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واصلت لجنة التحقيق في واقعة مدرســة 
برئاســة  للبنــات  اإلعداديــة  حمــد  مدينــة 
نائــب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ 
محمــد بــن مبــارك آل خليفــة اجتماعاتهــا، 
إذ عقــدت اللجنــة اجتماعهــا الثانــي صباح 
القضيبيــة،  بقصــر  ســموه  بمكتــب  أمــس 

واســتعرضت اللجنــة النتائــج األولية التي 
خلصــت إليها الــوزارات المعنيــة بالتحقيق 

والتحري في الواقعة.
واستهل سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
علــى  اللجنــة  حــرص  بتأكيــد  االجتمــاع 
تنفيــذ توجيهــات رئيــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
آل خليفــة بالوقــوف علــى الحقائــق بشــأن 

اإلعداديــة  حمــد  مدينــة  مدرســة  واقعــة 
الملكــي  الســمو  واهتمــام صاحــب  للبنــات 
رئيس الوزراء ومتابعة سموه أعمال لجنة 

التحقيق.
وقــررت اللجنــة مواصلــة اجتماعاتهــا إلــى 
حيــن بلورة آرائها إلعــداد تقريرها النهائي، 
ورفعــه إلــى صاحب الســمو الملكــي رئيس 

الوزراء في أسرع وقت ممكن.
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استقالة بوتفليقة رسميا
دبي - العربية نت

أخطــر الرئیــس الجزائــري عبدالعزيز 
رئیــس  الثالثــاء،  رســمًیا،  بوتفلیقــة 
إنھــاء  بقــراره  الدســتوري  المجلــس 
للجمھوريــة،  عھدتــه بصفتــه رئیًســا 
حسبما نقلت وكالة األنباء الجزائرية 

عن رئاسة الجمھورية.
مــن  قصيــر  وقــت  بعــد  ذلــك  جــاء 
إعــالن نائب وزيــر الدفــاع الجزائري 
رئيــس أركان الجيــش الفريــق أحمد 
للمزيــد  مجــال  ال  أنــه  قايــد صالــح، 
مــن تضييــع الوقت ويجــب التطبيق 

الفوري للحل الدســتوري، وذكر بيان 
للجيش أن األخير أمر فورا بمباشرة 
إجــراءات إعفــاء الرئيــس بوتفليقة، 
مــن  و102   8  ،7 المــواد  بتطبيــق 
الدســتور؛ للخــروج مــن األزمــة التي 

)١٤(تعرفها البالد.

30 نائبا يطالبون بوقف “العمل المرن”
وافــق 30 نائبــا علــى إحالة حزمــة مقترحات إلــى الحكومة تتضمن 
وقــف العمــل بقــرار تصريــح العمــل المــرن بعــد مناقشــة المجلــس 
سياسة الحكومة بشأن النظام الصادر بالقرار رقم 108 لسنة 2017.

واســتعرض النــواب البعد القانوني لتطبيق النظــام، وتبعات تطبيق 
هذا النظام على سوق العمل البحرينية، وأكد النواب في مناقشاتهم 

عدم وجود سند قانوني لتطبيق النظام.
وقــال وزير العمل والشــؤون االجتماعية جميــل حميدان إن النظام 
لــم يوجــد لمضــرة صاحــب العمــل أو العامــل البحرينــي، وإن الغاية 
منــه هــي الســيطرة علــى العمالة الســائبة التــي لم تفلــح كل الجهود 
فــي معالجتهــا، والتــي تدعمها “مافيــات” ورجال أعمــال ومنتفعون 

رئيس مجلس النواب واألمين العام للمجلسيشجعون العمالة غير النظامية. )٠٧(

 ”Estater“ إطالق
أول شركة تكنولوجيا 

عقارية 

المناعي: مشروع 
“غولدن غيت” يشهد
 أعلى نسبة مبيعات
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أيوب يقترح دعم 
“تمكين” إليجارات 

المؤسسات

إعـــداد تقريـــر نهائـــي ورفعـــه لســـمو رئيـــس الـــوزراء

ليلى مال اهلل | تصوير: رسول الحجيري

سمو رئيس الوزراء

عبدالعزيز بوتفلیقة
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جاللة الملك وســمو رئيس الوزراء وســمو ولي العهد يتلقون تهنئة رئيس “النواب”

تعييــن ونقــل مديريــن فــي “الصناعــة” و“اإلعــالم” و“الثقافــة”

تأكيد مكانة البحرين عالميا كمقصد رياضي وسياحي

صدور 5 قرارات عن سمو ولي العهد

تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة ورئيس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفــة وولي العهــد نائب القائد 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
ســلمان بــن حمــد آل خليفة  برقيــات تهنئة 
مــن رئيســة مجلــس النــواب فوزيــة زينــل، 
بمناســبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة 
البحريــن في تنظيم ســباق جائزة البحرين 

الكبرى لسباق الفورموال 1 للعام 2019.
ورفعت زينل في البرقيات إلى مقام جاللة 
الملــك وســمو رئيــس الــوزراء وســمو ولــي 
العهــد خالص التهاني والتبريكات بمناســبة 
النجــاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين 
فخرهــا  عــن  معربــة  الســباق،  تنظيــم  فــي 
البحريــن  مملكــة  باحتضــان  واعتزازهــا 

للحــدث الرياضي الكبيــر، مما يؤكد المكانة 
الكبيــرة التــي تحتلهــا مملكــة البحرين بين 
وســياحي  رياضــي  كمقصــد  العالــم  دول 
العــام  فــي  األولــى  انطالقتــه  منــذ  ســنوي 
2004، كمــا يؤكــد ثقــة العالــم بمــا تمتلكــه 

مملكــة البحريــن وأجهزتهــا المختلفــة مــن 
إمكانــات وقــدرات وطنيــة خالصــة وإدارة 
هــذه  مثــل  وتنظيــم  الســتضافة  محترفــة 
الكبــرى،  الرياضيــة  واألحــداث  الفعاليــات 
متمنيــة لمملكتنا العزيــزة مزيدًا من التقدم 

الملــك  قيــادة جاللــة  ظــل  فــي  واالزدهــار 
الحكيمــة، ســائلة هللا أن ينعــم علــى جاللــة 
الملــك وســمو رئيــس الــوزراء وســمو ولــي 
العهد بموفور الصحة والسعادة، وأن يسدد 

على طريق الخير خطاهم.

األول  النائــب  العهــد  ولــي  عــن  صــدر 
لرئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 

خليفة خمسة قرارات لسنة 2019.
ونص القرار رقم )12( بتعيين مدير في 
وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطني جاء 
ــن إيــاد عبداللطيــف عبــدهللا  فيــه:   ُيعيَّ
مديــرًا إلدارة المــوارد المالية في وزارة 

المالية واالقتصاد الوطني.
الماليــة  وزيــر  الثانيــة: يتولــى    المــادة 
المديــر  نــدب  الوطنــي  واالقتصــاد 
المذكــور فــي المــادة األولــى مــن هــذا 
الجهــات  مــن  جهــة  أي  إلــى  القــرار 

الحكومية.
الماليــة  وزيــر  الثالثــة:   علــى    المــادة 
واالقتصــاد الوطنــي تنفيــذ هــذا القرار، 

وُيعمــل بــه من تاريــخ صدوره، وُينشــر 
في الجريدة الرسمية.

ونــص القرار رقــم )13( بتعيين مديرين 
فــي وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي 

جاء فيه:
ن فــي وزارة المالية  المــادة األولــى: ُيعيَّ
واالقتصــاد الوطنــي كلٌّ من: نورة علي 
متابعــة  إلدارة  مديــرًا  الســندي  محمــد 
الخليــف  التنفيــذ، ونــور علــي ســلطان 
مديــرًا إلدارة المعلومــات والمؤشــرات 

االقتصادية.
الماليــة  وزيــر  علــى  الثانيــة:  المــادة 
واالقتصــاد الوطنــي تنفيــذ هــذا القرار، 
وُيعمــل بــه من تاريــخ صدوره، وُينَشــر 

في الجريدة الرسمية.
ونــص القــرار رقــم )14( بنقــل وتعييــن 
مديريــن فــي وزارة الصناعــة والتجارة 

والسياحة جاء فيه:
المــادة األولــى: ُينقل ســنان علــي أحمد 
الجابــري مدير إدارة حماية المســتهلك 
ليكــون مديــرًا إلدارة العالقــات العامــة 
واإلعــالم فــي وزارة الصناعة والتجارة 

والسياحة.
ــن فضيلــة إبراهيــم  المــادة الثانيــة: ُتعيَّ
حمايــة  إلدارة  مديــرًا  األكــرم  محمــد 
المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة 

والسياحة.
الصناعــة  وزيــر  علــى  الثالثــة:  المــادة 
والتجارة والســياحة تنفيذ هــذا القرار، 
وُيعمــل بــه من تاريــخ صدوره، وُينشــر 

في الجريدة الرسمية
ونص القرار رقم )15( بتعيين مدير في 

وزارة شؤون اإلعالم جاء فيه:
عبــاس  جنــان  ــن  ُتعيَّ األولــى:  المــادة 

موســى حســين مديــرًا إلدارة المــوارد 
شــؤون  وزارة  فــي  والماليــة  البشــرية 

اإلعالم.
شــؤون  وزيــر  علــى  الثانيــة:  المــادة 
اإلعالم تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 
تاريــخ صــدوره، وُينَشــر فــي الجريــدة 

الرسمية.
ونــص القــرار رقــم )16( بتعييــن مديــر 
في هيئــة البحرين للثقافة واآلثار جاء 

فيه:
ن فــرح محمد خالد    المــادة األولــى: ُتعيَّ
مطر مديــرًا إلدارة الثقافة والفنون في 

هيئة البحرين للثقافة واآلثار.
هيئــة  رئيــس  علــى  الثانيــة:    المــادة 
هــذا  تنفيــذ  واآلثــار  للثقافــة  البحريــن 
القــرار، وُيعمــل بــه مــن تاريخ صــدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك
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برئاســةللبناتاإلعداديةحمدمدينــةمدرســةواقعةفيالتحقيــقلجنــةواصلــت
،اجتماعاتهاخليفــةآلمباركبنمحمدالشــيخســموالوزراءمجلسرئيــسنائــب
،القضيبيةبقصرســموهبمكتبأمسصباحالثانياجتماعهااللجنةعقــدتحيــث
بالتحقيقالمعنيةالوزاراتإليهاخلصتالتياألوليةالنتائجاللجنةواستعرضت

والتحريفيالواقعة.

مجلــس  رئيــس  نائــب  ســمو  واســتهل 
الــوزراء االجتمــاع بالتأكيــد علــى حــرص 
رئيــس  توجيهــات  تنفيــذ  علــى  اللجنــة 
األميــر  الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بالوقــوف 
على الحقائق بشأن واقعة مدرسة مدينة 
حمــد اإلعداديــة للبنــات واهتمام صاحب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء ومتابعــة 
ســموه أعمــال لجنــة التحقيق.بعدها، دعا 
ســمو نائب رئيس مجلــس الوزراء رئيس 

لجنــة التحقيق وزيــر الداخلية إلى عرض 
الداخليــة  وزارة  أعدتــه  الــذي  التقريــر 
بشــأن مرئياتها حــول الواقعــة المذكورة.  
كمــا قــدم وزيــر الداخلية عرضــا إحصائيا 
تضطلــع  التــي  بالجهــود  أمنيــا  وإيجــازا 
بهــا وزارة الداخليــة مــن خــالل أجهزتهــا 
المخــدرات  مكافحــة  فــي  المختصــة 

والتوعية بمخاطرها. 
ثم دعا ســمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
عــرض  لتقديــم  والتعليــم  التربيــة  وزيــر 

والتعليــم  التربيــة  وزارة  جهــود  حــول 
فــي تطبيــق لوائحهــا الســلوكية وتعاملها 
المشــكالت  مــع  تربويــة  كمؤسســة 
بهــا  التوعيــة  فــي  وجهودهــا  الســلوكية 
بخاصــة تعاونهــا مــع وزارة الداخليــة في 

تطبيــق برنامــج “معــًا”، والــذي يهدف إلى 
خفــض المشــكالت الســلوكية بيــن الطلبة 
والحيلولــة دون العنــف واالدمــان بينهــم 
والجاري تطبيقه حاليا في 170 مدرســة، 
وزارة  مــع  الــوزارة  تعــاون  إلــى  إضافــة 

النفســية  التوعيــة  برامــج  فــي  الصحــة 
وأوليــاء  الطلبــة  مــع  التواصــل  وقنــوات 
أمورهــم. بعدهــا، دعــا ســمو نائــب رئيــس 
مجلس الوزراء وزيرة الصحة إلى عرض 
مرئياتها وجهود الوزارة في ضبط صرف 

األدوية التي قد يساء استخدامها.
وقــررت اللجنــة مواصلــة اجتماعاتها إلى 
حين بلورة آرائها إلعداد تقريرها النهائي، 
ورفعــه إلى صاحب الســمو الملكي رئيس 

الوزراء في أسرع وقت ممكن.

الهجوم بــشــدة الــخــارجــيــة وزارة ــــت ادان
للشرطة معسكرااستهدف الذي اإلرهابي
أفــغــانــســتــانبــجــمــهــوريــةبــلــخواليــــةفـــي
رجالمنعددمقتلإلىوأدى،اإلسالمية
بالغ عن معربة ،آخرين وإصابة الشرطة
وذوي ألهالي مواساتها وخالص تعازيها
لجميعالعاجلبالشفاءوتمنياتها،الضحايا

المصابين.
مملكة تضامن الــخــارجــيــة وزارة وتــؤكــد
افــغــانــســتــانــهـــوريـــة ــمـ ــبـــحـــريـــنمــــعجـ الـ
،واإلرهابالعنفأعمالكلضداإلسالمية
الــبــحــريــنمــمــلــكــةمـــوقـــفــى مـــشـــددةعــل
وأشكالهصــورهبكافة لــإرهــاب الــرافــض

ومهماكانتدوافعهومبرراته.

لجنة التحقيق في واقعة مدرسة مدينة حمد اإلعدادية للبنات تعقد اجتماعها الثاني برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك

المنامة - وزارة الخارجية

ــرع وقـــت ــوزراء فـــي أسـ ــمو رئيـــس الـ ــه لسـ ــا ورفعـ ــرا نهائيـ ــد تقريـ ــق تعـ ــة التحقيـ لجنـ

استعراض النتائج األولية بواقعة “إعدادية مدينة حمد”

البحرين تدين الهجوم 
اإلرهابي في بلخ 

األفغانية
02

للتعــاون  اإلطاريــة  للترتيبــات  تنفيــًذا 
المالي بشأن برنامج التوازن المالي التي 
تــم توقيعها بين مملكة البحرين والدول 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الشــقيقة 
دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة، ودولة 
الكويــت، فــي أكتوبر من العــام الماضي، 
تم أمــس التوقيع على الترتيبات المالية 
الكويــت  ودولــة  البحريــن  مملكــة  بيــن 
الكويتــي  الصنــدوق  بمبنــى  الشــقيقة 
بدولــة  العربيــة  االقتصاديــة  للتنميــة 
الكويــت. وقــام بالتوقيــع وزيــر الماليــة 
واالقتصــاد الوطنــي الشــيخ ســلمان بن 
خليفــة آل خليفة، ووزيــر المالية بدولة 
الحجــرف،  نايــف  الشــقيقة  الكويــت 
ومديــر عام الصنــدوق الكويتي للتنمية 
االقتصاديــة العربيــة، وصنــدوق النقــد 
العربــي عبدالوهــاب البــدر بوصفه جهة 

استشارية.
 ويأتــي توقيــع الترتيبــات الماليــة بيــن 
البلدين الشقيقين في إطار ما يجمعهما 
مــن عالقــات أخويــة وثيقــة، وتعزيــًزا 
لعالقــات التعــاون والتنســيق المشــترك 

بينهما في مختلف المجاالت، بما يسهم 
فــي تعزيــز اســتقرار الماليــة العامة في 
مملكة البحريــن ومواصلة تحفيز النمو 
االقتصــادي والتنميــة، لتحقيــق هــدف 
التــوازن بيــن اإليــرادات والمصروفــات 

مــن   2022 العــام  بحلــول  الحكوميــة 
خالل تمويل برنامج التوازن المالي بما 
يعكســه إطــار الميزانيــة العامــة للدولــة 

للفترة 2019 - 2022.
يذكــر أن مملكــة البحريــن وقعــت فــي 
وقــت ســابق علــى اتفاقيتيــن للتعــاون 
العربيــة  المملكــة  مــن  كل  مــع  المالــي 
الســعودية، ودولة اإلمارات العربية في 

شهر أكتوبر 2018.

المنامة - وزارة المالية

البحرين توقع الترتيبات المالية لـ“التوازن المالي” مع الكويت

 وزير المالية واالقتصاد ووزير المالية الكويتي وقعا الترتيبات اإلطارية
استقبل رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ جابر المبارك  «

الحمد الصباح، وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 
 آل خليفة في قصر السيف أمس.

وتم خالل اللقاء استعراض عالقات التعاون الوثيقة بين مملكة البحرين 
ودولة الكويت الشقيقة وسبل تعزيزها بما يعود على البلدين والشعبين 

الشقيقين بالنماء واالزدهار.

رئيس الوزراء الكويتي يستعرض العالقات مع وزير المالية
تعزيز عالقات 

التعاون والتنسيق 
المشترك في 

مختلف المجاالت

سمو ولي العهد يتلقى تهنئة الستري
المنامة - بنا

تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة، برقيــة تهنئــة من 
مستشــار جاللة الملك لشؤون السلطة 

التشريعية محمد الستري.
وعّبــر الســتري في البرقيــة عن خالص 
نجــاح  بمناســبة  وتبريكاتــه  تهانيــه 
مملكة البحرين في تنظيم واستضافة 
ســباق جائزة البحريــن الكبرى لطيران 

الخليج للفورموال واحد 2019.
وأكــد أن اإلنجاز جــاء مترجًما للجهود 

الكبيــرة والمتواصلــة لصاحــب الســمو 
إلــى  للوصــول  العهــد  ولــي  الملكــي 
النتائج المشــرفة والمتمثلة في تقديم 
المحطــات  أهــم  كإحــدى  البحريــن 
المنظمــة لهــذه البطولــة العالميــة فــي 
منطقة الشــرق األوســط والذي يســهم 
فــي تحقيق أهداف المســيرة التنموية 
الشــاملة لعاهل البــالد صاحب الجاللة 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
داعيــا هللا تعالــى أن يمتــع ســمو ولــي 
والســعادة  الصحــة  بموفــور  العهــد 
ولمملكتنا الغالية المزيد من النجاحات 

واإلنجازات.

المنامة - وزارة الخارجية

تســّلم رئيــس جمهوريــة بلغاريــا رومــن 
راديــف، أوراق اعتمــاد الســفير عبــدهللا 
البحريــن  لمملكــة  ســفيًرا  عبداللطيــف 
غيــر مقيم لدى جمهوريــة بلغاريا. ونقل 
البــالد صاحــب  الســفير تحيــات عاهــل 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
خليفــة، ورئيس الوزراء صاحب الســمو 

ال  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
خليفــة، وولي العهد نائــب القائد األعلى 
الــوزراء  النائــب األول لرئيــس مجلــس 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة، إلــى الرئيس رومن 
الصحــة  بــدوام  لــه  وتمنياتهــم  راديــف 
والعافيــة، ولجمهوريــة بلغاريــا وشــعبها 

الصديق دوام التقدم واالزدهار.

عبداللطيف يقدم أوراق اعتماده سفيرا
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المنامة - وزارة الداخلية

شــارك قائــد خفــر الســواحل اللــواء ركــن بحري عالء ســيادي في أســبوع األمــن البحري 
للسفن الدورية، والذي أقيم في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة بمشاركة 

ممثلي أكثر من 20 شركة و32 متحدثا رسميا.

وتهــدف الفعاليــة إلــى تعزيــز التعــاون فــي 
األمــن البحري في الشــرق األوســط وبحث 
المخاوف األمنية البحرية الرئيسة؛ من أجل 
زيــادة مســتويات األمــن المشــترك إضافــة 
إلى مناقشــة ســبل تعزيز األمن البحري في 
الخليــج العربــي، كمــا اســتعرضت الفعاليــة 
التقنيــات الجديدة للخبراء الدوليين وفهم 
المبتكــرة  الجديــدة  األدوات  عمــل  كيفيــة 

بالعمليــات  الخاصــة  المتغيــرات  ظــل  فــي 
طبيعــة  مــع  التعامــل  أجــل  مــن  البحريــة؛ 

التهديدات المتغيرة باستمرار.
كمــا تهــدف الفعالية إلى بنــاء العالقات بين 
قادة القوات البحرية وقادة خفر الســواحل 
وكبار المســئولين في الموانئ والمؤسسات 
البحريــة؛ بهــدف معرفة االحتياجــات التي 
تخص األمن البحري الحالية والمستقبلية.

