــل يكفي أن 
نقــول وداعــا؟ هل تكفي كلمــات الرثاء؟ 
الــذي  اليــوم  فــي  هنــاك  ســنكون  ولكــن 
تحب 27 مارس اليوم العالمي للمســرح، 
لنعاهدك بأن يكون المســرح دائما مالذنا 
اآلمــن.. كونــوا معنــا.. فــي أمســية األمل 
فــي تأبيــن فقيــد الفــن البحرينــي الفنان 

الراحل إبراهيم بحر”.
يذكر أن الفنان بحر وافته المنية في 15 
فبرايــر الماضــي بعد رحلة عطاء امتدت 
لســنوات طويلــة قــدم خاللهــا الكثير من 
األعمــال وكان بحق رمــزا من رموز الفن 
وأحد أعمدته وينبوعا من ينابيع اإلبداع 
بــكل مــا تحمله الكلمة مــن معنى، إذ كان 
يقــدم للمشــاهد مزيجــا فريــدا مركبا من 
ألــوان االمتياز الفنــي والفكري. كان بحر 
فنانــا علــى مســتوى عميــق مــن الثقافــة 

فــي  تتكــرر  أن  يمكــن  ال  نــادرة  وحالــة 
عالمنا العربي بأي شكل من األشكال.

ضمــن مهرجــان ربيــع الثقافــة الرابــع عشــر، اســتضافت الصالــة الثقافيــة مســاء 
ا احتفى بذكرى الفنان عبد الحليم  الخميس الموافق 21 مارس 2019م، حفالً غنائيًّ

حافظ أحياه الفنان أحمد عّفت. 

وشــهد الحفل الذي أقيم بالتعاون مع ســفارة 
جمهوريــة مصر العربية الشــقيقة لدى مملكة 
لــدى  المصريــة  الســفيرة  حضــور  البحريــن، 
المملكة الســيدة ســهى رفعت، وســط امتالء 
األصيــل،  الطــرب  بمحبــي  بالكامــل  القاعــة 
وأّدى  الراحــل.  الفنــان  أغنيــات  وتحديــًدا 
أحمــد عّفــت مجموعة مــن روائــع الفنان عبد 
الحليــم حافــظ بمصاحبــة فرقــة الموســيقى 
العربيــة مثــل: الحلــوة، علــى قــد الشــوق، أي 

دمعــة حزن، فوق الشــوق، زي الهــوا، قولوله، 
بحلــم بيــك، جبــار وقارئة الفنجــان. ويحظى 
الثقافــة برعايــة ذهبيــة مــن  مهرجــان ربيــع 
مجموعــة gfh الماليــة، بنك البحرين الوطني 
الداعمــون  أمــا  وبتلكــو.  تمكيــن  ومؤسســة 
ألمنيــوم  شــركة  فهــم  للمهرجــان  الفّضيــون 
البحريــن ألبــا، شــركة مطار البحرين، الســوق 
الحرة البحرين، بنك البحرين الكويت، شركة 

هواوي لالتصاالت وشركة طيران الخليج. 

الصواري يقيم حفال تأبينيا إلبراهيم بحرمبادرة “هارموني” تطلق ألبومها الجديد ربيع الثقافة يحيي ذكرى عبدالحليم حافظ

نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي أمســية فنية مســاء االحد الماضي عرض خاللها المخرج 
البحرينــي الســينمائي الصاعــد فلميــن من اخراجــه واللذين فازا بالمركز الثالــث االول بعنوان 
“عادل” والذي عرض في مسابقة االفالم التي نظمتها جمعية البحرين لنقابات العمال والفيلم 

الثاني بعنوان “اخر مكالمة “ والذي شارك به في مهرجان نادي البحرين للسينما االخير.

وقــد حضــر العــرض جمهــور مــن المهتميــن 
باالفالم الســينمائية البحرينية الذين شارك 
عــدد منهــم فــي المداخــالت حــول الفلميــن 
وقــد اجاب المخــرج محمد الدوســري على 
الــذي  الجمهــور  واستفســارات  مداخــالت 
ابدى اعجابه بالفلمين واشــادوا بالمســتوى 
البحرينيــة  االفــالم  اليــه  وصلــت  الــذي 
القصيــرة وحصولهــا في الســنوات االخيرة 

المهرجانــات  فــي  متقدمــة  مراكــز  علــى 
السينمائية داخل البحرين وخارجها 

وادار االمســية أمين عام مركز عبدالرحمن 
كانو الثقافي الفنان عيسى هجرس.