تعزيز التعاون في األمن البحري

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

أدى عــدد مــن الُخبراء، وأمنــاء إعادة 
القســم  الجــدد  واإلفــالس  التنظيــم 
أمام وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقــاف الشــيخ خالــد بــن علــي آل 
خليفــة.  وأكــد الوزير أهميــة التقارير 
المتخصصــة للخبــراء أمــام المحاكم، 
ودور أمنــاء إعادة التنظيم واإلفالس 
ْفليســة وإدارتها  فــي حماية أصول التَّ
جميــع  مصالــح  علــى  والحفــاظ 
يتمتــع  أن  وجــوب  وأكــد  الدائنيــن. 
بالحْيــدة  التفليســة  وأمنــاء  الخبــراء 

واالســتقالل أثنــاء قيامهــم بمهامهــم 
الُموكلــة لهــم مــن قبــل المحاكــم، لمــا 
يترتــب علــى ذلك مــن دور رئيس في 
مساندة عمل القضاء وحفظ الحقوق 

وحمايتها.
المشــتغلين  الُخبــراء  عــدد  أن  يذكــر 
ا والمجددين لقيدهم في جدول  حاليًّ
 178 يضــم  المحاكــم  أمــام  الخبــراء 
أمنــاء  يبلــغ عــدد عــدد  خبيــًرا، فيمــا 
إعــادة التنظيم واإلفــالس المعتمدين 

17 أمين تفليسة.

خبراء تنظيم اإلفالس يؤدون القسم

المنامة - بنا

مجلــس  شــؤون  وزيــر  اســتقبل 
المطــوع بمكتبــه  الــوزراء محمــد 
الســلك  عميــد  أمــس،  صبــاح 
الدبلوماســي فــي المملكــة ســفير 
الشــيخ  الشــقيقة  الكويــت  دولــة 
جــرى  إذ  الصبــاح،  مبــارك  عــزام 
بحــث العالقــات المتميــزة وســبل 
المجــاالت. شــتى  فــي  تطويرهــا 

وأكــد الوزير عمق ومتانة عالقات 
التعــاون األخوية التــي تربط بين 
ترتكــز  التــي  الشــقيقين  البلديــن 
والمصيــر  القربــى  وشــائج  علــى 

مــا  أن  إلــى  الفتــا  المشــترك، 
يشــهده التعاون الثنائــي من نماء 
مســتمر يعبــر عــن الرغبــة األكيدة 
والمتبادلة على الوصول بعالقات 
المحبــة والتعــاون إلى مســتويات 
تعــود بالنفع علــى البلدين وتخدم 

المصالح المشتركة.
وأشــاد الســفير الكويتي بما يربط 
بين البلدين من عالقات قوية في 
مختلــف المجــاالت، مؤكًدا حرص 
بــالده على توســيع آفــاق التعاون 

مع البحرين.

المطوع: عالقات متنية مع الكويت

“األعلى اإلسالمي” يؤيد “تعزيز االنتماء”
الـخـطـة الوطـنـيـة خـطـوة مهـمـة ورائـدة لتكـريـس أســس الـتـعـايـش 

رفع المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة، ورئيــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بن حمد آل خليفة، وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين، وعموم األمة اإلسالمية، 

بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج المباركة. 

وفــي جلســته االعتياديــة التــي انعقدت 
المجلــس  رئيــس  برئاســة  أمــس  صبــاح 
الشــيخ  اإلســالمية  للشــؤون  األعلــى 
آل  راشــد  بــن  محمــد  بــن  عبدالرحمــن 
اغتنــام  إلــى  المجلــس  دعــا  خليفــة، 
ببــث  العظيمــة  اإلســالمية  المناســبات 
المســلمين،  بيــن  والتآلــف  األخــوة  روح 
لــدى  والتعايــش  الوحــدة  قيــم  وإعــالء 
الخطــة  بتدشــين  المجلــس  الجميع.وأشــاد 
الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطني وترســيخ 
قيم المواطنة في البحرين، واعتبرها خطوة 
مهمة ورائدة لتكريس أســس التعايش ضمن 
إطــار المواطنــة الصالحــة بمــا يحفــظ الهوية 

الجامعة، ويحقق األمن االجتماعي والسالم. 
وبيــن المجلــس أن التعايــش مفهــوم راســخ 
وأصيل لدى أهل البحرين منذ القدم، مشــيرا 
إلــى أن الخطة الوطنيــة الحكيمة هي إحدى 
الحلقــات المضيئــة للمشــروع الوطنــي الرائد 
لصاحب الجاللة الملك، وهي مشروع وطني 
رشــيد يرســخ مفاهيــم الوســطية والتعايــش 
مــن  ويحمــي  المجتمــع،  فــي  واالعتــدال 

التطرف والطائفية واإلرهاب. 
ومســاندته  الكامــل  دعمــه  المجلــس  وأكــد 
أواصــر  تعزيــز  شــأنه  مــن  مــا  وكل  للخطــة 
األخــوة والمحبــة فــي البــالد، داعًيــا الجميــع 
نجاحاتــه،  وتعزيــز  المشــروع  مســاندة  إلــى 

بقيــادة  الوطــن  رايــة  خلــف  مًعــا  والتكاتــف 
صاحب الجاللة الملك ليعم الخير والسالم.

وثمن المجلس الدور الحيوي الذي تنهض به 
الجوامع والمســاجد وعمــوم دور العبادة في 
البحرين، مشــيًدا بدور المحســنين في إعمار 

بيوت هللا تعالى. 
واطلــع المجلــس أثناء مناقشــة الموضوعات 
المدرجــة على جدول أعمــال، على مذكرتين 
آخــر  بشــأن  األولــى  العامــة:  األمانــة  مــن 
المســتجدات في مشــروعات إعمار الجوامع، 

كاملــة  صوتيــة  ختمــة  تســجيل  ومشــروع 
للقرآن الكريم لثالثة من القراء البحرينيين. 
كمــا بحــث طلًبــا مــن مجلــس النــواب لمعرفة 
مرئيــات المجلس بخصوص الصيغة المعدلة 
لمشــروع قانــون بإضافــة مــادة جديــدة رقــم 
)350( مكــرًرا إلــى قانــون العقوبــات، واتخــذ 

بشأنه ما يلزم. 
باســتعراض  جلســته  المجلــس  واختتــم 
الرسائل والطلبات الواردة وبحث ما استجد 

من أعمال، واتخذ بشأنها القرارات الالزمة.

الشيخ عبدالرحمن بن محمد يترأس االجتماع

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

تطوير المهارات اإلعالمية لدى ضباط “الداخلية”
ــدف تــعــزيــز الــتــواصــل ــه ــاًء عــلــى تــوجــيــهــات وزيـــر الــداخــلــيــة وب ــن ب

الداخليــة  علــى توجيهــات وزيــر  بنــاًء 
آل خليفــة  عبــدهللا  بــن  راشــد  الشــيخ 
وانطالًقــا مــن دور اإلعــالم فــي تعزيــز 
المجتمــع،  مــع  والشــراكة  التواصــل 
العــام  األمــن  رئيــس  مــن   وبمتابعــة 
اللــواء طارق بن حســن الحســن، صرح 
لإلعــالم  العامــة  لــإلدارة  العــام  المديــر 
بــن  محمــد  العميــد  األمنيــة  والثقافــة 
دينــة، بــأن اإلدارة بــدأت دورة تدريبية 
مكثفــة، تمتــد حتــى الثامــن من الشــهر 
الجــاري، يشــارك فيها عــدد من الضباط 
الداخليــة،  إدارات وزارة  مــن مختلــف 
موضًحا أن هدف الدورة تطوير مهارات 
التواصــل المقنعــة والفعالة للمشــاركين 
وســبل إدارة األزمــات إعالميــا بجانــب 
تنمية مهارات إعــداد وتقديم العروض 
المقــروءة والمســموعة، وكذلــك زيــادة 
مــع  والتفاعــل  التأثيــر  علــى  القــدرة 

اإلدارة  عــام  مديــر  الجمهور.وأضــاف 
أن  األمنيــة  والثقافــة  لإلعــالم  العامــة 
الــدورة تتضمــن شــقين أحدهمــا نظري 
واآلخــر عملي، وتعمل على زيادة قدرة 
المشــاركين على التفاعــل اإليجابي مع 
الجمهور وتمكينهم من التعامل الناجح 

مع وسائل اإلعالم.
ويحاضر في الدورة التدريبية عدد من 
الخبــراء العــرب واألجانب ممــن لديهم 
التدريــب  مجــال  فــي  واســعة  خبــرة 
التلفزيوني وزيــادة القدرة على التأثير 
اإلعالمــي، وتتضمن مقابالت مع جميع 

واإلذاعــة  التلفزيــون  اإلعــالم:  وســائل 
والمواقــع  المطبوعــة  والوســائط 
مــن  عــدد  إلــى  وتتطــّرق  اإللكترونيــة؛ 
بينهــا  مــن   ، الصلــة  الموضوعــات ذات 
والرســائل  للمقابــالت  الجيــد  اإلعــداد 

االستباقية.

بدء دورة تدريبية مكثفة تمتد حتى 8 أبريل الجاريالعميد محمد بن دينة

المنامة - وزارة الداخلية

رفـع كفـاءة وأداء األجهـزة األمنيـة
الحسن ُيطلع وفــدا أميركيـا علــى جهــود “الداخليــة” لتحقيــق االستقــرار

اســتقبل رئيــس األمــن العــام اللواء طارق الحســن، وفدًا من مكتب الشــؤون اإلقليمية 
والشرق األدنى ومكتب األمن وحقوق اإلنسان والعمل في وزارة الخارجية بالواليات 

المتحدة األميركية، بحضور مساعد رئيس األمن العام لشؤون العمليات والتدريب.

العــام  األمــن  رئيــس  رحــب  اللقــاء،  وفــي 
بزيــارة الوفــد التــي تأتــي تعزيــزًا لعالقات 
التعــاون بيــن مملكــة البحريــن والواليــات 
المتحدة األميركية، حيث أطلع الوفد على 
جهــود وزارة الداخليــة فــي تحقيــق األمن 

واالستقرار.
وقدم رئيس األمن العام، إيجازًا استعرض 
فيــه إســتراتيجية وزارة الداخليــة لتطوير 
وتحديــث كل القطاعات األمنية ومواجهة 
الجريمــة، منوها إلى رفع كفاءة ومســتوى 

البرامــج  وعقــد  األمنيــة  األجهــزة  أداء 
رئيس األمن العام مستقبال وفدا من مكتب حقوق اإلنسان والعمل بالخارجية األميركيةوالفعاليات من اجل تحقيق ذلك.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

غادر جاللة السلطان إبراهيم ابن 
المرحوم ســلطان إسكندر سلطان 
وحاكــم واليــة إقليــم جاهــور دار 
التعظيــم بماليزيــا، البــالد صبــاح 
أمــس بعد حضــوره ســباق جائزة 
البحريــن الكبرى لطيــران الخليج 

1 2019 فــي نســخته  للفورمــوال 
لدعــوة  تلبيــة  عشــرة؛  الخامســة 
تلقاها من صاحب الجاللة الملك.

وكان فــي وداع جاللــة الســلطان، 
وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد بن 

أحمد بن محمد آل خليفة.

مغادرة سلطان وحاكم جاهور

السلطان إبراهيم يغادر البالد بعد حضوره سباق الفورموال 1 

استقبل رئيس األمن العام اللواء طارق الحسن، العقيد بسام الفايز ضابط االرتباط األمني بسفارة المملكة األردنية  «
 الهاشمية الشقيقة لدى البحرين بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

ورحب رئيس األمن العام بضابط االرتباط األمني األردني الجديد، مشيداً بالعالقات الطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين 
وبمستوى التعاون والتنسيق خصوصا في المجاالت األمنية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

الحسن يستقبل ضابط االرتباط األمني بالسفارة األردنية

“بيبا” يفوز بجائزة أفضل دراسة لقياس األثر التدريبي
“كــــــوادر” ـــ  بـ االســـتـــثـــمـــار  ــى  ــل ع الـــعـــائـــد   %  476 شـــمـــس: 

أكــد المدير العــام لمعهــد اإلدارة العامة )بيبا( 
رائــد شــمس أهميــة االســتثمار فــي تدريــب 
الكــوادر الحكوميــة الوطنيــة، بما ُيســهم في 
رفــع كفــاءة األداء الحكومــي نحــو الوصول 
إلى اقتصاد مستدام من خالل حرص المعهد 
علــى توظيف المتدربين لآلليــات والمهارات 
والمنهجيــات الحديثة المكتســبة عبر برامج 
التــي يقدمهــا، فــي رفــع مســتوى  التدريــب 
جــودة المشــاريع والمبــادرات الحكوميــة، ما 
انعكــس إيجابــا علــى نســبة العوائــد الماليــة 
التــي حققتهــا الجهات الحكوميــة للمتدربين 

عبر مشاريعهم ومبادراتهم الحكومية. 
بجائــزة  المعهــد  فــوز  بمناســبة  ذلــك  جــاء 
“أفضــل دراســة لقياس األثــر التدريبي” التي 
تمنحها مؤسسة “ROI” العالمية في الواليات 

المتحــدة األميركيــة. وأشــار إلــى أن دراســة 
قيــاس األثــر التدريبــي تؤكــد توافــق برامج 
ومبــادرات المعهد مع مبدأ االســتدامة، الذي 
يعــد أحــد المبادئ الرئيســية لرؤيــة البحرين 
2030، حيــث يســعى المعهــد باســتمرار إلــى 
التأكــد مــن أن برامجه التدريبية تحقق األثر 
اإليجابــي المنشــود علــى األداء الحكومــي؛ 
من أجل الوصول إلى اقتصاد مســتدام، فقد 
قامت الدراسة بقياس مدى تحقيق البرامج 
فــي تمكيــن  القياديــة ألهدافهــا، وفاعليتهــا 
القائميــن علــى البرامــج مــن اكتشــاف أفضل 
طــرق تطويريــة بمــا يتناســب مــع الحاجــات 

الحقيقية لقيادات المؤسسات الحكومية. 
وأشــارت القائــم بأعمال مديــر إدارة التقييم 
أن  إلــى  شــناعة  غــادة  بالمعهــد  واإلرشــاد 
الدراســة تم تطبيقها علــى برنامجي “كوادر” 

لكــوادر  المعهــد  قّدمهمــا  الّلذيــن  ”تهيئــة”،  و 
المؤسســات، حيــث  مــن مختلــف  حكوميــة 
والمشــاريع  المخرجــات  الدراســة  عكســت 
التــي قّدمهــا المتدربون لمؤسســاتهم، والتي 

طّبقــوا خاللهــا آليــات توفيــر المــوارد المالية 
الدراســة  أن  وأوضحــت  والجهــد.  والوقــت 
المســتوى  فعلــى  ممتــازة،  نتائــج  أظهــرت 
األول والمتمّثل في “رد الفعل” بّينت وصول 
نســبة الرضــا عــن برنامــج كــوادر إلــى 88 % 
فيمــا وصلت نســبة الرضا عــن برنامج تهيئة 
إلــى 95.83 %. أمــا علــى مســتوى التطبيــق، 
فاســتطاع 83.33 % مــن متدربــي برنامــج 
فيمــا  البرنامــج،  محتــوى  تطبيــق  كــوادر 
طّبــق 100 % مــن متدربــي برنامــج تهيئــة 

مكتسبات البرنامج. 
ولكــن أفضــل النتائج ظهــرت عند المســتوى 
الخامــس، وهو العائد المــادي، حيث أظهرت 
االســتثمار  علــى  العائــد  قيمــة  أن  الدراســة 
لبرنامــج كــوادر بلغــت 476 %، فيمــا بلغــت 
القيمة ما نسبته 176 % في برنامج تهيئة.

ضاحية السيف - بيبا

المدير العام لمعهد اإلدارة العامة
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تحدثــت مجموعــة مــن خريجــات اإلعــالم والعالقــات العامــة عــن حجــم المعانــاة 
التــي يواجهنهــا فــي البحــث عن وظيفة مناســبة في مجال تخصصــن فيه، عالوًة 
علــى شــكواهن مــن إهمــال ملفهــن من جانــب وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية، 
وديــوان الخدمــة المدنيــة. وبين مطرقــة “التعطل” وســندان “اإلهمــال” والمعاناة 
المؤلمــة، تحدثــت المجموعــة من الخريجات فــي اللقاء الذي نظمــه مكتب النائب 
فــالح هاشــم مســاء يوم اإلثنيــن الماضي لتــروي كل واحدة منهن قصــة معاناتها 
بالتفصيــل، وقالــت إحــدى الخريجــات: “تــم ترشــيحي لمتجــر مبيــدات حشــرية 
وترشــيح آخــر لمصنــع مــواد غذائيــة، فالعمــل ليــس عيًبــا، لكننــا نطمــح للعمل في 
التخصــص الــذي درســناه، وســؤالي هــو: أليس هنــاك وظيفة مناســبة لتخصصي 
فــي اإلعــالم أو في العالقات العامة؟”. فيما عرضــت خريجة أخرى خبراتها حيث 
لهــا مســاهمات فــي المجتمع من خالل تقديــم الدورات واالستشــارات اإلعالمية، 
وشــاركت فــي ملتقيــات داخل وخــارج البحرين ولها أبحاث ودراســات في مجال 
تخصصهــا اإلعالمــي، وتســاءلت: هــل جامعــة البحريــن تؤهــل الخريجيــن بشــكل 
سليم لكي يحصلوا على وظائف في هذا القطاع؟ ثم في الوزارات، هل من يعمل 

في مجال اإلعالم والعالقات العامة هم من المتخصصين؟

الزم أنام!

وتحدثــت خريجــة أخرى عــن الوظائف 
األربــع التــي يتــم عرضهــا علــى المتقدم 
للطلــب لدى وزارة العمل، ومنها وظائف 
فــي أماكن بعيدة “مثل عســكر” وأوقات 
عمــل طويلــة مــن الســابعة صباًحا حتى 
السادســة مســاًء “الزم أنــام هنــاك وأنــا 
من ســكان شــارع البديع”، وحين أرفض 
الوظائــف الثالث التي ال تناســبني قطًعا 
وأقبــل بالوظيفــة “التــي تناســبني نوًعــا 
مــا”، أتفاجــأ بأن ملفي تــم إغالقه؛ ألنني 
رفضت “ثالث وظائف سابقة”، وسؤالي 
لوزيــر العمــل: “هــل هــو علــى علــم بمــا 

يجري في هذا الشأن؟”.

“البالد” حاضرة

بتقريــر  الخريجــات  إحــدى  واســتعانت 
نشــرته صحيفــة “البالد” في مطلع شــهر 
فبرايــر 2019 للزميــل علــي المحافظــة، 
أشــار فيه إلــى وجود نحــو 290 إعالمًيا 
عاطــاًل عن العمل مســجلين في كشــوف 
االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  وزارة 
مقابــل وجــود أكثــر مــن 3400 مؤسســة 
ومنشــأة لديهــا أنشــطة إعالميــة، وهناك 
مــن  اإلعــالم  تخصــص  فــي  خريجــون 
ترفــد  جامعــة  وهــي  البحريــن،  جامعــة 
الخريجيــن،  مســتويات  بأفضــل  البــالد 
واســتعرض التقريــر معانــاة الخريجيــن 
ســوق  إلــى  نزلــوا  الذيــن  والخريجــات 
العمــل، حيث الشــواغر التي ال تتناســب 
مع المؤهل الدراســي للخريجين، كما أن 
هنــاك غيابا تاما للوزارة في الوقوف مع 
خريجــي اإلعــالم الباحثيــن عــن العمــل، 
فيمــا مــن النــادر جــًدا أن يطــرح ديــوان 

الخدمــة المدنيــة شــواغر إعالميــة، وإذا 
أهــم شــروطه  مــن  فــإن  الشــاغر،  وجــد 
هــو الخبــرة لســنوات طويلــة، ويتمنــى 
الخريجيون أن يتم االهتمام بهم بشكل 

جدي.

استقلت!

وتحدثــت إحدى خريجات اللغة العربية 
عــن تجربتها مــع وزارة التربية والتعليم 
2016 لشــغر وظيفــة معلــم،  العــام  فــي 
وانتهــت مــن جميــع اإلجــراءات بعــد أن 
اشــترطت عليها الوزارة أن تستقيل من 
المدرســة الخاصة التي تعمل بها تمهيًدا 
اســتقالت  أن  وبعــد  الوظيفــة،  لشــغر 
وقدمت للوزارة قبول االستقالة، وحين 
راجعت ديوان الخدمة، تفاجأت بأنها لم 
تكن مســجلة أصاًل في كشوف الديوان، 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  وراجعــت 

وقدمــت نســخة مــن رد ديــوان الخدمة 
المدنية، فأنكر الموظف أنهم طلبوا منها 
تقديــم اســتقالتها مــع أنهــا وقعــت علــى 
العقــد بما يحويه مــن الراتب والعالوات 
وكان المنتظــر هــو إفــادة التوظيــف في 
أي مدرســة، فقــد خســرت وظيفتهــا في 
المدرســة الخاصــة، وخســرت الوظيفــة 

التي كانت تنتظرها في وزارة التربية.

محاولة إخفاء

ومــن جهتــه، أشــار النائــب فــالح هاشــم 
إلى أن الحديث أساًسا سيكون بالدرجة 
األولــى لمجموعــة مــن خريجــي اإلعالم 
فالمجــال لهــم، ولكن بالنســبة لنــا كنواب 
فإننا نســعى ألن نعبر عن صوتهم ســواء 
تحــت قبة المجلس أو فــي اللقاءات مع 
المســؤولين المعنييــن، فملــف العاطليــن 
وهنــاك  للجميــع،  مهــم  عامــة  بصــورة 

إشــكالية بيننــا وبيــن الجهــات الرســمية 
وهــي نســبة وعــدد العاطليــن، فنحــن ال 
نتحــدث عــن أرقام بل نتحدث عن أســر 
وشــباب هــذا البلــد الذيــن بذلــوا جهــًدا 

وتعلموا لخدمة وطنهم.

الوافدون بالقطاعات

ولفــت هاشــم إلــى أن الجهــات الرســمية 
غيــر دقيقــة في نســبها، فهناك دراســات 
العاطليــن  نســبة  أن  تؤكــد  ومؤشــرات 
أكبــر ممــا هو معلــن، واليوم نــرى العمالة 
الوافــدة فــي جميــع القطاعــات، وهنــاك 
محاولــة إلخفــاء نســبة البطالــة، مشــيًرا 
إلى أنه في العام 2006 توصلت دراســة 
أجرتهــا مؤسســة “ماكنــزي” إلــى أن عدد 
ألــف عاطــل،   20 العاطليــن فــي حــدود 
عــدد  يتضاعــف  أن  الدراســة  وتوقعــت 
العاطلين خالل عشر سنوات، واليوم لم 

يتغيــر الوضع ونرى الوافدين في جميع 
البحرينييــن  أعــداد  فيمــا  القطاعــات، 
العاطليــن تــزداد، ونحــن نريــد أن نضــع 
البحــث  طاولــة  علــى  المشــكلة  هــذه 
ونســلط عليهــا الضــوء لكــي تصــل إلــى 
المســؤولين، وهــذا مــا أكــد عليــه رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة فــي لقائنا 
معه، حيث أشــار ســموه إلى أن التقارير 
تصلهــم وتعقبهــا متابعــة للوصــول إلــى 

تقارير أكثر دقة.
الجهــات  مــع  بالســعي  اللقــاء  واختتــم 
ذات العالقــة ممثلة فــي: وزارة اإلعالم، 
االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  وزارة 
ديــوان الخدمــة المدنية، تمكين، جمعية 
الصحفييــن البحرينيــة؛ لوضع آلية عمل 
اســتيعاب خريجــي  مــن خاللهــا  يمكــن 
اإلعالم البحرينيين في شــواغر تناســب 

تخصصاتهم.

جانب من لقاء الخريجات مع النائب فالح هاشم بمجلسه

خريجات اإلعالم بين مطرقة “التعطل” وسندان “اإلهمال”

“غولدن غيت” يحقق أعلى مبيعات على اإلطالق

للبطالة الــحــقــيــقــيــة  الــنــســبــة  إخـــفـــاء  يـــحـــاول  مـــن  ــاك  ــن ه هـــاشـــم:  ــب  ــائ ــن ال

ــن الــمــســتــثــمــريــن ــا مـ ــعـ ــا واسـ ــام ــم ــت ــب اه ــط ــق ــت ــروع اس ــشـ ــمـ الــمــنــاعــي: الـ

سعيد محمد من المقشع

أعلنت شــركة “غولدن غيت” العقارية أن جناحها الخاص بمشــروع “غولدن غيت” في مجمع ســيتي ســنتر اســتقطب حتى اآلن 
مئات الراغبين باالستثمار في المشروع، خصوصا من جمهور سباق الفورمال1، والذين شهدوا حسن االستقبال والضيافة في 
البحرين وأبدوا رغبتهم بالتعرف على المزايا الفريدة لهذا المشروع الذي يمتد على مساحة 140 ألف متر مربع في قلب خليج 
البحرين، ويضم 746 شــقة ســكنية موزعة على برجين من 53 طابًقا و45 طابًقا، ومزود بمواقف تتســع إلى 999 موقف ســيارة 

موزعة على 7 طوابق.

متخصــص  بحرينــي  فريــق  ويتولــى 
العقاريــة  غيــت”  “غولــدن  شــركة  مــن 
ســيتي  مجمــع  فــي  المشــروع  بجنــاح 
الــزوار بمزايــا المشــروع  ســنتر تعريــف 
واســتكمال  استفســاراتهم  علــى  والــرد 
عمليــات الحجــز المطلوبــة، إضافــة إلــى 
البحريــن  خــارج  مــن  الــزوار  تعريــف 
التــي  الحــر  التملــك  بمشــاريع  تحديــدا 
الحصــول  الجنســيات  لمختلــف  تتيــح 
على إقامة في المملكة عند اســتثمارهم 
فيهــا، فيما أشــاد زوار البحريــن بالنضج 

العقــاري الــذي وصلــت إليــه المملكة في 
الفتــرة الراهنــة والطفــرة العماريــة التي 

أبهرت زوارها.
نائــب رئيــس شــركة “غولــدن  وأعربــت 
إيمــان  والمبيعــات  للتســويق  غيــت” 
المناعي عن ارتياحها الكبير إزاء اهتمام 
واألجانــب  المحلييــن  المســتثمرين 
باقتنــاص فرصــة امتــالك شــقة أو أكثــر 
فــي هــذه المشــروع؛ بغــرض الســكن أو 
التأجيــر أو إعــادة البيــع وتحقيــق أرباح 

مجزية.

مــن  “إنــه  بالقــول:  المناعــي  وصرحــت 
مملكتنــا  مشــاركة  ســرورنا  دواعــي 
العزيــزة نجاحهــا فــي اســتضافة ســباق 
الفورمــوال1، وفخــورون بأننــا نقــوم عبر 
جناح مشــروع غولدن غيت في ســيتي 
ســنتر بتقديــم فــرص غير مســبوقة في 
البحريــن،  بمملكــة  العقــاري  االســتثمار 
انطبــاع  تــرك  فــي  يســهم  مــا  وهــو 
إيجابــي لــدى زوار المملكــة بشــأن قــوة 
وحيويــة االقتصــاد الوطني بجذب كبار 
المســتثمرين المرموقيــن عالميــا، حيــث 

إن مشــروع غولــدن غيت ينفذ بشــراكة 
عالميــة بين شــركتين من الهنــد “أجميرا 
وشــركة  هوســنق”  و”مايفيــر  ريالتــي” 

مــن مملكــة  الكوهجــي “غولــدن غيــت” 
البحرين”.

وأوضحــت المناعــي أنــه “كان لمؤسســة 
التنظيــم العقــاري األثــر الكبيــر في دعم 
وتعزيــز  بالبحريــن  العقــاري  القطــاع 
ثقــة المســتثمرين بالمشــاريع المرخصــة 
لــه  كان  وهــذا  المؤسســة،  قبــل  مــن 
مشــروع  لــدى  البالــغ  اإليجابــي  األثــر 
غولــدن غيــت الــذي حصل مؤخــرا على 
التراخيــص الالزمــة من جانب مؤسســة 
التنظيــم العقــاري، وهــو ما عــزز من ثقة 
والقائميــن  بالمشــروع  المســتثمرين 

عليه”.
“نثمــن  الســياق:  هــذا  فــي  وأضافــت 
جهودهــا  العقــاري  التنظيــم  لمؤسســة 
المســتمرة في إرساء دعائم راسخة من 

الثقــة فــي الســوق العقاريــة البحرينيــة، 
والشــكر موصــول كذلــك للحكومــة على 
القوانيــن  ســن  فــي  الحثيثــة  مســاعيها 
والتشــريعات التي من شأنها خلق بيئية 

استثمارية صحية”.
واختتــم المناعــي تصريحهــا بالقــول إن 
فريــق شــركة “غولدن غيت” في ســيتي 
ســنتر لمس اهتماما خصوصا من جانب 
مــن  الفريــد  المشــروع  بتصميــم  الــزوار 
نوعــه، والذي يعكس الشــراكة التجارية 
والحضاريــة بيــن البحريــن والهنــد منــذ 
قديــم الزمــن، حيث يأخــذ التصميم من 
البحرين أشرعة سفنها ذهبها ومن الهند 
وأســفل  أعلــى  فــي  الكريمــة  جواهرهــا 
البرجين، ما يمثل تحفة معمارية فريدة 

من نوعها.

إيمان المناعي
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المنامة - وزارة اإلسكان

إعــادة  مشــروع  أن  اإلســكان  وزارة  أكــدت 
إحيــاء األحيــاء القديمة “فرجــان” ال يزال قيد 
الدراســات التخطيطيــة لدى الجهــات المعنية، 
موضحــة أن هذه الخطوة تعد أحد المتطلبات 
األساســية لتنفيذ المشــروع، وأن ما تم تداوله 
غيــر  البرنامــج  توقــف  حــول  معلومــات  مــن 

صحيح.
المراحــل  فــي  يــزال  ال  المشــروع  أن  وقالــت 
والتخطيــط،  اإلعــداد  فــي  المتمثلــة  األولــى 
وأنه يأتي متســقًا مــع الخطوات التي طرحتها 

وزارة اإلســكان منــذ عــام 2014، التــي تهــدف 
إلى تنويع الحلول اإلســكانية من خالل إحياء 
إســكانية  القديمــة وتنفيــذ مشــاريع  المناطــق 
مــن  اإلســكانية  الطلبــات  ذوي  منهــا  يســتفيد 
أهالي المنطقة المشــيد بها المشروع، وحددت 
الــوزارة بالفعــل باإلضافــة إلى مشــروع أحياء 
فرجــان المحــرق مناطــق مســتقبلية كالمنامــة 

والرفاع لتنفيذ هذا المشروع.
وبالفعل قامت الوزارة بإعداد التصاميم العامة 
والتفصيليــة المقترحــة لتنفيــذ هــذا المشــروع 
الطمــوح، إال أن الدراســات الخاصــة بتنفيذهــا 
المناطــق  فــي  المشــروع  تنفيــذ  بــأن  أفــادت 

القديمــة يمثــل تحديًا، كونــه يتطلب الحصول 
علــى العديــد مــن الموافقــات، والتنســيق مــع 
الجهات المعنية، فضال عن الحاجة إلى تطوير 
البنيــة التحتيــة الخاصــة بهــذا المشــروع مــع 

االلتزام بالحفاظ على هوية المنطقة.
المراجعــة  تتــم  الســابقة،  للمعطيــات  ونظــرًا 
ومراجعــة  التخطيطيــة  لألســس  النهائيــة 
وفقــًا  المنطقــة  لتلــك  الهيكلــي  المخطــط 
لالشــتراطات والمعايير الخاصة بذلك من قبل 
هيئــة التخطيــط والتطوير العمرانــي ليتم بعد 
ذلــك اإلعــالن عن الخطــة والبرنامــج التنفيذي 

للمشروع. 

“اإلسكان”: لم يتوقف وســينفذ بالمحرق والمنامة والرفاع

“إحياء الفرجان” قيد المراجعات التخطيطية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

البلديــة  للخدمــات  المســاعد  الوكيــل  كشــف 
المشتركة في وزارة األشغال وشئون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي وائل المبــارك عن إنجاز 
80 % مــن ممشــى إســكان قاللــي، مشــيًرا إلى 
أنــه مــن المؤمــل االنتهــاء مــن المشــروع نهاية 
أنــه  لــه  فــي تصريــح  الجاري.وأضــاف  أبريــل 
“ضمــن خطــة الــوزارة فــي تحقيــق متطلبــات 
التنمية المستدامة فقد شارف مشروع ممشى 
المحــرق  بمحافظــة   254 مجمــع  فــي  قاللــي 
علــى االنتهــاء، والــذي يبلــغ طولــه 582 متــًرا، 
وبمساحة تقدر بنحو 2940 متًرا مربًعا وبكلفة 
تقديريــة تبلــغ 157 ألف دينــار، مبيًنا إنجاز 80 
% مــن أعمــال المشــروع المؤمــل االنتهاء منه 

في أبريل المقبل.
عبــارة  قاللــي  ممشــى  مشــروع  أن  وأوضــح 
الجانبيــن  عــن ممشــى تحيطــه األشــجار مــن 
ويتضمن جلسات مظللة لالستراحة وعدد من 
األجهــزة الرياضيــة التــي تمكــن المرتاديــن من 

ممارسة بعض األنشطة الرياضية الصحية.

أعمــدة  علــى  يحتــوي  الممشــى  “أن  وذكــر   
تماشــًيا  الشمســية  الطاقــة  علــى  تعمــل  إنــارة 
مــع توجهــات االســتفادة القصــوى مــن مصادر 
وذلــك  التكاليــف،  وبأقــل  الطبيعيــة  الطاقــة 
بتبنــي  الحاليــة  الــوزارة  سياســة  مــع  تماشــًيا 
الطاقــة الخضــراء فــي مشــاريعها كتوجــه عام 

للمشاريع الترفيهية الجديدة.
بشــكل  صمــم  الممشــى  أن  المبــارك  وأوضــح 
الســكنية  األحيــاء  أهالــي  ليرتــاده  مبســط 
المحيطة به وليلبي احتياجاتهم كمتنفس لهم 
وليشــجعهم ليمارســوا رياضــة المشــي وبعض 

التمارين الرياضية.

الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة يتفقد المشروع

المبارك: كلفتــه 157 ألف دينار واالفتتــاح نهاية أبريل

إنجاز 80 % من ممشى إسكان قاللي

البحرينيــة  الجمعيــة  تنظــم 
المعاقيــن  أمــور  ألوليــاء 
رعايــة  تحــت  وأصدقائهــم 
رئيــس مجلــس النــواب فوزيــة 
زينل، بالتعاون مع هند جاليري 
للفنانــة  خيريــا  فنيــا  معرضــا 

لميس إبراهيم الحصار.
ومــن المقــرر أن ينظم المعرض 
في الســاعة الســابعة من مساء 
األحد المقبل، وسوف يخصص 
جزء مــن دخله لصالح أنشــطة 

ومشاريع الجمعية.

زينل ترعى معرضا فنيا خيريا

06local@albiladpress.com

األربعاء
3 أبريل 2019 
حميدان يرعى تدشين “تكافل لذوي اإلعاقة”27 رجب 1440

مســـاهمة فاعلـــة مـــن “الخـــاص” فـــي توفيـــر األجهـــزة الحديثـــة

أكــد وزير العمــل والتنمية االجتماعيــة جميل حميدان أن 
مبــادرة “تكافــل لــذوي اإلعاقة” التي دشــنتها الــوزارة في 
أكتوبــر الماضــي، وبتعــاون وثيــق مــع عــدد مــن الجهــات 
الداعمة من منشآت القطاع الخاص، عززت أهمية الشراكة 
المجتمعية في االرتقاء بالخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة 
وللعديــد مــن الفئــات فــي المجتمــع، وهــي قيمــة أصيلــة 
يتمتــع بها أهل البحرين وراســخة فــي مبادئهم، فحافظوا 
فــي  ذلــك،  المجتمعي.جــاء  التماســك  علــى  خاللهــا  مــن 
كلمــة بحفل تدشــين مشــروع تكافل لــذوي العزيمة، الذي 
أقامتــه الــوزارة أمس بمركز شــيخان الفارســي للتخاطب 
الشــامل في الرفاع، ضمن احتفاالت العالم باليوم الدولي 
للتوعيــة باضطرابات طيــف التوحد.وفي المرحلة األولى 
مــن المبــادرة، بــادرت مجموعــة مــن المؤسســات والبنــوك 
والشــركات بالمســاهمة فــي تقديــم الدعم لشــراء وتوفير 
مزيد من الكراســي المتحركــة ذات المواصفات المتطورة 

واألســرة الطبيــة والمعينــات لــذوي اإلعاقة، وتــم توزيعها 
علــى المحتاجين من هذه الفئــة وبمختلف أنواع اإلعاقة، 
وبنــك  البتروكيماويــات،  لصناعــة  الخليــج  شــركة  وهــي 
السالم، وبنك البحرين اإلسالمي، وبنك البركة اإلسالمي، 

ومجموعة لولوهايبر ماركت. 
وأوضــح الوزيــر أنــه وبفضــل هذا التجــاوب من الشــركاء 
بالمؤسســات والشــركات العاملة بالقطاع الخاص، حققت 
المرحلــة األولــى من المبــادرة نجاحا الفتا، مشــيرا إلى أن 

المرحلة التالية ســتهتم بفئة المصابين باضطرابات طيف 
التوحــد، بتوفيــر كفالــة منحــة التأهيــل بدفع الرســوم عن 
الطلبــة المســتفيدين مــن المراكــز الخاصة للتأهيل؛ ســعيا 
للتخفيــف مــن أعبــاء والتزامــات األســر مــن ذوي الدخــل 

المحدود.
بعدهــا كرم وزيــر العمل والتنمية االجتماعية المؤسســات 
شــراء  فــي  والمســاهمة  الداعمــة  والبنــوك  والشــركات 

الكراسي المتحركة واألسرة واألجهزة الطبية.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

محرر الشؤون المحلية

مــا زال صــدى أنينهــا المثقــل بتراجيديــا الشــتات يتردد في أذنــي، وكأن األمل قد أوصد جميع أبوابه على تلك األســرة التي أكلت 
سنين االنتظار ربع قرن من عمرها، لتحظى بعش األمان الذي يؤويها ويلم شملها.

يتوفــى  أن  األســرة  تلــك  قــدر  كان 
الوالدان قبل أن يبصر منزل أحالمها 
الثــالث  األخــوات  فظلــت  النــور، 
ينتقلن من شــقة إيجار متهالكة إلى 

أخرى وفرتها لهن وزارة اإلسكان.
األخــت الكبــرى روت لـ”البــالد” كيف 
تحطمــت آمــال أســرتها على صخرة 
الالمبــاالة مــن قبــل وزارة اإلســكان 
وكيــف  المترديــة،  أوضاعهــا  لعــالج 
ميــاه  دورة  ســقف  ســقوط  تســبب 
شــقتهم الســابقة بنقلهم لشقة أخرى 

ال تقل سوًءا عن سابقتها.
الــوزارة  كانــت  إذا  عمــا  وتســاءلت 
ســقف  عليهــم  يســقط  أن  تنتظــر 
ألخــرى،  لتنقلهــم  الحاليــة  شــقتهم 
دون رســم خــط نهايــة ووضــع حــد 
لمعاناتهــم بتلبيــة طلبهــم اإلســكاني 

الذي يعود للعام 1994.
وتحدثــت بحرقة قلب عن األوضاع 
األســرة  تعيشــها  التــي  الصعبــة 
المبنــى  ذلــك  فــي  األمــان  وانعــدام 
حيــث  “مهجــوًرا”،  اعتبرتــه  الــذي 
تعّرضوا لعدة محاوالت ســرقة دون 
توفرهــم على مــن يحميهم من هذه 

االعتداءات.

رئيــس  الصحيفــة  عبــر  وناشــدت 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفــة بن ســلمان آل خليفة توجيه 
اإلســكان  وزارة  فــي  المســؤولين 

النظر في أوضاع األســرة اإلنســانية 
واســتعجال تلبيــة طلبهم اإلســكاني 
وإنهاء معاناتهم المستمرة، بما يوفر 

لهن األمان والحياة الكريمة.

ربع قرن عمر طلب األســرة اإلســكاني والوالــدان متوفيان

3 أخــــوات تحـــت رحمـــة الشتــــات

سيدعلي المحافظة

يعشن في 
شقة متهالكة 

ومعدومة األمان

ناشدن سمو رئيس 
الوزراء توجيه “اإلسكان” 

لتلبية طلبهن

وزير العمل والتنمية االجتماعية يحضر حفل تدشين مشروع تكافل لذوي العزيمة

فوزية زينل



لــدور  عســرة  السادســة  الجلســة  عــن  المعتــذرون   -
االنعقاد األول من الفصل التشريعي الخامس: النائب 

معصومة عبد الرحيم والنائب عيسى الدوسري.
- النواب المتأخرون: عمار قمبر وعيسى الكوهجي 
وفاضل الســواد وكلثم الحايكي وهشــام العشيري 

ويوسف الذوادي.

 تغطية الجلسة: ليلى مال اهلل
تصوير: رسول الحجيري

معتذران و5 متأخرين
local
@albiladpress.com 07 إللغـــاء نظـــام العـــامل المـــرن... فـورا

ــل” مـــقـــلـــوبـــة ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــان: قـــــــــــــرارات “ســـــــــوق الـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ سـ
وافق 30 نائبا على إحالة مقترحات إلى الحكومة تتضمن وقف العمل بقرار تصريح 
العمــل المــرن بعــد مناقشــة المجلس سياســة الحكومة بشــأن النظام الصــادر بالقرار 
رقــم 108 لســنة 2017، والــذي اســتعرض فيــه النــواب البعــد القانونــي لتطبيق نظام 
العامل المرن، وتبعات تطبيق هذا النظام على ســوق العمل البحرينية، وأكد النواب 

في مناقشاتهم إلى عدم وجود سند قانوني لتطبيق النظام. 

باقتــراح  زينــل  النائــب يوســف  وتقــدم 
إلغــاء نظــام تصريــح العامل المــرن، كما 
تقــدم النائب علــي الزايد بـ 6 مقترحات، 
وهــي: وقــف العمل المرن فــورا، وإعادة 
دراســة ســوق العمل، وضــع اتفاقية بين 
مــن  موثقــة  العمــل  وصاحــب  العامــل 
وزارة العــدل؛ لحفــظ حقوقهم، وإصدار 
بــراءة ذمــة من جهــات االختصاص عند 
لحفــظ حقــوق  البــاد؛  العامــل  مغــادرة 
اآلخرين، وعدم السماح  للعامل النتقال 
قبــل مضــي عاميــن، ووضــع مبلــغ 500 
وتغطيــة  حقــوق  لحفــظ  تأمينــا  دينــار 

المطالبات. 

العســومي  عــادل  النائــب  تقــدم  كمــا 
باقتــراح لوقــف نظــام التصريــح المــرن؛ 
حتــى تتــم دراســته بشــكل عــام وعــدم 
إعطــاء التصريح للعمال الهاربين وعدم 
بإمــكان  تفيــد  للعمــال  رســائل  إرســال 

انتقالهم للعمل بالتصريح المرن.
فــي حيــن تقــدم كل مــن النــواب: ســيد 
وأحمــد  البحرانــي  ومحمــود  فــاح 
الدمســتاني بمقتــرح وقــف العمل بنظام 
التصريــح المــرن حــاال، وتشــكيل لجنــة 
لدراســة اســتمراريته، كمــا طالب النائب 
محمــد العباســي بوقــف تصريــح العمــل 
المرن وتعويض التجار المتضررين منه.