ابراهيــم  محمــد  المخــرج  الفنــان  وتقــدم 
الدوسري بجزيل الشــكر والتقدير للقائمين 
علــى المركــز ورعايتــه للمنجــزات الشــبابية 

في كافة المجاالت.

مهــدي  البحرينــي  الشــاعر  شــارك 
ســلمان في فعاليات مهرجان “رحلة 
أحيــا  حيــث  بالكويــت،  المعنــى” 
أمســية شــعرية إلــى جانــب الشــاعر 
الكويتي دخيل الخليفة قدم خاللها 
الشــاعران قصائد شــعرية من فيض 
إبداعاتهمــا الشــعرية، التــي تتوهــج 

فيها الكلمة بأجمل صورها.
فــي  قــال  ســلمان  مهــدي  الشــاعر 

تصريحــات إعالمية خالل األمســية 
إن الطريقــة المثلــى للنهــوض بشــعر 
وتضامــن  واســعة،  عمليــة  يتطلــب 
واشــتراك مجموعة من المؤسســات 
مــن بينهــا وزارة التربيــة، واإلعــالم، 
والثقافــة، وأيًضــا تغيــر قيمــة النظر 
وأهمية ومفهوم الشعر، فهي مسألة 
إجابــة  فــي  تنحصــر  أن  مــن  أكبــر 

سؤال.

فــي  مجلــي  أحمــد  الفنــان  يشــارك 
المسلســل التراثــي الفانتــازي “حكايات 
ابــن الحــداد” مــن تأليف وفكــرة المنتج 
يوســف  وإخــراج  الكوهجــي  أحمــد 
الكوهجــي، إلى جانــب نخبة من نجوم 
البحريــن، وقد جــرى تصوير العمل في 
القريــة التراثيــة الجديدة التي شــيدها 
احمــد الكوهجــي، وعن هذه المشــاركة 
قــال الفنــان مجلــي: مــن المؤكد يشــعر 
الســاحة  شــاهد  إذا  بالســعادة  الفنــان 
تــدور،  الفنيــة نشــطة وعجلــة اإلنتــاج 
ومسلســل “ حكايات ابــن الحداد” يضم 
وهــذا  الفنانيــن  مــن  كبيــرة  مجموعــة 
التجمــع الفنــي الكبيــر كنــا نفتقــده منذ 

زمن. 
وحلقاتــه  فانتــازي  تراثــي  المسلســل 
متصلــة منفصلة ولــن أتكلم عن طبيعة 
أجــواء  عــن  ســأتحدث  ولكنــي  الــدور 
التصويــر فــي القريــة التراثيــة الرائعة، 

فــي  الحمــاس  فتيــل  يشــعل  فالموقــع 
نفــس الفنــان ويجعلــه يضاعــف جهده، 
الســيما وأن االعمــال التراثية لها نظرة 
والبحريــن  مغايــر،  واســلوب  خاصــة 
معروفــة فــي تقديــم الدرامــا التراثيــة 
إنجازاتهــا  عــن  يتحــدث  والتاريــخ 
البيــت   “ والجميــع يذكــر أعمالنــا مثــل 
العــود” “ فرجــان لول” “ حــزاوي الدار” “ 

ملفى األياويد” “ سعدون” وغيرها.

الدوسري في ضيافة “كانو الثقافي”

أمسية لمهدي سلمان مجلي يبحر مع “حكايات ابن الحداد”

 أسامة الماجد

محرر مسافات
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بريطانيا تمنح اللجوء لكلبة ذاقت ويالت التعذيب
أحدهــم فــي لبنان، قلبه من حجر وال نــدري من يكون، مارس 
الطغيــان المتجبــر مع كلبــة ذاقت على يديه ويــات التعذيب 
المتنــوع، إلــى درجــة أنــه أصابهــا بأعيــرة ناريــة 17 مــرة فــي 
أنحــاء عــدة مــن جســمها، منهــا طلقة فقأ بهــا عينهــا، كما قطع 
أذنها بالسكين، وبطريقة ما كسر فكها، ثم ربطها إلى صندوق 
مــن الخشــب بأســلوب وحشــي لتمــوت بالبطء المؤلــم، وعلى 
هــذه الحالــة البائســة وجدوهــا صدفــة، والتقطــوا لهــا صــورة 
انتشــرت عبــر مواقــع التواصــل، فرقــت لهــا القلــوب، وأســرع 
مرفقون بالحيوان إلى منصات لهم في اإلنترنت إلنقاذها من 