 ووصف النائب عبدالنبي سلمان قرارات 
هيئــة تنظيــم ســوق العمــل  بالمقلوبــة، 
وأن عجز الحكومة عن محاربة مافيات 
الفــري فيــزا خلــق تصريــح العمــل المرن 
حتــى أصبــح هم الدولة هــو كيف تجمع 

أمــواال علــى حســاب المصالــح األمنيــة 
واالجتماعية في البلد. 

وأشــار إلــى أن نســبة الرضــا عــن 99.42 
تعكس نســبة رضا المستفيدين من هذه 

التصرريح، وهم العمال األجانب.

رئيس مجلس النواب واألمين العام للمجلس

عيسى الدوسري معصومة عبد الرحيم

لتوفير منصات إلكترونية لذوي اإلعاقة
مــســجــــــــل ــاق  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــع م و500  ــا  ـــ ـــ ـــ ــًف أل  11 ــن  ــ م ــر  ـــ ـــ ــث أك

تمّســك مجلس النواب بقراره الســابق بالموافقة على مشــروع قانون يلزم الوزارات 
والجهــات الحكوميــة بتوفيــر مكاتــب أو منصــات إلكترونيــة لخدمــة ذوي اإلعاقــة 

وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى إلعادة النظر فيه. 

 مــن جهتــه، قال النائب عيســى القاضي “ليس 
بالكثيــر علــى ذوي الهمــم أن يحظــوا بالرعاية 
واالهتمــام مــن قبــل أجهزة الدولــة فهم ركيزة 
أساســية فــي المجتمــع وانخرطــوا فــي العمل 
االجتماعي والسياســي ورفعوا اســم البحرين 

في المحافل الرياضية”.
واســتنكر النائــب حمد الكوهجي ســبب رفض 
مجلس الشــورى لمشــروع القانون بعدم توافر 
مــع  تتعامــل  الحكومــة  “إن  وقــال  الميزانيــة 
كأنهــا مشــاريع تجاريــة كل شــيء  المشــاريع 

مقابل شيء”.
مــن جهته، أشــار النائــب إبراهيــم النفيعي إلى 
أن وزارة الداخليــة وضفــت خدمــة للمعاقيــن 

بــل  إلــى ميزانيــة،  فــي أجهزتهــا ولــم تحتــج 
عمــدت إلــى تدريــب عاملين في الــوزارة على 
عــدد  أن  الوقــت  فــي  الخدمــة.  هــذه  تقديــم 
المعاقيــن المســجلين لــدى وزارة العمــل وصل 
11 ألًفا و594 معاًقا ممن يحتاجون إلى توفير 

هذه الخدمة.
“أن  زينــل  يوســف  النائــب  اعتبــر  حيــن،  فــي 
للمشــروع  الشــورى  مجلــس  رفــض  أســباب 
الميزانيــات  توافــر  لعــدم  واهيــة  بقانــون 
واإلمكانيــات فــي الوقــت التي تصــرف الدولة 

الكثير في مجاالت أحياًنا ليس لها معنى”.  
والشــئون  العمــل  وزيــر  أكــد  جهتــه،  مــن   
يوجــد  ال  أنــه  حميــدان  جميــل  االجتماعيــة 

تعــارض مــن حيث المبــدأ في ســبيل االهتمام 
بفئــة ذوي الهمــم وقــال إن الــوزارة مســتعدة 
ألن  الــوزارات  كل  مــن  موظفيــن  تــدّرب  أن 

يستقبلوا كل من يحتاج إلى خدمة خاصة. 

وبيــن حميــدان أن المشــكلة فنيــة بحتــة فــي 
المســتخدمة  والتقنيــة  المنصــات  نوعيــة 
لمســاعدة فئــات ذوي الهمــم، مبدًيا اســتعداده 

إلى مناقشة التفاصيل مع اللجنة.

النفيعي والعسومي والذوادي

“خربطه” في النظام اإللكتروني وبث الجلسات باليوتيوب أمس
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قــال النائــب محمد السيســي ان إجابة وزير 
شــؤون الشــباب والرياضة حول ســؤاله عن 
ال  الجنوبيــة  ثامنــة  فــي  الشــبابية  المراكــز 
تنــم على أنــه اطلعت علــى اإلجابة ووصفها 
بالضعيفة التي ال تمت للسؤال بصلة. حيث 
تــم اإلشــارة إلــى عــدم اعتمــاد برنامــج عمل 

الحكومة. 
اعتمــاد  ضــرورة  علــى  السيســي  وشــّدد 
تصــورات للمشــاريع قبــل اعتمــاد الميزانيــة 

لتضمينها ضمن برنامج علم الحكومة.
هــي  الثامنــة  الدائــرة  إن  السيســي  وقــال 
األكبــر فــي المحافظــة الجنوبيــة وتتضمــن 
31 مجمًعــا ليــس بهــا إال مركز شــبابي واحد 
قديــم في منطقة جو. كما أن منطقة الرفاع 

الشرقي با مركز شبابي.
ولفــت إلــى أن مركــز شــباب الرفاع الشــرقي 
غرفــة  ويســتأجر  مقــر  دون  ســنة   15 منــذ 
مطالًبــا  لفعالياتــه،  صــاالت  ويســتجدي 
بتحويــل ملعب عســكر إلى ملعــب نموذجي 
وإزالة الحاجز اإلســمنتي واســتبداله بسياج 

وبمركز شبابي رياضي للفتيات.
مــن جهتــه، أشــار وزيــر الشــباب والرياضــة 
الشــباب  ميزانيــة  أن  إلــى  المؤيــد  أيمــن 
ألــف   800 مليــون  بيــن  تتــراوح  والرياضــة 

دينار إلى مليونين و500 ألف دينار.
وأكــد أن هنــاك مشــروعين هما مركز شــباب 
دينــار  ألــف   270 إنشــائه  وتكلفــة  الجنــوب 
أضيــف عليهــا 24 ألــف دينــار علــى مســاحة 
أكثــر مــن 32 ألف متــر مربع أقــام 88 فعالية 

اســتفاد منهــا  الماضيــة  الماليــة  الســنة  فــي 
4800 شاب.

عســكر  ملعــب  مشــروع  أن  المؤيــد  وبيــن 
والمبنــي اإلداري فيــه ســيقام علــى مســاحة 
تزيــد علــى 26 ألــف متــر مربــع بتكلفــة 194 

ألف دينار ينتهي في أكتوبر المقبل.
وأضــاف أننــا نســعى إلــى تثبيــت عقــار لمقر 
مركز شــباب الرفاع الشــرقي من المؤمل أن 

يكون في الدائرة التاسعة.

أكــد النائــب غــازي ال رحمــة أنــه ســيتقدم 
لرابعــة  الصحــي  الصــرف  مشــروع  إلدراج 
مبيًنــا  العامــة،  الميزانيــة  ضمــن  الشــمالية 
أن معانــاة األهالــي مســتمر فــي خاصــة مــع 
ميــاه  مــع  الصحــي  الصــرف  ميــاه  اختــاط 
باألمــراض  يتســبب  الــذي  األمــر  األمطــار، 

واألوبئة.
أخفــض  مــن   2 ســرايا  منطقــة  أن  وتابــع 
المناطــق فــي البحريــن ويؤثــر خلوهــا مــن 
علــى  التأثيــر  إلــى  صحــي  تصريــف  شــبكة 

أساس المنازل وتضررها.
للدائــرة  التصريــف  شــبكة  أن  إلــى  ولفــت 
تعتمــد على مشــروع لم يتم البــدء فيها ولم 
تخصــص لــه ميزانيــة التــي تبلــغ 38 مليــون 
دينار هو مشــروع خط رئيســي عميق لربط 
مدينــة حمــد بمحطــة توبلــي رغــم تواجــد 
ضمــن  يــدرج  ولــم   2014 منــذ  التصاميــم 

مشاريع المارشال الخليجي. 
مــن جهتــه، أوضــح وزيــر األشــغال وشــئون 
البلديــات والتخطيــط العمراني عصام خلف 

أن أولويات الحكومة أن تركز على المناطق 
ذات الكثافــة الســكانية األكبــر فــي الوقــت 
المناطــق الجديــدة فــي الدائــرة الرابعــة هي 

من ال يشملها الصرف الصحي.
وقال إن المحطة الرئيســية هي أكبر محطة 
معالجــة تعانــي مــن مجموعة تدفقــات أكبر 
مــن طاقته االســتيعابية تصل 330 ألف متر 
مكعب في اليوم وتم إدراج توســعة محطة 
توبلــي ضمــن مشــاريع المارشــال الخليجــي 

مليــون   138 تصــل  بميزانيــة  قائــم  العمــل 
دينار.  

أكــد خلــف أن الحكومــة انتهت بنــاء محطة 
جديــدة فــي مدينــة ســلمان بطاقــة 40 ألــف 

متر مكعب في اليوم. 
كمــا تــم االنتهاء مــن محطة تخــدم المحرق 
ــا فضــاً  بطاقــة 100 ألــف متــر مكعــب يوميًّ
عــن دراســة إلنشــاء محطــة معالجــة تخــدم 

المنطقة الجنوبية.

محمد السيسي غازي آل رحمة وعيسى الكوهجي

مركز شبابي يتيم بأضخم دوائر الجنوبية  خلو المجاري يدمر أساس بيوت سرايا

السيسي: المؤيد لم 
يطلع على إجابته.. 

و ”الشرقي” 
يستجدي صاالت 

لفعالياته

آل رحمــــــة 
يضــــع مطالب 

“رابعــة 
الشماليـة” بقلب 

الميــــزانــية

االجتماعيــة  والشــؤون  العمــل  وزيــر  قــال 
جميــل حميــدان إن نظــام تصريــح العمــل 
العمــل  صاحــب  لمضــرة  يوجــد  لــم  المــرن 
منــه  الغايــة  وإن  البحرينــي،  العامــل  أو 
هــي الســيطرة علــى العمالــة الســائبة التــي 
لــم تفلــح كل الجهــود فــي معالجتهــا التــي 
تدعمهــا مافيــات ورجال أعمــال ومنتفعون 

يشجعون العمالة غير النظامية 
وأضــاف حميــدان أن المجتمــع بحاجة إلى 
العمالــة العرضيــة المؤقتــه، وليــس المــراد 
مرنــة،  إلــى  المنظمــة  العمالــة  تتحــول  أن 
المخالفيــن  اســتبعد  النظــام  أن  إلــى  الفتــا 
الموجوديــن ضــد األنظمــة وكل مــن لديــه 
مخالفــة جنائيــة.  ودافــع فــي مداخلتــه أن 
العمــال فــي النظــام المــرن غيــر مهــرة، كمــا 

انــه لــن يضر باالقتصاد والعمــال، وال يوجد 
تداخل بينه وبين وظائف المواطنين 

وأضــاف أن النظام ليس خاليا من العيوب، 
بــل هــو قابل للتقييــم والمتابعــة، مؤكدا أن  
الماحظــات عليــه موضــع دراســة وتقييم، 
مبينــا أن 75 % مــن مــال التصريــح المــرن 
هم عمال بسطاء ال يشغلون مهنا محترفة.

أحــال مجلــس النــواب االقتــراح برغبة 
إنشــاء  بشــأن  االســتعجال  بصفــة 
ورصــد  بمدينــة خليفــة،  مركــز صحــي 
الميزانيات الازمة وتحديد وقت تنفيذ 
المشروع إلى لجنة الخدمات لمزيد من 
الدراســة وتقديم تقرير بشأنه.  وفوض 
النــواب هيئــة مكتــب المجلــس بإصدار 
بيــان بشــأن إعــان الرئيــس األميركــي 
مرتفعــات الجــوالن المحتلــة جــزءا من 

أراضي الكيان الصهيوني. 
كما وافق المجلس على االقتراح برغبة 
بصفــة االســتعجال بشــأن تعديل بعض 
شــروط برنامج مزايا اإلســكاني ورفعه 

إلى الحكومة. 
ووافــق النــواب علــى االقتــراح برغبــة 

بصفة مســتعجلة بشــأن منع اســتضافة 
متحدثين إســرائيليين لمملكة البحرين 
حســب قانــون الهجــرة واإلقامــة لســنة 
مــن  لمنعهــم  وذلــك  18؛  المــادة   1965
المشــاركة فــي المؤتمــر العالمــي لريادة 

األعمال ورفعه إلى الحكومة.

قــال النائــب محمد خليفــة بوحمود 
إن إجابــة وزيــر األشــغال وشــؤون 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
عصــام خلــف حــول مشــاريع تتعلق 
النفايــات  تدويــر  إعــادة  بمجــال 
منهــا  االســتفادة  واالســتراتيجية 
إجابة إنشــائية. وأكمل “طالب أكثر 
مــن مجلــس بلــدي لاســتفادة مــن 
إلــى  وتحويلــه  النفايــات  مخــزون 
صناعة تدخل في خزينة الدولة إال 

أن الواقع ال يستفيد منها أحد”.
وأضــاف والواقــع ال نــرى أن تمديــد 
فــي عمــر المدفــن االفتراضــي الذي 
المدفــن  مــن  التلــوث  حجــم  بلــغ 

يتعرضــون لــه مــن القــرى المجاورة 
مثل عســكر والدور أكثر من أضرار.  
مزريــة  المدفــن  حالــة  أن  وأضــاف 
التــي  المشــاريع  تــرى  أن  ــا  متمنيًّ

ذكرها الوزير النور.

ضغط لتعديل شروط برنامج “مزايا”مافيات ومنتفعون وراء “السائبة” إجابة وزير األشغال “إنشائيــة”

عيسى القاضي.. رصد ميزانية لمركز بسكويت يوسف زينل
صحي بمدينة خليفة

محمد بوحمود: حالة المدفن مزرية



الجفير - جمعية األطباء

لقــاء  البحرينيــة  األطبــاء  جمعيــة  نظمــت 
فــي  العامــة  الثانويــة  طلبــة  مــع  مفتوحــا 
الراغبيــن  المــدارس الحكوميــة والخاصــة 
بدراســة الطــب البشــري، وأوليــاء أمورهم، 
فــي مقرهــا بالجفيــر، وبالتعــاون مــع وزارة 
التربيــة والتعليم، والهيئة الوطنية لتنظيم 
فــي  الصحية.وشــارك  والخدمــات  المهــن 
اللقاء رئيس جمعية األطباء غادة القاســم، 
وهنادي الحدي من وزارة التربية والتعليم، 
وزبيدة الشــيخ من الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهــن، إضافــة إلــى عائشــة إســماعيل مــن 

للجراحيــن، وعبدالرحمــن  الملكيــة  الكليــة 
المحورفي من جامعة الخليج العربي.

وجــرى خــال اللقاء تخصيص حيز واســع 
لتأكيــد أهميــة اختيار الجامعــات المعتمدة 
مــن جانب وزارة التربية والتعليم لدراســة 

الطب البشري. 
وأوضحــت القاســم أن أحــد أهــداف اللقاء 
المفتــوح توعيــة الطاب وأوليــاء أمورهم 
الخاطــئ  االختيــار  تكــرار  منــع  بضــرورة 
غيــر  تعليميــة  بمؤسســات  وااللتحــاق 

معترف بها.

خبراء: يجب اختيار الجامعات المعترف بها للطب

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليــم  التربيــة  وزيــر  وجــه 
ماجــد النعيمي إلــى االنتقال بهذه 
التجربــة إلى المدارس اإلعدادية، 
بــدًءا مــن العــام الدراســي المقبــل 
فــي  مــرة  ألول   ،2020  -  2019
التعليمي.وأكــد  البحريــن  تاريــخ 
الوزيــر لــدى زيارته مدرســة عمــار بن 
الُمطبقــة  للبنيــن،  االبتدائيــة  ياســر 
للتجربــة، بمناســبة االحتفــال باليــوم 

العالمــي للتوعيــة باضطــراب التوحد، 
أن الخطــوة التطويريــة تأتــي لتوفير 
التعليــم المناســب للجميــع، بمن فيهم 
تنفيــًذا  الخاصــة،  االحتياجــات  ذوو 
مــن  الســامية  الملكيــة  للتوجيهــات 
عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك 
حمد بن عيســى آل خليفة، وتجسيًدا 
لمــا جاء في دســتور المملكــة وقانون 

التعليم.

دمج طلبة التوحد في “اإلعدادية” ألول مرة

08local@albiladpress.com

األربعاء
3 أبريل 2019 
اهتمام بحريني واسع بذوي “التوحد” في يومهم العالمي27 رجب 1440

والــتــوعــيــة ــلــرعــايــة  ل المجتمعية  ــة  ــراك ــش ال ــود  ــه ج مــضــاعــفــة 

 الثاني من أبريل، ذكرى مناسبة تحتفل فيها 
دول العالــم بالتوعيــة باضطرابــات التوحــد، 
والبحريــن تشــارك فــي هــذا االحتفــال، فــي 
الوقــت الــذي تضاعف فيــه المملكــة جهودها 
لرعايــة المصابيــن بالمرض، من خــال تعزيز 
الشــراكة المجتمعيــة بيــن مختلــف الجهــات 
الرســمية واألهليــة والخاصــة، وذلــك ضمــن 
اهتمــام اســتراتيجي أوســع تشــهده البحرين 
والتعليــم  والصحــة  الطفولــة  قطاعــات  فــي 
وحقــوق اإلنســان، وغيرها من دعائم التنمية 
التزامهــا  يعكــس  اهتمــام  وهــو  المســتدامة، 
بتنفيــذ االتفاقــات والمواثيــق الدوليــة ذات 

العاقة.
لتســليط  فرصــًة  الدوليــة  المناســبة  وتتيــح 
الضــوء على جهــود البحريــن الهادفة لتوفير 
مرضــى  تأهيــل  إلعــادة  المناســبة  البيئــة 
التوحد، وتســهيل دمجهم فــي المجتمع، في 
ظــل الدعــم الملمــوس مــن قبــل عاهــل الباد 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
بوضــع  لارتقــاء  الراميــة  للجهــود  خليفــة، 
الطفــل واألســرة، وخاصــًة مــن ذوي اإلعاقة، 
األمر الذي أســهم في تعدد أوجه الدعم لهذه 
الفئات، وتعزيز جهود الشــراكة بين قطاعات 

المجتمع للهدف ذاته.
ويأتــي شــعار االحتفــال العالمــي لهــذا العــام 
والمشــاركة  المســاعدة  “التقنيــات  بعنــوان 
الفعالة”، للتعريف بأهمية وصول فئة مرضى 
التوحــد إلــى أحــدث التقنيــات، التــي تتيــح 
لهم قدرًة أكبر على ممارســة حقوق اإلنســان 
األساســية، وإزالــة الحواجــز التــي تقف أمام 
تواصلهــم مــع اآلخريــن، وتســهيل اندماجهم 
ومشــاركتهم اإليجابية فــي المجتمعات التي 

يعيشون فيها.

اهتمام متواصل ومشروعات نوعية

والتنميــة  العمــل  وزارة  وكيــل  ويؤكــد 
حكومــة  أن  الدوســري  صبــاح  االجتماعيــة 
البحريــن حريصــة علــى تقديــم شــتى أوجــه 
الدعم الفنــي والمالي لمصابي التوحد وذوي 
اإلعاقة، وتحرص كذلك على تطوير التعاون 
اإليجابــي مــع الجهــود األهليــة المميــزة التي 
طيــف  مصابــي  لرعايــة  المملكــة  تشــهدها 
التوحد، مشــيًرا إلى أن عدد المستفيدين من 
المراكــز التأهيليــة بلــغ 243 حالــة، فــي حيــن 

بلــغ عدد المســتفيدين من مخصــص اإلعاقة 
الشــهري لفئــة ذوي التوحــد 636 حالة، وذلك 

حتى شهر مارس الماضي.
 وضمــن ســعي البحريــن المســتمر الســتدامة 
ذوي  خدمــة  فــي  المتخصصــة  المؤسســات 
اإلعاقــة، تترقــب هــذه الفئــة اســتكمال بنــاء 
مجمــع اإلعاقة الشــامل، حيــث يعتبر المجمع 
المملكــة،  فــي  نوعهــا  مــن  مؤسســة  أضخــم 
بمســاحة قدرهــا 29 ألــف متــر مربــع، وطاقــة 
1450مســتفيًدا،  بحوالــي  تقــدر  اســتيعابية 
ويهــدف إلــى توفير التأهيــل المتكامل لذوي 
اإلعاقــة، والعنايــة الصحيــة والنفســية لهــم، 
وتقديم اإلرشــاد األسري لهذه الفئة وذويهم، 
إضافــة إلــى تعزيــز الجهــود لدمجهــم بصورة 

أكثر إيجابية في المجتمع.
ويتوقــع الدوســري افتتاح المجمــع في الربع 
األخيــر مــن العــام الجــاري، ليكــون نموذًجــا 
راقًيا وشــاماً لخدمة مصابي طيف التوحد، 
فــي جميــع أوجــه الرعايــة والتأهيــل، الفًتــا 
إلــى أن النجــاح الذي تم في هــذا المجال، لم 
يكــن ليتحقق لوال الدعم الامحدود من قبل 
جالــة الملــك، الــذي وجــه بتنفيــذ المشــروع، 
وأمــر جالتــه بمنحه األرض الازمة إلنشــائه 

وفًقا ألحدث المواصفات.
ويضــم المجمــع 9 مراكــز متخصصــة، وهــي: 
ومدرســة  المبكــر،  للتدخــل  التوحــد  مركــز 
متازمــة  وتأهيــل  رعايــة  ومركــز  التوحــد، 
داون، ومركــز رعايــة وتأهيــل ذوي اإلعاقــة 
المتعــددة الذهنيــة والســمعية، باإلضافة إلى 
مركز لمصادر التعلم والتدريب، ومركز رعاية 
وتأهيــل الشــلل الدماغــي، والمبنــى اإلداري، 
والنــادي الصحــي، ومعــرض لمنتوجات ذوي 

اإلعاقة.
مدرســتين  إضافــة  الماضــي  العــام  وشــهد 

جديدتيــن لبرنامــج دمج الطلبــة من مصابي 
المؤهلــة  المــدارس  عــدد  ليرتفــع  التوحــد، 
لخدمــة ذوي اإلعاقــة إلى 81 مدرســة للبنين 
والبنات مجهزة بالوسائل المساندة للدراسة، 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  خصصــت  وكذلــك 
ثاث حافات لنقل الطلبة من ذوي اإلعاقات 
الذهنيــة، مــن إجمالــي 12 حافلــة مخصصــة 

لذوي اإلعاقة.

شراكة مجتمعية فريدة

إلى ذلك، تكاملت جهود الشــراكة المجتمعية 
ودعــم  بإنشــاء  ســابقة،  أعــوام  مــدار  علــى 
العديــد مــن مراكــز التأهيل، والســيما التابعة 
هــذا  وفــي  والخــاص،  األهلــي  للقطاعيــن 
الســياق، يؤكــد زكريــا هاشــم رئيــس جمعيــة 
هنــاك  أن  علــى  البحرينيــة،  التوحدييــن 
بالمصابيــن  االهتمــام  فــي  ملموســة،  طفــرة 
بطيــف التوحــد فــي البحريــن، في ظــل بيئة 
مشــيًرا  والتطوعــي،  األهلــي  للعمــل  داعمــة 
إلــى أن هنــاك مســؤولية تقع علــى الجمعيات 
التعــرف  بهــدف  فاعليتهــا،  لزيــادة  األهليــة، 
علــى احتياجــات ذوي التوحد، ومن ثم نقلها 
إلــى جهــات الدعم المختلفة، فــي ظل ازدياد 

الوعي المجتمعي بهذا الشأن.
وتعتمــد المملكــة مبــدأ الشــراكة المجتمعيــة 
الخطــط  الســتدامة  كاســتراتيجية 
ذوي  برعايــة  المتعلقــة  والمشــروعات، 
اإلعاقــة وذوي التوحــد، انطاقــًا مــن الرؤيــة 
عمــل  لبرامــج  وتنفيــًذا   ،2030 االقتصاديــة 
الحكومــة، حيــث شــهد العــام 2008 تشــكيل 
فــي  المجتمعيــة”  الشــراكة  “برنامــج  لجنــة 
بهــدف  العمــل والتنميــة االجتماعيــة،  وزارة 
تنظيم برامج الشــراكة ضمن األطر القانونية 

والتشريعية.

وتشــرف وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
علــى عمــل عدد مــن المراكز األهليــة، وتدعم 
تكاليــف الرســوم فــي أربعــة مراكــز تأهيليــة، 
مســتقبلية  خطــة  دراســة  إلــى  باإلضافــة 
لتوســعة قاعــدة المســتفيدين، وذلــك بهــدف 
توفير البيئة المناســبة إلعادة تأهيل ورعاية 

المصابين وتسهيل دمجهم في المجتمع.
بالتوحــد  المصابيــن  ذوي  هاشــم  وخاطــب 
بقوله إن األســرة المدرسة األولى التي يجب 
أن تظــل نموذًجــا لفئــات المجتمــع كافــًة، في 
احتضــان ورعايــة المصاب بالتوحد، مشــدًدا 
علــى أهميــة التوعيــة والتثقيــف باعتبارهمــا 
أســاس الرعايــة التــي يقدمهــا المجتمــع، مــن 
أجــل تعزيز فرص الحياة الائقة لهم، خاصًة 
أن كل حالــة مــن المصابيــن بالتوحــد تتطلب 

خطة عاج ورعايًة منفصلين.

مبادرات وإنجازات متواصلة

ولقــد حققــت البحريــن إنجــازات مهمــة على 
صعيــد رعايــة الطفولة وفئــات ذوي اإلعاقة، 
والمبــادرات،  التدابيــر  مــن  حزمــة  بواســطة 
ومــن ذلــك إصــدار قانــون الطفــل فــي العــام 
للطفولــة  الوطنيــة  اللجنــة  وتشــكيل   ،2012
األســرة  قانــون  وإصــدار   ،2013 عــام  فــي 
االســتراتيجية  ونجــاح   ،2017 العــام  فــي 
تــم  التــي   2013-2017 للطفولــة  الوطنيــة 
تمديدهــا لخمــس ســنوات أخــرى، باإلضافــة 
للجنــة  المخصصــة  الميزانيــات  زيــادة  إلــى 
 2006 العــام  وشــهد  للطفولــة.  الوطنيــة 
صــدور القانــون رقــم )74( بشــأن رعايــة 
وتأهيل وتشــغيل المعاقين، حيث وضع 
بأنهــا  اإلعاقــة  ألســباب  جامًعــا  تعريًفــا 
أو  الذهنيــة  أو  الحســية  أو  الجســدية 
نتيجــة مــرض أو حادث أو ســبب خلقي 
نــص  األولــى  وللمــرة  وراثــي،  عامــل  أو 
القانون على إنشــاء اللجنة العليا لرعاية 
شــؤون المعاقيــن، بهــدف تعزيــز رعايــة 
وتشــغيلهم.تنفيذ  وتأهيلهــم  المعاقيــن 
التعهــدات الدوليةوتفخــر مملكــة البحرين 
بكونها ســباقة في االلتــزام المبكر بالتعهدات 
الدوليــة لصــون حقــوق الطفل، حيــث بادرت 
بالمصادقــة على اتفاقية حقــوق الطفل التي 
اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي نوفمبــر عــام 
1989، وصــدر بهــذا الشــأن المرســوم بقانون 
رقم )16( لســنة 1991 بشــأن انضمام المملكة 

إلى االتفاقية.

الدوسري: افتتاح مجمع اإلعاقة الشامل في الربع األخير من العام

تقّدم ممثل جهاز قضايا الدولة بمذكرة أمام محكمة االستئناف العليا المدنية في 
القضيــة المنظــورة أمامها بخصوص الدعوى المرفوعة مــن قبل المحامي محمد 
الــذوادي بشــأن قــرار ضريبــة القيمــة المضافــة )VAT( الصادر من هيئــة الكهرباء 
والمــاء، والتــي رفضتهــا محكمــة أول درجــة فــي وقــت ســابق، وقــررت المحكمة 

تأجيل الطعن لجلسة 23 أبريل الجاري؛ وذلك لرد المحامي على مذكرة الهيئة.

دفــع  أن  الدولــة  ممثــل  رد  فــي  وجــاء 
الذوادي بعدم الدســتورية تأسيًسا على 
أنــه ال يجــوز فرض ضريبــة وإنما يكون 
ــا،  قانونيًّ تفويًضــا  هنــاك  بــأن  بقانــون، 
حيــث أن المشــرع فــرض علــى مجلــس 
الــوزراء إصدار قانون بالجهات المعفية 
والجهــات الخاضعــة للضريبــة، مبيًنا أن 
ونشــاطه  عــام  مرفــق  الكهربــاء  مرفــق 
فالمشــرع  ألهميتــه  ونظــًرا  اقتصــادي، 
حــرص علــى إعطائــه تلــك الصاحيــات 

للحفاظ على استمراريته.
ســابًقا  ذكــر  الــذوادي  المحامــي  وكان 

أنــه تقــدم للمحكمــة بمذكــرة للــرد علــى 
ممثــل جهاز قضايا الدولــة، أوضح فيها 
أن اســتناد المدعــى عليهمــا فــي إصــدار 
القــرار علــى االتفاقيــة الموحــدة للقيمة 
المــادة  إن  إذ  صحيــح،  غيــر  المضافــة 
)29( مــن االتفاقية لــم تنص على فرض 
الضرائب على الكهرباء، بل على العكس 
أعطــت كل دولــة الحق في إعفاء بعض 
القانــون  مــع  يتناســب  بمــا  القطاعــات 
المحلي، فضاً عن أن المادة )30( نصت 
صراحــة على إعفــاء الجهات الحكومية 
مــن دفــع الضرائــب، وبالتالــي ال يجــوز 

لهذه الجهة تحصيل الضرائب.
وأضاف أن اســتناد المدعــى عليهما في 
فــرض القيمــة المضافة، للقرار رقم )43( 
2018، غيــر دســتوري حيــث إن  لســنة 
المادتين )15 و107( من الدســتور نصتا 

على أن الضرائب ال تفرض إال بقانون.
عليهمــا  المدعــى  دفــع  أن  إلــى  ولفــت 
علمهــا  تمــارس  ال  الكهربــاء  هيئــة  بــأن 
يمنــع  مــا  يوجــد  وال  ســيادي،  بشــكل 
مــن المنافســة، غيــر صحيــح حيــث إن 
قانــون الكهربــاء أعطــى الهيئــة العديــد 
مــن الحقــوق والصاحيــات التــي تؤكد 
علــى مظهرهــا الســيادي، كمــا أن المــادة 
)2( مــن قانــون الكهربــاء والمــاء نصــت 
صراحــة علــى عدم جــواز ممارســة هذا 
العمل لألشــخاص أو الجهات غير وزارة 
بالدفــع  تقدمــه  إلــى  أدى  مــا  الكهربــاء، 
بعدم دستورية القرار )43( لسنة 2018.

رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى اســتئناف شــاب “18 عامــا – 
موقوف في مركز الحبس االحتياطي”، وأيدت معاقبته بالســجن لمدة 3 ســنوات 
وتغريمــه مبلــغ 100 دينــار؛ إلدانته بالتعدي بالضرب على أحد أفراد الشــرطة من 

حراس مركز التوقيف، فضال عن إهانته بألفاظ غير الئقة.

وذكــرت المحكمــة أن الواقعــة تتحصل 
في أنه وحال مباشرة الشرطي المجني 
عليــه لواجــب عملــه فــي مركــز الحبس 
الجــاف” شــاهد  “الحــوض  االحتياطــي 
المســتأنف؛ كونــه نزيا لديهــم يتحدث 
مــع نــزالء آخرين في ممر العنبر رقم 2، 
فطلــب منه االمتناع عــن ذلك والتوجه 

إلى الساحة المسورة “الفنس”.
فســحبه  ذلــك،  رفــض  المســتأنف  لكــن 
المجني عليه لمنعه، فما كان من المدان 
إال أن تلفــظ علــى الشــرطي بألفاظ غير 
الئقــة ووجــه لــه صفعــة وتبعهــا بلكمــة 
ركلــه  ثــم  عليــه،  المجنــي  وجــه  علــى 

علــى رجلــه ودفعــه مــن صــدره ومــزق 
زيــه العســكري، فأحــدث بــه اإلصابــات 
المرفــق  الطبــي  بالتقريــر  الموصوفــة 

بالقضية.
وبالتحقيــق مــع المســتأنف اعتــرف أنه 
الشــرطي، إال أن  بالفعــل اعتــدى علــى 
الشــرطي هــو مــن بــدأ بضربه، فمــا كان 
بالمثــل  منــه إال أن رد عليــه االعتــداء 

حسب ادعائه.
وثبت للمحكمة بالتقرير الطبي الخاص 
بالمجنــي عليــه أنه يعانــي رضوضا في 
الشــفة  فــي  ســطحيا  وجرحــا  الركبــة 

العلوية من الداخل.

وثبــت للمحكمــة بعــد مداولــة القضيــة 
أن المســتأنف بتاريخ 8 ســبتمبر 2018، 

ارتكب اآلتي:
أوال: اعتدى على سامة جسم المجني 
عليــه الشــرطي أول حــال كونــه عضــوا 
بــه  فأحــدث  العــام،  األمــن  قــوات  مــن 
اإلصابــات الموصوفــة بالتقريــر الطبــي 
المرفــق، ولــم يفــض فعل االعتــداء إلى 
مرضــه أو عجزه عن أعماله الشــخصية 
لمدة تزيد عن 20 يوما، بأن قام بضربه 
على وجهه وركله على رجله وكان ذلك 

أثناء وبسبب تأديته أعمال وظيفته.
المذكــور  العــام  الموظــف  رمــى  ثانيــا: 
أعــاه بما يخــدش من شــرفه واعتباره 
رمــاه  بــأن  معينــة  واقعــة  إســناد  دون 
باأللفــاظ الــوارد ذكرها فــي األوراق من 
المجنــي  مواجهــة  فــي  اســتفزاز  دون 

عليه وفي حضور غيره.

ممثل الدولة: مرفق الكهرباء اقتصادي والمشرع أعطاه صالحيات معاقبة معتد على شرطي بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 دينار

قضت المحكمة الصغرى الشرعية الجعفرية )الدائرة المستعجلة( برفض ضم حضانة طفلين “11 و7 سنوات” لوالدتهما، وبإلزام والدهما الذي تزوج بأخرى عربية وهجر والدتهما 
منذ بداية العام 2018، والتي تعرضت للضرب واإلهانة منه وظلت متمسكة به حرصا على عدم تشتت العائلة، بأن يؤدي للمدعية نفقة زوجية بمبلغ 80 دينارا شهريا، وبإلزامه 

أيضا بتسليمها كسوة عيدي الفطر واألضحى مبلغ 50 دينارا مرتين في السنة، كما ألزمته بأن يؤدي نفقة للولدين بمبلغ 120 دينارا شهريا، مناصفة بينهما.

كمــا قضت بإلزام األب أن يؤدي لولديه نفقة 
العيديــن بمبلــغ 80 دينــارا مرتيــن في الســنة 
تقســم بينهمــا مناصفــة، وألزمتــه كذلــك بــأن 
للمدعيــة كأجــرة  دينــار شــهريا   100 يســدد 
خادمــة لهم، وبأن يدفع للولدين مبلغ وقدره 
100 دينــارا مرتيــن فــي الســنة للقرطاســية 
 60 ومبلــغ  ومســتلزماتها  الدراســة  ورســوم 
دينــارا شــهريا لمواصات المدرســة مناصفة 

بينهما وتسلم بيد المدعية.
الدعــوى  وقائــع  إن  المدعيــة  وكيــل  وقــال 
الحكــم  بطلــب  أقامتهــا  أنهــا  فــي  تتحصــل 

بصفة مستعجلة باآلتي:
أوال: بإثبات حضانة الولدين للمدعية.

ثانيــا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 
نفقة المأكل والملبس مبلغ 150 دينارا شهريا 

ومثلها لكسوة العيدين مرتين في السنة.
ثالثــا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للولدين 
دينــار   200 مبلــغ  والملبــس  المــأكل  نفقــة 
شــهريا، ومثلهــا لكســوة العيديــن مرتين في 

السنة.
رابعــا: إلــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدي أجرة 

الخادمة بمبلغ 120 دينارا شهريا.
يــؤدي  بــأن  عليــه  المدعــى  إلــزام  خامســا: 
للمدعيــة أجــرة مواصات لألبنــاء مبلغ 100 

دينار شهريا.
وقالــت المدعيــة أنهــا زوجــة للمدعــى عليــه 

منــذ 26 أغســطس 2004، إال أنهــا الحظــت 
تغير حاله وغيابه عنهم؛ كونه يســافر بشكل 
متكرر ألجل إدارة أعماله، حتى ســافر لدولة 
معهــا،  وســكن  بأخــرى  فيهــا  تــزوج  عربيــة 
عليهــا  اإلنفــاق  عــن  وامتنــع  كليــا  وهجرهــا 
وعلــى أبنائــه منذ بداية العــام 2018، وتركها 
وأوالدهمــا بــا نفقة، رغم أنه ميســور الحال 
ولديه ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعيل.
وأضافت أنه نادرا ما يحضر لمسكنهم، وعند 
حضــوره دائما ما يفتعل المشــاكل ويتطاول 
عليهــا باأللفاظ المســيئة والضــرب والصراخ 
الــذي  األمــر  ابنيهمــا،  ومســمع  حضــور  فــي 
يؤثر ســلبا على نفســية األبناء واســتقرارهم 

العاطفــي؛ كونــه ال يحتــرم الحيــاة الزوجية، 
فضــا عــن تعنيفــه وإجبــار أوالدهمــا علــى 
الذهــاب إلــى زوجتــه الثانيــة، والتي تســيء 
معاملتهمــا باســتمرار وحينمــا يرفضــان كان 

يقوم بضربهما.
لكنهــا وحرصــا منهــا على عدم تشــتت شــمل 
عائلتهــا، فقــد صبــرت علــى مــا تعانيــه مــن 
زوجهــا خوفا من ضياع مســتقبلهما، إال أنهم 
ظلــوا بــا نفقــة رغــم يســار حالــة وامتاكــه 
بالبــاد،  معروفــة  أثــاث  ولشــركة  العقــارات 
مبينــة أن صافــي دخلــه الشــهري نحو 4000 
 7 البالغــة  ابنتهــم  أن  إلــى  ولفتــت  دينــار. 
باســتمرار  مريضــة  والدتهــا  ومنــذ  ســنوات 

وتحتــاج لمراجعــة المستشــفيات، لكــن األب 
فهــو  األبــوة،  مســؤولية  بتحمــل  يرغــب  ال 
غالبــا مــا يكــون خــارج البــاد إلدارة أماكــه 
وأعمالــه أو لإلقامــة لفتــرات طويلــة فــي بلد 
زوجتــه الثانيــة، ودون مراعــاة أو اهتمام لها 
باعتبارهــا زوجته األولــى أو ألبنائها الصغار، 
فأصبحت هي األم واألب لهما في آن واحد.
وجــاء فــي الحكــم أن وكيلــة المدعــى عليــه 
تقــول إن المدعيــة منعتــه مــن دخــول منزل 
الزوجية بعد أن تزوج بالثانية، وأن الولدين 
وأنــه  عليــه،  المدعــى  اختصــاص  ســن  فــي 
مــازال ينفق عليهم، حيــث إن المدعية لديها 
بطاقة للبنك تنفق منها متى تشــاء، وقدمت 
الصــور إليصــاالت الســحب، وقدمــت مذكرة 
رد وكيــل  فيمــا  الدعــوى.  رفــض  رد طلبــت 
دخــول  يمكنــه  عليــه  المدعــى  أن  المدعيــة 
منزلــه متــى شــاء، لكنــه تخلــى عــن جميــع 

مسؤولياته.

أن  حكمهــا  أســباب  فــي  المحكمــة  وبينــت 
النســاء  ســن حضانــة  تجــاوزا  قــد  الولديــن 
ببلوغهما ســن الســابعة من العمــر، وهو األمر 
الــذي تكــون معــه حضانــة المدعيــة للولدين 
المذكوريــن قــد انتهت قانونا مما يســتوجب 
ضمهــا إلــى والدهمــا المدعــى عليــه، الســيما 
وأنــه لــم يثبــت في حقــه أي ســلوك منحرف 
يتعيــن  ممــا  الحضانــة،  مقتضيــات  يخالــف 
القضــاء برفض طلــب المدعية بضم حضانة 

الولدين إليها.
وفــي الوقــت ذاتــه أشــارت إلــى أن المدعيــة 
بواجباتهــا  قامــت  عليــه،  المدعــى  زوجــة 
يثبــت  ولــم  عليــه،  المدعــى  نحــو  الزوجيــة 
وأن  الزوجيــة،  لنفقتهــا  المســقط  نشــوزها 
المدعــى عليــه ال ينفــق عليها مأكا وملبســا، 
لذا فإنها تستحق هي األخرى النفقة، فيما لم 
يرفــض األب طلــب المدعية بإلزامــه بالنفقة 

على ولديهما، بل أبدى موافقته على ذلك.

ــيــة ــان ــث ــه فـــي بــلــد زوجـــتـــه ال ــتـ ــم وقـ ــظ ــع ــا ويــمــضــي م ــ ــمـ ــ هــجــرهــا وأوالدهـ
إلزام أب بدفع نفقة لزوجته وولديهما ورفض حضانة األم لهما

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية
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توقع تحقيــق نمو يبلغ  2.1 % خــال 2019 والعام المقبل

“النقد”: البحرين بحاجة إلصالح دعم الطاقة

رأى صنــدوق النقــد الدولــي فــي أحــدث توقعاتــه لالقتصاد البحرينــي، أن المملكة تواجه عدد من التحديات المســتقبلية ومن بينها تنفيــذ مزيد من إصالح دعم 
الطاقة ومواصلة الجهود من أجل كبح اإلنفاق، إلى جانب تنفيذ خطة التوازن المالي.

وتوقع الصندوق أن يحقق االقتصاد البحريني نموًا 
قــدره 2.1 % خــال هــذا العــام والعــام المقبــل، كمــا 
ســينخفض العجز في الموازنة العامة إلى 8 % )من 
الناتــج المجلــي اإلجمالــي( فــي حيــن ســيظل الديــن 
العــام قريــب مــن نســبة 100 % مــن الناتــج المحلي 
اإلجمالي، بينما ســتدعم القيمــة المضافة نمو الناتج 

المحلي غير النفطي ليصل لنحو 6 %.
التــي  الرئيســية  التحديــات  أن  الصنــدوق  وذكــر 
تواجــه البحريــن هــي تنفيــذ اإلصاحــات المقترحــة 
فــي خطــة التوازن المالي إلى جانــب متابعة إصاح 
دعم الطاقة والســيطرة علــى النفقات الكبيرة خارج 

الميزانية، مع متابعة تنويع اإليرادات.
وتوقع أن يساهم فرض القيمة المضافة ورفع أسعار 
الطاقــة إلــى زيــادة معــدالت التضخــم فــي األســعار 

بنحو 3 % هذا العام والعام المقبل.
وأوضــح الصنــدوق فــي تقريــر أصــدره مطلــع أبريل 
الجــاري، أن اإلنفــاق االســتهاكي وزيادة االســتثمار 
في توسيع مصنع ألبا لأللمنيوم سيساعد في تحقيق 
نمو ســنوي قدره 2 %، على حد تقديره، مشــيرا إلى 
أن برنامــج التوازن المالــي في عام 2018 الذي جاء 
مع دعم خليجي بمقدار 10 مليارات دوالر سيخفف 

المصاعب المالية.