محنتها والويل الذي كانت فيه.
قاموا بحملة انتهت بمنحها اللجوء ببريطانيا، فطاروا بالبالغة 
5 أعــوام مــن بيــروت، إلــى حيث أصبحــت تقيم فــي رغد من 
العيــش مــع محبــة للكاب فــي مدينــة Brighton البعيدة عند 
ســاحل انجلتــرا الجنوبــي 86 كيلومترا عن لنــدن، على حد ما 
تلخص “العربية.نت” ما قرأته عنها في موقع صحيفة “الصن” 
وغيرهــا من وســائل إعام بريطانية، لم تعلــم بأمرها إال حين 
ظهرت على شاشة محطة ITV التلفزيونية األربعاء الماضي.

كانت برفقتها باللقاء التلفزيوني، الفتاة التي تبنتها وترعاها، 

وهي Kasey Carlin البالغة 25 ســنة، والتي ذكروا أنها أبكت 
بما روته عنMaggie العمياء، عددا كبيرا ممن تابعوا ظهورها 
في برنامج This Morning الصباحي، وعلموا أنها تعرفت لما 
 Wild حل بماجي من مجموعة رفق بالحيوان، معروفة باسم
بهــم،  واتصلــت  فأســرعت  للرعايــة،   At Heart Foundation
وطلبت أن تأخذها إلى “برايتون” لتعيش معها في البيت، ثم 
فتحت لها حسابا في “إنستغرام” أصبح مكتظا اآلن بأكثر من 

35 ألفا من المتابعين.

وذكرت كارلين في اللقاء التلفزيوني أنها ال تعرف السبب الذي دفع بأحدهم في لبنان ليقوم بتعذيب الكلبة التي  «
تساندها برعايتها الصحية مؤسسة خاصة للعناية بالكالب العمياء، وقالت عن “ماجي” التي نعلم من مذيع البرنامج أن 

12 أو 13 عيارا ناريا، طراز Pellet الخردقي، ال تزال في جسمها بأنها رائعة.

أجــرى فريــق طبــي كويتــي برئاســة رئيــس 
قســم القلــب واستشــاري أمراض وقســطرة 
الصــدري عبــد هللا  المستشــفى  القلــب فــي 
حساســة  جراحــة  الجمعــة،  أمــس  العنــزي، 
لتركيــب صمــام جراحــي، تعــد األولــى مــن 

نوعها في الشرق األوسط.
وقــال العنزي لوكالة األنبــاء الكويتية )كونا( 
عقــده  فــي  لمريــض  أجريــت  العمليــة  إن 
الثانــي مــن العمر، وتمثلت في كســر الصمام 
وتركيــب  القلــب  داخــل  الســابق  الجراحــي 
دون  القســطرة،  عــن طريــق  صمــام جديــد 
الحاجــة إلجراء عملية قلــب مفتوح كما هو 
معمول به. وأكد الطبيب أن المريض يتمتع 
بصحــة جيــدة وســيغادر المستشــفى خــال 
اليوميــن المقبليــن، الفتا إلــى أن حركة الدم 

وتدفقه يسيران بشكل طبيعي.

وأوضح العنزي أن العملية استخدم  «
فيها بالون تم من خالله كسر الصمام 

القديم التالف، وتركيب صمام جديد، 
واستغرقت نحو 45 دقيقة.

إنجاز طبي كويتي 
يحدث للمرة األولى 

بالمنطقة
أظهــرت نتائــج دراســة حديثــة لعلمــاء جامعــة روتجــرز األميركيــة، أن اإلفــراط 
فــي التدخيــن مــع مــرور الوقــت يحــرم المدخن من قــدرة تمييز األلوان، وفي ســن 

الشيخوخة يسبب العمى.

مــن  مجموعتيــن  الباحثــون  وجمــع 
ســنة،   25-45 أعمارهــم  المتطوعيــن 
وقســموهم إلــى مجموعــة أفرادها من غير 
المدخنيــن، وأخــرى تضــم المفرطيــن فــي 
التدخين )أكثر من علبة في اليوم(، بحسب 

.”Psychiatry Research“ مجلة

وبينت نتائج االختبارات  «
والفحوصات أن التدخين يؤثر 

سلبا في تمييز أطياف األلوان، فقد 
لوحظت تغيرات لدى المدخنين في 

تمييز األلوان الحمراء والخضراء 
والزرقاء والصفراء، كما لم يتمكنوا 

من تحديد مستوى سطوع اللون.