تحديات تنفيذ “التوازن المالي”

المالــي  الدعــم  أن  فــي حيــن  أنــه  الصنــدوق  وبيــن 
اإلقليمــي قــد قلل إلى حد كبير الضغوط على المدى 
التــي توفرهــا  القريــب، وعلــى الرغــم مــن المرونــة 
المالــي  التــوازن  خطــة  فــإن  الخليجيــة،  الحزمــة 
ستواجه معوقات تنفيذ، موضحا أن العائق الرئيسي 
يتمثــل في المســاحة المحدودة لخفــض اإلنفاق في 
الميزانيــة لتحقيــق مكاســب كبيــرة، ألنهــا ســتحتاج 
إلــى حد كبير من اإلنفــاق االجتماعي. ويتعلق القيد 
الثاني بالنفقات الخارجة عن الميزانية والتي تسهم 
بنحو 5 نقاط مئوية في العجز الكلي وقد يكون من 
الصعب خفضها. ثالًثا، ستحتاج الخطة إلى أن تكون 

أكثر طموًحا في توليد اإليرادات غير النفطية. 
وذكر أنه بينما خفت قيود التمويل، ال يزال من غير 
المرجــح حدوث انخفاض في مســتوى الديون على 

المدى القريب بالنظر إلى حجم العجز المالي.

 أداء االقتصاد في 2018

النمــو  الصنــدوق  قــدر   2018 العــام  وعــن تطــورات 
بنســبة 2 %، كمــا ارتفــع معــدل التضخم مــن 1.4 % 
في 2017 إلى ما يقدر بنحو 2.1 % في عام 2018، 
بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل. وال يزال 
العجز المالي والخارجي مرتفعًا. إال أن ارتفاع أسعار 
النفــط ولقيــام بعض التدابيــر التي تتعلــق بالضريبة 
واإلعانــات قــد خفضــت العجــز المالــي إلــى 11.7 % 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي في عــام 2018، وذلك 

من 14.2 % في عام 2017. 
وعلــى الرغــم من ارتفاع أســعار النفــط، إال أن العجز 
فــي الحســاب الجــاري ارتفع إلــى 5.8 % مــن الناتج 
المحلــي اإلجمالــي في عــام 2018، وذلك من 4.5 % 
فــي عــام 2017، ويرجــع ذلــك أساســا إلى زيــادة في 

تحويات العمال المالية للخارج. 

 احتياطي العمالت الصعبة

وبشــأن االحتياطيات النقدية األجنبية لدى مصرف 
البحريــن المركزي، أشــار صنــدوق النقــد الدولي إلى 
أنهــا اســتمرت في التراجــع، لتصل إلى نحــو 2 مليار 
مــن  واحــد  شــهر  )أو   2018 عــام  فــي  فقــط  دوالر 
الــواردات غيــر النفطية(، مقارنــة ب 2.6 مليار دوالر 

في عام 2017 )أو 1.5 شهر من الواردات(.

الدين العام 

وبيــن الصنــدوق إلــى أن العجــز المالــي والخارجــي 
المتكرر، أدى إلى زيادة أخرى في الدين العام لنسبة 
الناتــج المحلي اإلجمالي، المقدرة بنســبة 93 % في 

عام 2018، وذلك من 88 % في عام 2017.

مساهم رئيس بـ ”أريج” 
يرفع حصته 7.84 %

التأميــن  بمجموعــة  رئيســي  مســاهم  رفــع 
“أريــج”، المدرجة أســهمه ببورصــة البحرين، 
أمــس حصتــه إلــى 7.84 % مــا يعــادل 17.2 
مليون سهم، من إجمالي األسهم البالغة 220 
مليــون ســهم. وكانــت نســبة تملك المســاهم 

قبل تنفيذ الصفقة 7.817 %.
وتعود تفاصيل الصفقة إلى شــراء المســاهم 
الرئيسي “أحمد الكربي” 50 ألف سهم، بسعر 
القيمــة  لتصــل  الواحــد،  للســهم  دوالر   0.32

اإلجمالية للصفقة إلى 16 ألف دوالر.
وكانــت “أريــج” ألغــت إدراجهــا ببورصة دبي 
بســبب  التكاليــف جــراء اإلدراج. ودعــا أحد 
المســاهمين إلــى ســحب اإلدراج من بورصة 
البحريــن كذلــك، كــون التــداول علــى الســهم 

3 أبريل 2019 األربعاءضعيف، وتفادًيا للتكاليف.
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إطالق أول شركة تكنولوجيا عقارية بالمنطقة
الـــســـوق حــــــول  الـــمـــعـــلـــومـــات  ــل  ــلـ ــحـ يـ ــز  ــيـ ــمـ ــمـ الـ  Estater تـــطـــبـــيـــق 

حققــت البحريــن إنجــازًا جديــدًا يتمثــل في إطــالق شــركة Estater المتخصصة فــي التكنولوجيا العقارية وهــي األولى من 
نوعهــا فــي المنطقــة، وتنضــم إلــى مجموعة واســعة من الشــركات التي تســعى لالســتفادة من البنيــة التحتيــة المتقدمة في 

البحرين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

ويقــدم تطبيــق Estater مفهومــًا جديدًا 
إذ  العقاريــة،  التكنولوجيــا  فــي  وثوريــًا 
يوفــر منصــة ســهلة االســتعمال لإلعان 
والبحــث  ومشــاركتها  العقــارات  عــن 
عنهــا وإدارتهــا. ويعمــل التطبيق بصفته 
 Estater شــركة  لخدمــات  امتــدادًا 
يســتخدم  إذ  العقاريــة،  االستشــارية 
خرائط GIS المتطورة لتزويد المطورين 
بمعلومــات  والمموليــن  والمســتثمرين 
عــن األســواق. وبفضــل قاعــدة البيانات 

بهــا  تتمتــع  التــي  الواســعة  اإلقليميــة 
الشــركة، فهي تتمتع بحصة سوقية تبلغ 
%20 فــي الكويــت والبحريــن، إضافــة 

إلى عملياتها في الهند. 
البحريــن  فــي   Estater إطــاق  ويعتبــر 
شاهدًا على الفرص المتنامية لاستثمار 
فــي القطــاع العقاري فــي المملكــة، ففي 
عــام 2018 وحــده، اســتقبلت البحريــن 
12 مليــون زائــر بحســب هيئــة البحريــن 
فــي  أســهموا  والمعــارض  للســياحة 

انتعــاش النمــو الســنوي للقطــاع العقاري 
البحريــن  وتتميــز  مباشــر.  غيــر  بشــكل 
إذ  المنطقــة،  فــي  بأقــل كلفــة تشــغيلية 
بنســبة %30 عــن  التكاليــف  تقــل هــذه 
أســواق دول مجلــس التعــاون الخليجي 
نفســه  الوقــت  فــي  وتضمــن  األخــرى، 
ملكيــة كاملــة بنســبة %100 في القطاع 
العقاري لمواطني دول المجلس التعاون 
الخليجــي، فضــاً عــن توفــر عــدد كبيــر 
االســتخدامات  متعــددة  المشــاريع  مــن 

للمســتثمرين  الحــر  للتملــك  والقابلــة 
األجانــب، كمــا وأســهم إطــاق مؤسســة 
عــام  فــي  البحرينيــة  العقــاري  التنظيــم 
2018 فــي تعزيز الشــفافية واالســتقرار 

في القطاع. 
 ،Estater شــركة  عــام  مديــر  وقــال 
ســانجاي غويــال “نحــن ســعداء باختيار 
اإلقليميــة،  لعملياتنــا  كمركــز  البحريــن 
إذ توفــر البحريــن بيئــة أعمــال مناســبة 
للمســتثمرين الدولييــن وميــزات ترابــط 
إقليمية تجعــل من المملكة خيارًا مثاليًا 
بالنســبة إلينــا. ومــن المتوقــع أن تشــهد 
سلســلة القيمة فــي القطــاع العقاري في 
المنطقة العديد من التغييرات، وسنبذل 

تلــك  فــي  نســهم  ألن  الجهــود  كافــة 
التغييرات اإليجابية”. 

إدارة  مديــر  قــال  ناحيتــه،  ومــن 
االســتثمارات العقاريــة تطويــر األعمــال 
علــي  االقتصاديــة،  التنميــة  بمجلــس 
مرتضــى “تتســارع وتيرة تطــور االبتكار 
عــدة  لتشــمل  البحريــن  فــي  الرقمــي 
نرحــب  وإننــا  ومجــاالت،  قطاعــات 
بإطــاق Estater األولــى مــن نوعهــا في 
البحريــن،  فــي  العقاريــة  التكنولوجيــا 
ونتطلــع إلــى التحــوالت التــي ستســهم 
الشركة في تطبيقها في القطاع العقاري 
الــذي يعد من أفضل القطاعات أداًء في 

اقتصاد المملكة”.

المنامة - مجلس التنمية

علي مرتضى

قال الرئيس التنفيذي لشركة بحرين هوليديز وهي الشركة الرائدة في مجال الرحالت 
الجماعيــة، محمــود الكاظــم، إن شــركته تنــوي إطــالق رحــالت جماعيــة بينيــة مجدولة 
بالحافــالت بيــن الريــاض والمنامــة خالل عطلة نهاية األســبوع. واضــاف الكاظم خالل 
مشــاركة “شــركة بحريــن هوليديــز” فــي معــرض الريــاض الدولي للســفر 2019 “ “نســعى 
لتنشيط السياحة البينية بين البلدين بمفهوم جديد وهو سياحة المجموعات واألفواج 

السياحية في مدن السعودية القريبة من البحرين.

وبيــن بــأن أولــى المــدن التــي مــن الممكــن 
إطــاق رحــات جماعيــة منهــا واليهــا هــي 
العاصمة الرياض، مشــيرا إلــى ان الرحات 
ســياحي  برنامــج  ســتتضمن  الجماعيــة 

شــامل إذ ال يقتصــر علــى المواصات فقط 
وإنمــا يشــمل اإلقامة والجوالت الســياحية 

واإلرشاد السياحي لاماكن السياحية.
مــن  النــوع  هــذا  أن  إلــى  الكاظــم  ولفــت 
لســكان  فرصــة  الســياحية  المنتجــات 
الريــاض للقــدوم إلى البحرين واالســتمتاع 
بمقوماتها الســياحية وأنشــطتها في عطلة 
الشــركة  وأن  خصوصــا  األســبوع  نهايــة 
ستراعي طرح أسعار مناسبة وجاذبة لتلك 

الرحات. 
طــرح  خيــار  الــى  الوقــت  ذات  فــي  ونــوه 
قريبــة  ســياحية  كوجهــة  الريــاض  مدينــة 

فــي الســوق المحليــة البحرينيــة كونهــا ال 
تبعد ســوى 400 كيلومتر عن المنامة وهي 
فرصــة لمــن يرغــب فــي االســتمتاع برحلــة 
سريعة منخفضة الكلفة يمكن للراغبين من 
المواطنيــن والمقيمين فــي مملكة البحرين 
نهايــة  فــي عطلــة  لهــا  والســفر  االســتفادة 

األسبوع. 
واشــار الــى أن الشــركة تمتلك أســطوال من 

طــراز  مــن  والفخمــة  الحديثــة  الحافــات 
2018 ستستغل في تنظيم رحات داخلية 

وتسيير رحات خارجية.
وفــي ذات الســياق تأتــي مشــاركة “بحرين 
الدولــي  الريــاض  معــرض  فــي  هوليديــز” 
لطــرح منتجاتهــا وخدماتهــا   2019 للســفر 
لــرواد المعــرض بشــكل مباشــر ســواء علــى 

صعيد السياحة الواردة او الصادر.

وضــم وفد البحرين كاً مــن هيئة البحرين 
مــن  ومجموعــة  والمعــارض  للســياحة 
الشــركات العاملــة فــي قطاع الســفر، وعدد 
والمعنييــن  الســفر،  ووكاء  الفنــادق،  مــن 
بقطاع السياحة الذين قاموا بتقديم باقات 
الســعودي.  الســوق  مــع  تتــاءم  مخفضــة 
وقــام أكثر من 300 عــارض بتمثيل حوالي 
55 دولــة حيث وفر المعرض منصة لتعزيز 

مــن خالهــا عقــد  تــم  التجــاري،  التواصــل 
نــدوات، ومناقشــات حــول أهــم إنجــازات 

القطاع السياحي خال العام الماضي.
وبلــغ إجمالــي عــدد الســياح الوافديــن مــن 
والذيــن  ســائح  ألــف   115.8 الســعوديين 
تجــاوز إجمالــي إنفاقهــم 23 مليــون دينــار 
خال عام 2018، بحســب إحصاءات هيئة 

البحرين للسياحة والمعارض.

الرياض - بحرين هوليديز

“بحرين هوليديز” تدرس إطالق رحالت جماعية للرياض

مشاركة “بحرين هوليديز” بمعرض الرياض

علي الفردان

 المحرر االقتصادي

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مـــؤشر البحريـــن العام أمس الثالثاء عند مســتوى 1,403.59 بارتفاع وقدره 
3.42 نقطة مـقارنـة بإقفالـه يوم اإلثنين، في حين أقفل مؤشر البحريـن اإلسالمـي 

عند مستوى 775.54 بارتفاع وقـدره 3.89 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

مليــون   8.49 الـمستثـــمرون  وتــداول   
سهم، بقيـمة إجـمـالية قدرها 2.09 

مليون ديـنـــار، تـم تنفيذها من 
خال 88 صفقة، حيث ركز 

الـمستثـــمرون تعاماتـــهم 
على أســهم قطاع البنوك 
بلغــت  والتــي  التجاريــة 
قيـــمة أســهمه الـمتداولـــة 

1.77 مليــون ديـنـــار أي مــا 
نسبته 84.77 % من القيـــمة 

وبكـــمية  للتــداول  اإلجـمـــالية 
قدرها 6.89 مليون سهم، تـــم تنفيذها 

من خال 47 صفقة.  وجاء البنك األهلي 
المتحد في الـمركـز األول، إذ بـلغت قيـمة 
أسهمه الـمتداولـــة 1.73 مليون ديـنـار أي 
ما نســبته 82.48 % من إجـمـالـــي قيـــمة 
األسهم الـمتداولـــة وبكـــمية قدرها 5.72 
تـــم تنفيذهــا مــن خـــال  مليــون ســهم، 
25 صفقــة. أمـــا الـمركـــز الـثـانــــي فكـــان 
لـــمجموعة جــي اف اتــش المالية بقيـــمة 
قدرهــا 97.45 ألــف ديـنـــار أي مــا نســبته 

األســهم  قيـــمة  إجـمـالـــي  مــن   %  4.65
الـمتداولـــة وبكـــمية قدرهــا 1.04 مليون 
سهم، تـــم تنفيذها مـــن خـال 11 صفقة.  
ثـــم جــاءت شــركة بتلكــو بقيـــمة قدرهـــا 
88.88 ألف ديـنـــار أي ما نسبته 4.24 % 
مــن إجـمـالـــي قيـــمة األســهم الـمتداولـــة 
وبكـــمية قدرهــا 284.89 ألــف ســهم، تـــم 

تنفيذها من خال 10 صفقات.

“البورصة” تقفل مرتفعة بـ 3.4 نقطة

على هامش 
مشاركتها 

بـ “المعرض 
الدولي” للسفر 

بالسعودية
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دعا عضو مجلس إدارة شركة “أمفا” القابضة العقاري محمد رجب أيوب، إلى دراسة مقترح إضافة خدمة جديدة إلى حزمة 
الخدمــات التــي تقدمهــا مؤسســة صنــدوق العمــل “تمكين” للمؤسســات التجارية الناشــئة، تتمثل فــي دعم “إيجار العقــار” الذي 
يســتأجره صاحــب العمــل لمشــروعه التجــاري. وقــال إن الخدمــة التــي يقترحهــا تتضمن تحمل “تمكيــن” لجزء مــن تكلفة إيجار 
العقار الذي يتخذه صاحب العمل مقرًا لمشروعه التجاري ضمن شروط وضوابط صارمة، على غرار “دعم األجور”، الذي تقدمه 

“تمكين” للمؤسسات والخدمات التمويلية األخرى كدعم شراء اآلالت واألجهزة والخدمات التسويقية واإلعالمية.

بحزمــة  الســياق  ذات  فــي  أيــوب  وأشــاد 
التحســينات والتطويــرات التــي أعلنــت عنهــا 
“تمكيــن” مؤخرًا في نظام البوابة اإللكترونية 
وتقليص مــدد إنجاز المعامالت وإضافة عدد 
من المزايا التي تهدف إلى تحسين الخدمات 

المقدمة.
منوهــًا بالجهود التي تبذلها “تمكين” في دعم 
والمؤسســات  والموظفيــن  والطلبــة  األفــراد 
التجاريــة البحرينيــة، بمــا يتســق مــع رؤيتهــا 
كفــاءة  رفــع  إلــى  الراميــة  واســتراتيجيها 
يكــون  التــي  للدرجــة  البحرينــي  المواطــن 
قــادرًا فيهــا علــى المنافســة في ســوق العمل، 
إلــى الدفــع قدمــًا باإلنتاجيــة فــي  باإلضافــة 
المشــاريع التجاريــة بالتــوازي مــع المســاعدة 
فــي خلق فــرص وظيفيــة ذات قيمــة مضافة 
يتقــدم  الــذي  المقتــرح  أن  وأكــد  بالمملكــة. 
تأسســت  التــي  األهــداف  ضمــن  ينــدرج  بــه 
ألجلهــا “تمكيــن” وتســعى إلــى تحقيقها ضمن 
مبادراتهــا وبرامجهــا المتعــددة والتي تشــمل 
التمويــل وتطويــر  أبرزهــا  مجــاالت متعــددة 

األعمال والتدريب ودعم األجور.

لماذا دعم “اإليجار”؟

وحــول مبــررات المقتــرح، أوضــح أيــوب أن 
“تكلفــة اإليجــار” تشــكل أحــد أبــرز الهواجس 
علــى صعيــد  ســيما  األعمــال،  أصحــاب  لــدى 
المؤسســات التجاريــة الناشــئة، والمؤسســات 

الصغيرة والمتوسطة.
واعتبــر أن أحــد أبــرز المعوقــات التــي تواجه 
التجاريــة  مشــاريعهم  لبــدء  األعمــال  رواد 
يتمثــل فــي تكلفــة اإليجــار الشــهرية، والتــي 
يضطــر معها بعــض أصحاب األفــكار الريادية 
فــي  االنطــالق  عــن  والنكــوص  للتراجــع 
مشــاريعهم، إذ البد لنجاح أي مشروٍع تجارٍي 
من منصة أو موقع مناسب إلطالق المشروع 
وتنفيــذ األفــكار، وبســبب المخــاوف من عدم 
القــدرة علــى االلتزام الكامل فــي دفع اإليجار 
الشــهري لمشروٍع تجارٍي ناشــئ ويحتاج إلى 
وقٍت مناســٍب لتسويقه ونشره ليسد تكاليفه 
وينتقــل لتحقيــق الربحيــة، يحصــل التراجــع 

والتــردد فــي االنطالق، منوهًا إلــى أن إضافة 
هذه الخدمة ضمن خدمات “تمكين” سيشجع 
المزيــد من الشــباب البحرينــي على االنخراط 
فــي قطــاع األعمــال، األمــر الذي ســيعود على 
االقتصــاد البحرينــي إيجابــًا وبمــا يتســق مــع 

رؤية “تمكين” وأهدافها.

إنقاذ المشاريع المتعثرة

كمــا اعتبــر أيــوب أن إطالق هــذه الخدمة من 
شــأنه اإلســهام في دعم المؤسسات التجارية 
فــي ضــوء األوضــاع  الصغيــرة والمتوســطة 

االقتصادية التي تعيشها المملكة.
منوهًا إلى الحاجة الملحة لتطوير الدعم الذي 
تقدمــه “تمكيــن” ليكــون موائمــًا للمســتجدات 
االقتصاديــة وقــادرًا علــى حماية المؤسســات 
التجاريــة البحرينيــة فــي ضــوء مــا تتعــرض 
إنقــاذ  أن  وأكــد  متزايــدة.  ضغــوٍط  مــن  لــه 
المشــاريع التجاريــة المتعثــرة يجب أن يكون 
أحــد أولويــات “تمكيــن” في المرحلــة المقبلة، 
وأن تدشــين مثل هذه الخدمة سيســاعد في 

تحقيق ذلك.