تمكنت مجموعة من الباحثين من تطوير سائل مطاطي ممغنط، يمكن أن يستخدم 
في عدة تطبيقات، مما سيشكل ثورة على األرجح في صناعة “الروبوتات اللينة”.

ووفقا للباحثين، فإن المعادن الســائلة عندما 
تندمج بالنيكل أو الحديد، تكون قادرة على 
االنحناء والتشــكيل باستخدام المغناطيس، 
ميــل”  “ديلــي  صحيفــة  ذكــرت  مــا  بحســب 

البريطانية.
المــادة  تطويــر  علــى  القائمــون  ويواجــه 
الجديدة مشــكلتين رئيسيين، األولى هي أن 

المــادة تتمدد أفقيــا، مما يجعل قابليتها على 
االنتقال في جميع األوضاع أمرا غير سهل.

أما المشكلة الثانية، فتكمن في أن  «
معالجة المادة بهذه الطريقة اللينة 

ال يتم إال في حال غمرها تماما 
بالمياه، وهو ما يشكل تحديث 

للباحثين إذا ما أرادوا استخدامها 
في أوساط أخرى.

احذروا.. التدخين يفقدكم القدرة على تمييز األلوان

سائل مطاطي “سحري” إلنتاج “الروبوتات اللينة”

فتيات يمتطين الخيول في عرض “كافالونا، عالم 
الخيال” بالعاصمة البلجيكية، بروكسل )رويترز(

شوهدت شابة مكسيكية تتوسل صديقها أال يموت وهم على قارعة الطريق، حيث 
كان ينزف بشدة بعد أن طعنته عدة مرات في بطنه.  وبحسب صحيفة “ذي ميرور” 
البريطانيــة، فــإن الحادثة حصلت بعد خاف بين “الحبيبين” فور خروجهما من أحد 
الفنادق في المكســيك، لكنه تحول إلى شــجار عنيف انتهى بجرح ســكين عميق في 
البطــن للشــاب. ويوضــح الفيديــو، الذي صوره شــاهد عيان، الشــاب المطعون “إريك 
عمــر”، وهــو يصــرخ مــن األلم، بينما كانــت صديقته “ســونيا نونيز” تحتضنــه وتقبله.  
وفي الفيديو، الذي أخذ حيز واسع من االنتشار، يمكن سماع سونيا )22 عاما(، وهي 
تكرر “لقد ضربني. حاول قتلي. قل لهم الحقيقة”، وبعد يأس صرخت “ســامحني يا 
حبيبي، أتوسل إليك .. ال تموت”.  كان عمر )29 عاما( يردد بصوت ضعيف “إنها تريد 

قتلي”، وهي تصرخ “لن أقتلك ألنني أحبك”.

 ووفقا لوسائل إعالم محلية، فإن ضباط الدورية المحلية رفضوا نقل الضحية  «
إلى المستشفى؛ ألنهم لم يكن لديهم ما يكفي من البنزين. وبحسب التقارير، 

فإن إريك عمر خارج دائرة الخطر بعد إجراء جراحة له وأما صديقته، فهي 
تحت تصرف مكتب المدعي العام وأنه لم تعرف الدوافع أو التفاصيل الكاملة 

للحادث حتى اآلن.

تتوسله أال يموت بعد أن طعنته

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بادرة طيبة

ورد  “باقــة  بعنــوان  منشــور  حــاز 
نيوزلنديــة بجامــع بحرينــي” أعلــى 
إنســتغرام  علــى  تفاعــل  معــدل 
البــادرة  القــت  أمــس.  “البــاد” 
وقــال  المتابعيــن.  استحســان 
المســتخدم @a9cff “بــادرة طيبــة 
مــن شــعب طيــب ليــس لــه عاقــة 
المســتخدمة  وقالــت  بالحــادث”. 
إيمــان بوعلــي “اللهــم أعــز اإلســام 
والمسلمين. اإلنسانيه قبل كل شي 

دين اإلسام دين خلق”.