تنشيط القطاع العقاري

كما أوضح أيوب أن إطالق الخدمة الجديدة 
التــي يقترحها ســيكون لــه دور كبير في دعم 
الســوق العقارية بالمملكة، والذي يتعرض هو 

اآلخر إلى ضغوٍط متزايدة.
منوهــًا إلــى أن انخــراط المزيــد مــن الشــباب 
مــن  بدعــٍم  األعمــال  ريــادات  فــي  البحرينــي 
نتائــج  لــه  يكــون  أن  المتوقــع  مــن  “تمكيــن” 
التجــاري  القطــاع  مجمــل  علــى  إيجابيــة 
بشــكل  العقــاري  القطــاع  وعلــى  بالمملكــة، 
خــاص، والــذي يشــكل أحــد أهــم القطاعــات 
الحيويــة واألساســية فــي اقتصادنــا المحلــي 

والخليجي.
نشــاط  علــى  الحفــاظ  أهميــة  علــى  مشــددًا 
القطــاع العقــاري بالنظر إلى االرتبــاط الوثيق 
للقطاعــات التجارية األخرى بالقطاع العقاري 
إيجابــًا وســلبًا، ومــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن 
تأثــر كبيــر بأداء حركة االقتصــاد الوطني في 

المملكة.

التالعب في تحديد “اإليجارات”

وعــن احتماليــة حصــول تالعــب فــي تحديد 
قيمة اإليجارات العقارية للمشــاريع التجارية 
أيــوب  أوضــح  المقترحــة،  الخدمــة  بســبب 
والشــروط  الضمانــات  مــن  الكثيــر  هنــاك  أن 

باإلمكان وضعها لمنع أي تالعٍب محتمل.
وأشار في هذا السياق إلى أحد االشتراطات 
إطــالق  عنــد  وضعهــا  يجــب  التــي  المهمــة 
الخدمــة، والمتمثلــة فــي اشــتراط الحصــول 
معتمــدة  “تثميــن”  شــركة  مــن  شــهادة  علــى 

لدى مؤسســة التنظيم العقاري بشــأن “إيجار 
العمــل  صاحــب  يســتأجره  الــذي  العقــار” 

لمشروعه التجاري.
كما باإلمكان اشــتراط توفير أكثر من شهادة 
تثميــن، وأكثــر من تســعيرة، كوســيلة لضمان 
الحصــول علــى أفضــل األســعار، وذلــك علــى 
غــرار ما تقوم بــه “تمكين” في الوقت الحالي 
مــن اشــتراط الحصــول علــى عدة تســعيرات 
فــي  تقدمــه  الــذي  الدعــم  علــى  للحصــول 
مجــال شــراء المعــدات واآلالت والخدمــات 
التسويقية واإلعالمية للمؤسسات التجارية.
منوهــًا إلــى أن الخــوف مــن انتهازيــة البعض 

ال  البرنامــج،  فــي  ثغــراٍت  ألي  واســتغاللهم 
تمتــد  وإنمــا  اإليجــار”،  “دعــم  علــى  تنحصــر 
لجميــع أشــكال الدعــم الذي تقدمــه “تمكين”، 
ولكن الفيصل يكمن في الضمانات والشروط 
الصارمــة التــي ســيتم وضعهــا للحيلولة دون 

حصول التالعب.

السقف األعلى للدعم

كمــا أشــار إلــى ضــرورة وضــع ســقف أعلــى 
للدعــم الــذي تقدمــه “تمكيــن” إليجــار عقــار 
المشــروع التجاري، وذلك على غرار األسقف 
الماليــة التــي تضعهــا لدعم األجــور وخدمات 

وضــع  إمكانيــة  وأكــد  المختلفــة.  التمويــل 
الكثير من الشــروط التفصيلية والمســتندات 
اإلضافية التي يمكن وضعها كشروٍط صارمة 
للحصول على “دعم اإليجار”، يما يضمن منع 

أي تالعٍب واستغالل لهذه الخدمة.
منوهــًا فــي هــذا الســياق إلــى مراعــاة نــوع 
النشــاط التجاري في تحديد حجم الدعم أو 
حجم العقار المســتأجر وغيرها من الشــروط 
التفصيليــة التــي يمكــن صياغتهــا بعــد عقــد 
حلقــات مشــاورات مــع المختصيــن ورجــال 

األعمال والعقاريين.
هــذا  أضــع  بالقــول:  مقترحــه  أيــوب  وختــم 
المقتــرح بيــن يــدي جميــع المســؤولين فــي 
صنــدوق العمــل “تمكيــن” والجهــات المعنيــة 
بــأن  شــك  وال  بالمملكــة،  التجــاري  بالقطــاع 
للمزيــد  بحاجــة  تنفيــذه  وآليــات  االقتــراح 
مــن الدراســة المعمقــة والمتأنيــة مــن جميــع 
أرى  فإننــي  الوقــت  ذات  وفــي  الجوانــب، 
شــخصيًا بأنــه بشــكل عــاٍم ســيكون إضافــة 
نوعيــة لخدمات “تمكين” وذا مردود إيجابي 

على جميع القطاعات التجارية.

 المنامة - أمفا القابضة

أيوب يقترح دعم “تمكين” إليجار المؤسسات التجارية
ــدوق ــن ــص ــي يــقــدمــهــا ال ــت ــدات ال ــاع ــس ــم ــة ال ــزم ــح ــاف ل ــض ــة جـــديـــدة ت ــدم ــخ ك

محمد أيوب

عقد مصرف البحرين المركزي وجمعية مصارف البحرين اجتماعهما التشاوري الدوري لهذا العام يوم االثنين 1 أبريل 2019 
لمناقشة وبحث تطور األوضاع المصرفية في المملكة و مواضيع أخرى ذات االهتمام المشترك.

و رحــب  محافظ مصرف البحرين المركزي، 
إدارة  مجلــس  برئيــس  المعــراج  رشــيد 
الجمعيــة عدنــان يوســف وأعضــاء مجلــس 
للجمعيــة  الشــكر  وقــدم  اآلخريــن  اإلدارة 
علــى تعاونهــم وجهودهم لتطويــر الخدمات 
أهــم  المحافــظ  واســتعرض  المصرفيــة.  
األعمال والمشــاريع التي يقــوم بها المصرف 
التكنولوجيــا  فــي مجــال  المبــادرات  ومنهــا 

إيجابيــة  آثــار  لهــا  ســيكون  والتــي  الماليــة 
علــى نوعيــة الخدمــات المصرفيــة المتوفرة 
وحــث  إليهــا،  الوصــول  وســهولة  للعمــالء 
البنــوك على اإلســراع بإدخال هــذه التقنيات 
لهــذه  المناســبة  الحلــول  وتبنــى  الحديثــة 
التطبيقــات.  كمــا أكــد المحافــظ أهمية قيام 
وميثــاق  التعليمــات  كافــة  بتطبيــق  البنــوك 
العمــل لمعالجة شــكاوى العمــالء تفاديًا ألية 

ناقــش  للعمالء.كمــا  أضــرار  يســبب  تأخيــر 
للعمليــات  االجتمــاع أيضــًا أنظمــة الحمايــة 
المناســبة  الســبل  كافــة  واتخــاذ  المصرفيــة 
عمليــات  مــن  مخاطــر  أيــة  مــن  للتخفيــف 

القرصنة اإللكترونية.
وناقش االجتماع آلية برنامج المصرف لعام 
واألنظمــة  المعاييــر  اســتحداث  فــي   2019
أهميــة  المصــارف  أبــدت  حيــث  الرقابيــة 

شــرح  جانبــه،  ومــن  التطبيــق  فــي  التــدرج 
إعــداد  طريقــة  المصــرف  فــي  المســئولون 
بتنفيذهــا  االلتــزام  وأهميــة  المعاييــر  هــذه 
فــي المواعيــد المقترحــة نظــرًا الرتباط ذلك 
تــم  والتــي  بــازال  للجنــة  المقــرر  بالبرنامــج 
كافيــة.   فتــرة  وقبــل  ســابقًا  عنهــا  اإلعــالن 

وعلــى البنــوك العمــل مــن أجــل التأكــد مــن 
تطبيــق هــذه المعاييــر لضمان التــزام البنوك 
مع أفضل الممارسات العالمية حيث أن ذلك 
سيســاهم فــي تدعيــم النظــام المصرفي في 
مــع  التعامــالت  فــي  البحريــن ومصداقيتــه 
البنــوك الدوليــة. كمــا اســتعرضت الجمعيــة 

آخــر التطــورات فيمــا يتعلق بأنشــطتها لعام 
مــرور  بمناســبة  االحتفــال  وأبرزهــا   ،2019
مائــة عــام علــى تأســيس القطــاع المصرفــي 
فــي مملكــة البحريــن والفعاليــات الجانبيــة 
ذات الصلة، ومنها المشــاركة في المؤتمرات 

المحلية والدولية.

“المركزي” و“المصارف” يستعرضان المعايير الدولية
المنامة - المصرف المركزي

كلفة اإليجار 
تشكل أبرز 

التحديات أمام 
المشاريع الناشئة

 سيشجع الشباب 
البحريني على 

االنخراط في 
قطاع األعمال

وضع ضوابط 
وشروط حازمة 

لمنع حصول أي 
تالعب

اشتراط الحصول 
على شهادة من 

شركة “تثمين” 
معتمدة

ألنظمة وخدمات الدعم بـ“المطار”
مناقصتـــان بلـــغ مجمـــوع أقـــل عطاءاتهمـــا نحـــو 430.6 ألـــف دينـــار

أظهــرت أحــدث بيانــات نشــرت علــى موقــع مجلــس 
لجهــة  مناقصتيــن  فتــح  والمزايــدات،  المناقصــات 
حكومية وحيدة وهي شــركة مطار البحرين، بإجمالي 
7 عطــاءات، فــي حيــن علق اثنــان منها، وبلــغ مجموع 

أقل العطاءات نحو 430.6 ألف دينار.
وطرحــت الشــركة أمــس األول )االثنيــن( مناقصتيــن، 
أولهما لتوريد عربات األمتعة وتحميلها لمطار البحرين 
والموزعيــن  الشــركات  دعــوة  تمــت  حيــث  الدولــي، 
المختصيــن للمناقصــة ضمن برنامــج تطوير وتحديث 
المطــار، تقــدم إليهــا 4 عطاءات علق اثنــان منها، وأقل 
عطــاء بنحــو 215.2 ألف دينار، في حين أكبرها بقرابة 

1.02 مليون دينار.
والمناقصــة الثانيــة لتوفيــر خدمــات الدعــم والصيانــة 
لألجهــزة التقنيــة وأنظمــة الحمايــة واألنظمــة األمنيــة 

بالمطار، تقدم إليها 3 عطاءات، أقلها بنحو 215.5 ألف 
دينار، في حين أكبرها بقرابة 905.7 ألف دينار.

ودعت شــركة المطار الشــركات المتخصصة للمشاركة 
بمناقصة توفير الصيانة ألجهزة تكنولوجيا المعلومات 
وأنظمــة الحمايــة علــى أن يكــون الموظفيــن العامليــن 
تحــت اإلشــراف التــام لقســم تكنولوجيــا المعلومــات 
بشــركة المطــار و بنظــام التعاقــد مــع الشــركة الموفــرة 
لســنتين  للتجديــد  قابلــة  ســنوات   3 لمــدة  للخدمــة 

أخريين.
جديــد  مبنــى  المطــار  توســعة  مشــروع  ويتضمــن 
 210 تبلــغ  إجماليــة  مســاحة  علــى  يمتــد  للمســافرين 
آالف متــر مربــع، ويتمتع ببنية تحتية حديثة، ومرافق 
عبــر  المســافرين  حركــة  فــي  النمــو  تواكــب  عصريــة 
البحريــن، والــذي ســيرفع الطاقــة االســتيعابية مــن 9 

ماليين مسافر سنوًيا إلى 14 مليون مسافر سنوًيا.
كما ســيتضمن جســور ممتدة للطائرات والتي تبلغ 25 
جســًرا فــي المبنــى الجديــد بعــد االنتهــاء من مشــروع 
توســعة المطار. وكذلك تضم التوســعة الجديدة مبنى 
متعــدد الطوابــق لمواقــف الســيارات يوفر نحــو 2700 

موقف إضافي.

السنابس - الغرفة

وجهــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن دعوتهــا إلــى جميــع منتســبيها الكــرام 
والمهتميــن لحضــور اللقــاء التوعــوي حــول “القرار رقم )80( لســنة 2018 بشــأن 
شــروط وضوابــط منــح ســاعتي الراحــة للموظــف أو العامــل مــن ذوي اإلعاقــة 
الشديدة أو الذي يرعى شخصًا ذو إعاقة شديدة”، والذي تنظمه إدارة الشئون 
القانونية بالغرفة بالتعاون مع كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية وإدارة 
االتصال المؤسسي بالغرفة يوم الثالثاء 9 أبريل 2019، من الساعة 9:30 حتى 

11:30 صباحًا، ببيت التجار. 

مــن جهــة أخــرى، دعــت الغرفــة جميع 
لحضــور  األعمــال  وأصحــاب  التجــار 
اللقــاء المفتــوح الذي تنظمــه بالتعاون 
االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس  مــع 
للتعريــف بــكل مــن المرســوم بقانــون 
رقــم )54( لســنة 2018 بإصــدار قانــون 
اإللكترونيــة،  والمعامــالت  الخطابــات 
لســنة   )55( رقــم  بقانــون  والمرســوم 
اإللكترونيــة  الســجالت  بشــأن   2018
ســيديره  والــذي  للتــداول،  القابلــة 
بمجلــس  األول  القانونــي  المستشــار 
العلــوي.  جميــل  االقتصاديــة  التنميــة 

وسيعقد هذا اللقاء مساء األربعاء 10 
أبريــل 2019، مــن الســاعة 4:00 حتى 
ببيــت  المجلــس  بقاعــة  مســاًء،   6:00

التجار.
هــذه  تنظيــم  أن  الغرفــة  وذكــرت 
الــدور  مــن  انطالقــا  يأتــي   اللقــاءات 
التوعــوي والتثقيفــي الــذي تقــوم بــه 
بهــدف تعريــف مجتمع األعمــال بكافة 
والتشــريعات  والقــرارات  القوانيــن 
التجارية ذات الصلة بعملهم بما يسهم 
في تطوير دور القطاع الخاص وزيادة 

مساهمته في التنمية االقتصادية.

“الغرفة” تناقش “الراحة لذوي اإلعاقة”

أمل الحامد

ألف دينار
215
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ارتفــع الرصيــد القائــم للقروض والتســهيالت االئتمانية التي تقدمها البنوك التجارية ومؤسســات التمويل المحلية لألفراد فــي العام 2018 بنحو 11 % مدفوعًا بزيادة في 
قروض العقارات، كما ارتفعت القروض المقدمة للشركات 10 %، كما استمرت القروض الشخصية باالرتفاع في يناير الماضي.

وأوضحــت أرقــام نشــرها مصــرف البحريــن 
المركزي أن القروض الشــخصية بنهاية العام 
2018 بلغــت نحــو 4.16 مليــار دوالر مقارنــة 
مــع 3.73 مليــار دوالر فــي العام الســابق. كما 
أوضحــت بيانات شــهر يناير 2019 أن رصيد 
القــروض الشــخصية واصــل ارتفاعــه ليصــل 
القــروض  وشــكلت  دينــار.  مليــار   4.19 إلــى 
العقارية أكبر المساهمين في قروض األفراد، 
وذلــك بمقــدار 1.79 مليــار دينــار، إذ ســجلت 
التســهيات العقارية نموًا خــال العام 2018 
بمقــدار 11.3 % وجــاءت القــروض بضمــان 
الراتــب، وهــي األكثر انتشــارًا مــن حيث عدد 
القــروض، كــون المبالــغ المقدمــة قــد تكــون 
محــدودة وتتناســب طرديــًا مــع الراتب الذي 
يتقاضــاه زبــون البنــك، حيث بلغــت القروض 

بضمــان الراتــب والمقدمــة لألفــراد مــن قبــل 
 1.32 نحــو  التمويليــة  والمؤسســات  البنــوك 
مليــار دوالر بنهايــة 2018 بزيــادة عــن العــام 

السابق 2017 بنحو 3.6 %
وتأتــي هــذه التطورات رغــم ارتفاع معدالت 
بقــرار  الماضــي مدفوعــًا  العــام  فــي  الفائــدة 
االحتياطي الفيدرالــي األميركي رفع الفائدة 
البحريــن  بمصــرف  حــدا  مــا  الــدوالر  علــى 
الرتبــاط  الخطــوة  نفــس  باتخــاذ  المركــزي 
الدينــار البحريني بالدوالر، إذ توجد فروقات 
كبيرة بالفائدة يدفع بالمضاربين على العملة.

قروض السيارات والفائدة

وخال العــام 2018، بلغت القروض الصادرة 
 103 نحــو  المركبــات  أو  الســيارات  بضمــان 

ماييــن دينــار بانخفــاض طفيــف عــن العــام 
 114 حــدود  فــي  كان  والــذي  لــه  الســابق 
ماييــن دينــار وهــو ثاني هبوط فــي الرصيد 
القائــم لقــروض الســيارات، إذ تعاني مبيعات 
الســيارات فــي األعــوام الماضيــة مــن ركــود 

نسبي.
فتراجعــت  االئتمــان  بطاقــات  قــروض  أمــا 
خال العام 2018 إلى 72 مليون دينار وذلك 

من 86 مليون دينار في 2017.
ومــن الافــت الزيــادة الكبيــرة فــي القــروض 
مــن  ألكثــر  قفــزت  والتــي  الودائــع  بضمــان 
الضعــف وذلــك مــن 52.9 مليــون دينــار فــي 

2017 لتبلغ 134 مليون دينار بنهاية 2018.
وتأتــي هــذه الزيــادة رغــم ارتفــاع متوســط 
خــال  الشــخصية  القــروض  علــى  الفائــدة 

بنهايــة  ارتفعــت  والتــي  الماضيــة  الســنوات 
العــام الماضــي لتبلــغ 5.19 % علــى األفــراد 

و6.5 % على الشركات.

قروض الشركات 

وفــي قــروض قطاع األعمــال تشــير األرقام 
لقــروض  القائــم  الرصيــد  ارتفــاع  إلــى 
فــي   %  10 بنحــو  والشــركات  المؤسســات 
2018 لتبلــغ 5.096 مليــارات دينــار مقارنــة 
مــع 4.6 مليــار دينــار فــي 2017.وفــي شــهر 
يناير شــهد الرصيــد القائم لقــروض األعمال 
انخفاضــًا طفيفــا عــن نهايــة ديســمبر ليبلــغ 
5.054 مليــار دينار. وال يزال قطاع اإلنشــاء 
القــروض  معظــم  علــى  يســيطر  والتعميــر 

قــروض  نمــت  إذ  للشــركات،  والتســهيات 
اإلنشــاءات بنحــو 9.9 % فــي العــام 2018 

لتبلغ نحو 1.9 مليار دينار.
وشهد العام الماضي ارتفاع كبير في رصيد 
قــروض قطــاع النقل واالتصــاالت وذلك من 
97 مليون دينار في 2017 ليبلغ 143 مليون 

دينار بنهاية 2018.

بالدينــار  البنــوك  حــوزة  فــي  الودائــع  نمــت 
بنهايــة  دينــار  مليــار   12 لتصــل  البحرينــي 

2018 مقارنة 11.9 مليار دينار في 2017.
وال زالــت القــروض تنمــو بمعــدل أكبــر مــن 
الودائــع بالدينــار، إذ شــكلت نســبة القــروض 
إلــى الودائــع نحــو 105.8 % بنهايــة 2018 

مقارنة مع 95 % في العام 2017.

الـقـروض الـشـخـصـيـة بـالـبـحـريــن  2018
مـدفــوعــــة بــنــمــــو الــتــســهــيــــالت العــقــاريــــة

أعلنــت بورصــة البحرين عن مشــاركة شــركة اإلثمار القابضة، المؤسســة المالية اإلســالمية التي تتخذ مــن البحرين مقرا لها، 
كراع فضي لبرنامج المســتثمر الذكي في نســخته الثانية، وهو البرنامج الذي تنظمه بورصة البحرين بالتعاون مع مؤسســة 

“إنجاز البحرين”؛ بهدف نشر الثقافة االستثمارية والمالية بين طلبة المرحلة االبتدائية في البالد.  

أعلن عن ذلك رســميا لدى اســتقبال الرئيس 
التنفيــذي لبورصــة البحريــن الشــيخ خليفــة 
التنفيــذي  للرئيــس  إبراهيــم آل خليفــة  بــن 
لمجموعة اإلثمــار القابضة أحمد عبدالرحيم 
كا  مــن  المســؤولين  مــن  عــدد  بحضــور 

المؤسستين. 
وقال الشــيخ خليفة بن إبراهيم “لقد ســررنا 

كأحــد  القابضــة  اإلثمــار  شــركة  بانضمــام 
الرعــاة الرســميين لبرنامج المســتثمر الذكي 
فــي نســخته الثانيــة. أود أن أغتنــم الفرصة 
لشــكر شــركة اإلثمــار القابضة لدعمهــا الدائم 
هــذا  سيســهم  حيــث  للبورصــة،  والمســتمر 
الدعــم فــي تطوير وتعزيــز انتشــار البرنامج 
فــي  الطلبــة  مــن  أكبــر  لشــريحة  ليصــل 

البحرين”.
مــن جانبــه، قــال عبدالرحيــم: “يســرنا دعــم 
مــع  بالتعــاون  الذكــي  المســتثمر  برنامــج 
بورصة البحرين ومؤسسة “إنجاز البحرين”. 
وتأتــي هــذه المبــادرة تماشــيا مــع التزامنــا 
فــي  وسنســاهم  االجتماعيــة،  بالمســؤولية 
دعــم شــباب مملكــة البحريــن لتعلــم أهميــة 

إدارة األمــوال والخطــط التمويليــة، إضافــة 
إلى تطوير مهاراتهم. ونحن على ثقة من أن 
هــذه البرامج ســتحقق تقدمــا ملحوظا نحو 

تطويــر خبــراء ورواد المســتقبل فــي مملكة 
والمالــي،  المصرفــي  القطــاع  فــي  البحريــن 
األمر الذي سيســهم في تعزيــز مكانة مملكة 

البحرين كمركز مالي ومصرفي رئيس”.
ويعــد برنامــج المســتثمر الذكي أحــد برامج 
التوعيــة الوطنيــة التــي تقــوم بهــا بورصــة 
البحريــن، حيــث تم إطاقه فــي العام 2018 
بالتعاون مع إنجاز البحرين مستهدفًا الطلبة 
فــي المرحلــة االبتدائيــة، إذ يهدف إلى نشــر 
المعرفــة المالية عبر تزويد الطلبة بالمفاهيم 
األساســية المتعلقة بإدارة األموال واالدخار 
والتخطيــط المالــي الذكــي المالــي؛ ليمكنهم 
مــن اتخــاذ قــرارات مالية ســليمة مــن خال 

أنشطة تعليمية تفاعلية.