زعــم تقريــر صــدر عــن مؤسســة “وايــت كــوت 
ويســت بروجكــت” أن وزارة الزراعة األميركية 
أنفقــت 22.5 مليــون دوالر على أبحاث “غريبة” 
شــملت “قتــل قطــط وإجبــار أخــرى علــى أكل 
التــي  المؤسســة  وبحســب  فصيلتهــا”.  لحــوم 
علــى  الختبــارات  الحكومــة  إجــراء  تعــارض 
هــو  األبحــاث  تلــك  هــدف  فــإن  الحيوانــات، 
معرفــة كيفيــة انتقــال “داء المقوســات” للبشــر 
بدقــة، والــذي يصــل لإلنســان عن طريــق اللحم 
غيــر المطهو بشــكل جيــد، أو باالتصال المباشــر 
بحيوانــات تحمــل العدوى. وقد تــؤدي اإلصابة 
بهــذا الــداء عنــد األجنة فــي مراحــل مبكرة من 

الحمل، إلى معاناتها للعمى أو التخلف العقلي.

وبلغت تكلفة البرنامج 22.5 مليون  «
دوالر، واستنزف 3 آالف قطة منذ العام 
1982. ولم تعلق وزارة الزراعة األميركية 

على التقرير، إال أن متحدثا رسميا ذكر 
أنه “تواصل دائرة البحوث الزراعية 

بحوثها حول داء المقوسات لخدمة 
صحة الشعب األميركي”.

بصناعــة   ”SpaceX“ شــركة  قامــت 
صــاروخ يقلــل مدة الطيــران من لندن 
إلــى نيويــورك إلــى 29 دقيقــة تقريبــا. 
وقالــت صحيفــة “ذا صــن” البريطانية 
إن الشــركة تخطط للقيــام بأول رحلة 
إلــى  الســفر  يجعــل  مــا   ،2023 فــي 
مسافات بعيدة سها. وأكد خبراء من 
فريــق العمــل أن الصواريــخ ســتنطلق 
إلــى الغــاف الجــوي العلــوي قبــل أن 
تعــود إلــى األرض. ويكلــف الســفر من 
نقطــة إلــى نقطــة 15 مليــار دوالر فــي 

العام بحلول 2030.

يقول الخبير جارود كاسل إن  «

السفر بالصواريخ سيكون أكثر 

أمنا وسرعة، وإن التكنولوجيا 

والمنافسة سيخفضان تكاليف 

رحالت الصواريخ، مما يؤدى إلى 

انتشار أوسع للسياحة الفضائية.

قطط آكلة للقطط.. 
تقرير يتهم أميركا 

بـ “المحظور”

صاروخ يقلص مدة 
الطيران بين لندن 

ونيويورك
فــي إنجــاز طبــي واعــد، يبشــر بحــل الكثيــر من مشــكالت الخصوبــة، أعلــن باحثون 

أميركيون، والدة أول قرد عن طريق أنسجة مجمدة من الخصية.

وبحســب موقــع “ســاينتفيك أميــركان”، فــإن 
هــذه التقنيــة مــن شــأنها أن تســاعد األطفــال 
اليافعيــن الذيــن يخضعــون للعــاج الكيماوي 
تتأثــر  أن  ويخشــون  الســرطان  مــرض  مــن 
خصوبتهم في المســتقبل. واعتمدت الدراسة 
التــي أجراهــا باحثــون مــن جامعــة أوريغــون 
للعلــوم والصحــة، علــى عينــة مــن خمســة من 
قــردة “الريســيوس” فــي مرحلــة مبكــرة مــن 

العمــر، ولــم تكن الحيوانات قــادرة على إنتاج 
السائل المنوي في تلك الفترة.

وتمت إزالة أنسجة الخصية من القردة  «
حتى تصبح الحيوانات غير قادرة 

على اإلنجاب، وحين وصلت مرحلة 
البلوغ، أعيدت تلك األنسجة مرة 

أخرى، وبعد مرور فترة تتراوح بين 8 
و12 شهرا، ظهرت نتائج مذهلة.

أول والدة في العالم عبر نسيج خصية مجّمد

مشاركون في مهرجان األلوان )هولي( في حيدر آباد، الهند. )أ ف ب(
عندما قام الباحثون بسحب أنسجة الخصية من القردة وجدوا أنها قادرة على إنتاج السائل 

المنوي،  وولد القرد في حالة صحية جيدة.

@albiladpress

في بريطانيا أحاطوها بالرعاية، وسينتزعون ما بقي من الطلقات بجسمها

ترجمة: فاضل المؤمن
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