“اإلثمار القابضة” راعيا فضيا لـ “المستثمر الذكي”

“حديد البحرين” تخفض التكاليف وتحافظ على األداء
زيــــادة الــــحــــصــــة الــــســــوقــــيــــة للـــشــــركــــة بـــالـــشــــرق األوســــط إلــى 35 %

أكــد رئيــس مجلــس إدارة شــركة حديــد البحريــن وشــركتها األم، فــوالذ القابضة، خالد البســام، حــرص “حديد البحريــن” على تقليل 
تكاليفها في ظل التحديات المستمرة سواء في ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، مما يؤثر على الشركة وقدرتها التنافسية، الفًتا إلى 

أن العام الماضي كان جيًدا من حيث اإلنتاج والنتائج المالية، مستبشًرا خيًرا في العام 2019.

وذكر البســام – للصحافييــن مؤخًرا – أن 
الشــركة حققــت مســتويات إنتــاج عاليــة 
جًدا من األداء، متوقًعا اســتمرار الشــركة 
فــي تحقيــق مســتويات إنتــاج على ذات 
اإلنتــاج  ناحيــة  مــن  وأعلــى  المســتوى 
واألعــوام   2019 العــام  فــي  والمبيعــات 
المقبلــة، مقــدًرا إنتــاج الشــركة فــي العام 
8 ماييــن طــن مــن كريــات  بـــ  الماضــي 
فــي  تدريجيــة  زيــادة  متوقًعــا  الحديــد، 
اإلنتــاج لتصــل إلى ما بين 9 و10 مايين 

طن.
زيــادة  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وتوقــع 

منطقــة  فــي  للشــركة  الســوقية  الحصــة 
الشــرق األوســط إلــى ما بيــن 30 و35 % 
في العام الجاري واألعوام المقبلة، وذلك 
بعد أن كانت 13 % وارتفعت إلى 16 % 
حالًيــا، مؤكدا أن األســواق الرئيســة التي 
تســتهدفها الشــركة هــي أســواق المنطقة 
والشــرق  الخليــج  دول  تشــمل  التــي 

األوسط.
وعــن المنافســة، أشــار البســام إلى وجود 
مصنــع آخــر إلنتــاج كريــات الحديــد فــي 
فالــي  لشــركة  مملــوك  ُعمــان  ســلطنة 
لشــركة  مكملــة  تعتبــر  التــي  البرازيليــة 

حديــد البحريــن فــي تلبيــة الطلــب مــن 
المنطقــة،  أســواق  فــي  الحديــد  كريــات 
فــي  البحريــن”  “حديــد  تأخــذ  أن  آمــا 
األعوام المقبلة دورها في الحصول على 
حصــة ســوقية أكبر، حيــث كانت الحصة 
 %  13 المنطقــة  أســواق  فــي  الســوقية 

وارتفعت لتصل إلى 16 % حالًيا.
لنــا  بالنســبة  المحليــة  “الســوق  أن  وأكــد 
يشــكل نسبة بسيطة، إال أن تركيزنا على 

أسواق الخليج”.
يشــار إلــى أن إنتــاج الشــركة مــن كريــات 
الحديــد الخــام بلــغ 8 ماييــن طــن خال 

العــام الماضــي، مســتحوذة علــى حصــة 
التعــاون  مجلــس  دول  فــي  ســوقية 
تســجيل  مــع   ،%  26 قدرهــا  الخليجــي 

مستوى قياسي في نوعية المنتج. ويتم 
تصديــر كريــات الحديــد لصنــاع الحديــد 
حــول العالــم، مــع التركيز بصورة رئيســة 

علــى الســوق الخليجية التــي يبلغ معدل 
الطلب فيها 22 مليون طن.

وعلى صعيد التوســع، أوضح البســام أنه 
“لتوســعة اإلنتــاج لدينــا اتفاقــات طويلــة 
التــي  الخــام  بالمــواد  لتزويدنــا  األجــل 
ســتمنحنا الوضــوح بالرؤيــة فيمــا يتعلق 
باإلنتــاج والمبيعــات، وعلــى ضوئهــا يتــم 
تحديد إذا كان هنالك حاجة للتوسع في 

عملية المنشآت”.
ومــن المتوقــع اســتكمال اتفاقيــة توريــد 
خــام الحديــد لمــدة 20 عاًمــا مــع شــركة 
)أنجلو أميركان ماركتنغ ليمتد( وتوقيعها 
خــال الشــهر الجــاري، إذ ســيضم المنتج 
67 % حديــد، و2 %  الخــام مــا نســبته 

شوائب معدنية.

البسام متحدًثا للصحافيين
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علي الفردان

أثناء توقيع اتفاق الرعاية الفضية

أمل الحامد
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دوالر مليــار 

طوكيو - رويترز

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 
نحو خمســة أشــهر أمس الثاثــاء مدعومة 
ببيانــات اقتصاديــة صينيــة قويــة قلصــت 
المخــاوف بشــأن الطلب فضاً عــن إمكانية 
فرض عقوبات جديدة على إيران وحدوث 

تعطل أكبر لإلمدادات الفنزويلية.
وبحلول الســاعة 0636 بتوقيت جرينتش، 
زاد خــام القيــاس العالمــي برنــت 15 ســنًتا 
بمــا يعــادل 0.2 % ليصل إلــى 69.16 دوالر 
للبرميــل، وذلــك بعد أن المس 69.50 دوالر 
وهــو أعلــى مســتوى منــذ منتصــف نوفمبر. 
غــرب  لخــام  اآلجلــة  العقــود  وارتفعــت 
14 ســنًتا أو  تكســاس الوســيط األميركــي 
0.2 % إلــى 61.73 دوالر للبرميــل بعــد أن 
تجاوزت حاجز 62 دوالًرا للمرة األولى منذ 

أوائل نوفمبر.
مــن  إيجابيــة  ببيانــات  األســعار  ودعمــت   
الواليــات  العالــم:  فــي  اقتصاديــن  أكبــر 
المتحــدة والصيــن. وأظهــرت البيانات يوم 
التحويليــة  الصناعــات  قطــاع  أن  االثنيــن 

الصينــي عــاد إلــى النمو علــى غيــر المتوقع 
فــي مــارس للمــرة األولى فــي أربعة أشــهر.

وارتفعــت معظم أســواق األســهم في آســيا 
حيــث عــززت بيانــات الصناعــة القويــة ثقة 

المستثمرين.
وجــاءت بيانــات الصناعــات التحويلية في 
الواليــات المتحــدة هــي األخــرى أفضل من 
المتوقع في مارس، مما ساعد المستثمرين 
التجزئــة  مبيعــات  بيانــات  تجــاوز  علــى 

الضعيفة لشهر فبراير.

أسعار النفط عند ذروة 5 أشهر “ االتصاالت” و“بتلكو” تناقشان “الكيانين المنفصلين”
المستهلك مــصــلــحــة  فـــي  تــصــب  ــورة  ــط ــت م خـــدمـــات  لــتــوفــيــر 

االتصــاالت  تنظيــم  هيئــة  عقــدت 
بالبحريــن اجتماًعــا مــع شــركة “بتلكــو” 
فــي  التطــورات  آخــر  مناقشــة  بهــدف 

عملية الفصل للشركة. 
ويأتــي هــذا االجتمــاع بعــد سلســلة من 
اجتماًعــا(   70 مــن  )أكثــر  االجتماعــات 
استشــارات   8( العامــة  واالستشــارات 
عامــة( التــي أجرتهــا الهيئة مــع الجهات 
المعنيــة فــي قطاع االتصــاالت من أجل 
ضمــان تنفيــذ أهــداف الخطــة الوطنيــة 
الرابعــة لاتصاالت بنجــاح، بما في ذلك 
منفصليــن.  كيانيــن  إلــى  بتلكــو  فصــل 
وأكــدت الهيئة على أن المشــروع يســير 
وفًقــا للخطــة الموضوعــة لــه، وأن كافة 
احتياجــات ومتطلبــات القطــاع ســتتم 

استيفاؤها بالكامل في نهاية المطاف.
وتعتبــر الهيئــة عمليــة الفصــل أساســية 
للقطــاع،  الجديــد  للهيــكل  بالنســبة 
إطــار  خلــق  إلــى  ســيؤدي  الــذي  األمــر 
تنظيمــي اقتصــادي جديد ضمن الخطة 

الصــادرة  لاتصــاالت  الرابعــة  الوطنيــة 
عــن رؤيــة الحكومــة الرشــيدة، وتوفيــر 
خدمــات متطــورة تصــب فــي مصلحــة 
المســتهلك لتتيــح لهــم الحصــول علــى 
ســرعات غير مســبوقة لخدمات النطاق 

األعمــال  لقطــاع  ومســاندة  العريــض 
لتكــون البحرين الوجهة االســتراتيجية 
المفضلــة لاســتثمار والمركــز اإلقليمــي 
واالتصــاالت  المعلومــات  لتكنولوجيــا 

الرقمية.

خالل االجتماع بين الجانبين

ضاحية السيف - تنظيم االتصاالت



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

Broker's license No. 3 | Property Manager's license No. 23

39442411  
36799711  

قسائم متعددة التصانيف:  
تجارية ، استثمارية ، سكنية,مشاريع خاصة ..

بجانب ديار المحـرق  , جزر أمواج 
قاللي , سماهيج , الدير 

الوثائق جاهزة
جميع شوارع  المخطط مرصوفة

سهولة  استخراج  إجازة البناء
كافة الخدمات متوفرة من كهرباء وماء

اختار بيتك على كيفك
التفوت الفرصة  ســـارع بالحجــز 
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24/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -40849( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا  الس���ادة نجيبة الس���يد مصطفى حس���ن ال ش���رف الرقم الش���خصي 
540071951 بتحوي���ل المح���ل التج���اري التالي إلى الس���ادة/ م���روة جعفر حبين 

احمد الرقم الشخصي 801209595
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري: الفراشة الزرقاء للشوكالتة والزهوررقم القيد: 70544-1
تجارة/ بيع االغذية والمشروبات، 

تجارة/ لبع مواد بالستيكية اولية والمطاط وااللياف الصناعية 
تجارة/ بيع الزهور والنباتات والبذور   تجارة بيع االعمال والمشغوالت اليدوية والتحف 

والمعارض الفنية والطوابع والعمالت االثرية والكماليات ومستلزمات الفروسية

العنوان: شقة:0 - مبنى 2284 - طريق: 3879 - مجمع 738 عالي

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها 
خال���د عبدهللا احمد البلوش���ي باعتب���اره المصفي القانوني ل�� ادفانتج بيزنس س���نتر 
ش.ش.و، المس���جلة كش���ركة الش���حص الواحد بموجب القيد رق���م 103342، طالبا 
إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، 
وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقان���ون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
ادفانتج بيزنس سنتر ش.ش.و

القيد: 103012 

 تاريخ: 18/3/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-45679( اعالن رقم

تنازل -  عن المحل التجاري
تق���دم إلينا ورثة امل حاجي حس���ن بهزاد بطلب تحوي���ل المحل التجاري التالي: 

الى سمير عبدهللا حسن عبدهللا 
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
2-41831
4-41831
5-41831

االسم التجاري
الجاد لبيع االدوات الكهربائية

الجادة للعبايات
الجادة 2 للهواتف

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

الس���ادة اصحاب ش���ركة مجموعة جاس���م التجارية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 

رقم 1476، طالبين  تغيير االس���م التجاري للفرع 15 من جاس���م للتجارة والزراعة 

ذ.م.م إلى جاسم اجروفت 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 )30257( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
للفرع 15 لشركة مجموعة جاسم التجارية ذ.م.م

القيد: 1476 

 تاريخ: 31/3/2019
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تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها 
الس���يد/ جميل علي حس���ن احمد عواجي باعتباره المصفي القانوني لش���ركة سكور 
س���ات للتجارة ذ.م.م، المس���جلة كشركة ذات مس���ؤلية محدودة بموجب القيد رقم 
120669، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وشطبها من 
الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سكور سات للتجارة ذ.م.م تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

الس���ادة اصح���اب ش���ركة مجموعة اس���امة الذوادي المس���جلة بموج���ب القيد رقم 

9056، طالبي���ن تغيي���ر اس���م مجموع���ة م���ن مجموعة اس���امة الذوادي الى ش���ركة 

الخليج العربي للمعامالت التجارية ش.ش.و

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

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

الس���ادة اصحاب شركة ترايسن لتنمية النظم االدارية ش.ش.و المسجلة بموجب 

القيد رقم 74834، طالبين  تغيير االسم التجاري من شركة ترايسن لتنمية النظم 

االدارية ش.ش.و الى شركة ترايسنس ش.ش.و

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 )9999( لسنة 2019

بشأن تغيير اسم مجموعة اسامة الذوادي

القيد: 9056 

 تاريخ: 31/3/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )11( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة ترايسن لتنمية النظم االدارية ش.ش.و

القيد: 74837 

 تاريخ: 26/3/2019

31/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -44458( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: علي محمد رفيع عبدالكريم العوضي

االسم التجاري الحالي: ابراج تارا للتنظيفات
االسم التجاري المطلوب: ويشبون لصيانة المباني

األنش���طة التجاري���ة المطلوب���ة: انش���طة متكامل���ة لدع���م المراف���ق )اليش���مل الحراس���ة 
واألنشطة األمنية(  التنظيف العام للمباني   إكمال المباني وتشطيبها ، وأعمال الديكور

قيد رقم: 49799-3
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مصر.. اإلعدام 
ا  لشرطي قتل قبطيًّ

ونجله أمام الكنيسة

قضت محكمة جنايات المنيا، أمس، 
بإعدام أمين شرطة بعد إدانته بقتل 

مقاول قبطي ونجله أمام كنيسة بمدينة 
المنيا منتصف ديسمبر الماضي على إثر 

خالف بينهم. 
وذكر مصدر قانوني أن اإلفتاء أيد حكم 

المحكمة السابق باإلعدام بقتل عماد 
صادق وابنه ديفيد أمام كنيسة نهضة 
القداسة بمدينة المنيا عمدا، ومخالفة 

قوانين العمل أمام دور العبادة منتصف 
ديسمبر الماضي. ويعد الحكم الصادر 

أولي وقابل للنقض أمام محكمة النقض 
خالل 60 يوما من النطق بالحكم.

واشــنطن تدرس فرض عقوبات إضافية علــى إيران في مايو

بولتون: ضغوطنا على طهران مستمرة

األميركي،  القومي  األمن  مستشار  أكد 
الضغوط  ســيــاســة  أن  ــتــون،  بــول جـــون 
تــرامــب،  إدارة  تتبعها  الــتــي  الــقــصــوى 
نظام  يغير  حتى  إيـــران  ضــد  مستمرة 

طهران سلوكه.
عبر حسابه  تغريدة  في  بولتون  وقــال 
على “تويتر”: “لفترة طويلة، أثار النظام 
ــدم االســتــقــرار  ــراع وعــ اإليـــرانـــي الـــصـ
بأقل  جيرانه  وتهديد  نــفــوذه  لتوسيع 

ثمن يدفعه جراء أعماله”.
ــذا انــتــهــى. ســـوف نستمر  ــاف: “هـ وأضــ
فــي مــمــارســة أقــصــى قــدر مــن الضغط 
غير  سلوكها  عن  طهران  تتخلى  حتى 

المقبول”.
وشارك بولتون من خالل التغريدة مقاال 
يتحدث  تايمز”  “نيويورك  صحيفة  من 
ــام تــقــريــبــا عــلــى اتــخــاذ  ــرور عــ ــ ــن مـ عـ
قرار  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
االنسحاب من االتفاق النووي اإليراني، 
العبث  وتأثير ذلك على حملة مواجهة 

اإليراني في دول الشرق األوسط.
إلــى  الــتــقــاريــر تشير  أن  الــمــقــال  ــر  وذكـ
بسبب  اإليرانية  المالية  األزمــة  تفاقم 
ــات األمــيــركــيــة، ودورهــــــا في  ــعــقــوب ال
ــلــجــمــاعــات  ــران ل ــ ــه ــيــص دعـــــم طــ ــقــل ت
الذين  السياسيين  والحلفاء  المسلحة 
يــعــززون الــنــفــوذ اإليــرانــي فــي الــعــراق 

وسوريا ولبنان وأماكن أخرى.

عاجزة عن تمويل ميليشياتها

تعد  لــم  إيـــران  أن  التقارير  ذكــرت  كما 
حزب  ميليشيات  تمويل  على  ــادرة  قـ
ــة إلـــى  ــافــ هللا كـــمـــا فــــي الـــســـابـــق، إضــ
حيث  ــا،  ســوري فــي  الميليشيات  دعـــم 
ــــات مــقــاتــلــو حــــزب هللا والــمــقــاتــلــون  ب
األســد  لنظام  الــمــوالــون  الفلسطينيون 
أن حسن  لــدرجــة  رواتــبــهــم،  يتلقون  ال 
نصر هللا زعيم ميليشيات “حزب هللا” 
ــار الــعــقــوبــات  ــ قــد اشــتــكــى عــلــنــا مــن آث

األميركية.
ــارك دوبــوويــتــز، مــن مؤسسة  ــان مـ وكـ
إن  قــال  الديمقراطيات”،  عــن  “الــدفــاع 
الــعــقــوبــات ال تـــزال غــيــر شــديــدة على 

إيــران، حيث إن طهران ال تزال تصدر 
حوالي مليون برميل من النفط يوميًا، 
بينما يمكن لإلدارة أن تصلها إلى الصفر 

برفض منح إعفاءات من العقوبات.
الخارجية  ــوزارة  ــ ل يمكن  أنــه  أكــد  كما 
الثوري  الحرس  تصنف  أن  األميركية 
بالضبط  أجــنــبــيــة،  ــيــة  إرهــاب كمنظمة 
داعــش، وهــذا سيشل  أو  القاعدة  مثل 
عليه  يسيطر  الــذي  اإليــرانــي  االقتصاد 

الحرس.

عقوبات اقتصادية إضافية

األميركية  اإلدارة  فــي  مــســؤول  قـــال 
إمكان  تـــدرس  المتحدة  الــواليــات  إن 
فرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد 
إيــــران، فــي الــذكــرى الــســنــويــة األولـــى 
النسحاب واشنطن من الصفقة النووية 
الــمــســؤول  وذكـــــر   .2018 ــايـــو  مـ فـــي 
ستستهدف  الــمــتــوقــعــة  الــعــقــوبــات  أن 
قطاعات االقتصاد اإليراني التي ظلت 
التي  القيود  نطاق  خــارج  السابق  فــي 
تفرضها الواليات المتحدة على طهران.

فــي الــوقــت نــفــســه، أكـــد الــمــســؤول أن 

ــعــقــوبــات  الـــهـــدف الـــرئـــيـــس لـــفـــرض ال
النفط  اإلضــافــيــة هــو خفض صـــادرات 

اإليراني إلى أدنى مستوى.

ال إسقاط نظام وال ضربة 
عسكرية

الهدف  إن  المتحدة  الــواليــات  وتــقــول 
اتفاق  إلــى  التوصل  هــو  العقوبات  مــن 
تــرامــب  إدارة  تتجنب  حــيــث  أفــضــل، 
توجيه  أو  النظام  إسقاط  الحديث عن 
ضربة عسكرية لطهران لوقف أنشطتها 

العدائية.
ــعــام الــمــاضــي، حــدد  وفـــي مــايــو مــن ال
ــي مــايــك  ــركـ ــيـ ــر الـــخـــارجـــيـــة األمـ ــ ــ وزي
بشأن  لــلــتــفــاوض  12 شــرطــا  بــومــبــيــو، 
ــران يــتــضــمــن  ــهــ ــع طــ ــد مــ ــديـ ــاق جـ ــفــ ــ ات
الوصول غير المشروط لمفتشي األمم 
والعسكرية،  النووية  للمواقع  المتحدة 
اليورانيوم،  لتخصيب  الدائم  والوقف 
وإنهاء  البلوتونيوم،  معالجة  ــادة  وإعـ
الباليستية،  للصواريخ  إيــران  برنامج 
وإطالق  سوريا،  من  قواتها  وانسحاب 
المحتجزين  األميركيين  الرعايا  سراح 

األعلى  المرشد  أن  يذكر  سجونها.  في 
اإليراني علي خامنئي، يرفض مطالب 

وشروط واشنطن حول التفاوض.

مصرع المئات جراء الفيضانات

الطوارئ  منظمة  باسم  المتحدث  وأكد 
اإليرانية مجتبی خالدي ارتفاع ضحايا 
قتيال   57 إلــى  إيـــران  فــي  الفيضانات 
الــقــيــادات  تعقد  فيما  جــريــحــا،  و478 
الوضع  لدراسة  طارئا  اجتماعا  األمنية 

في البالد. 
من جهته، أعلن رئيس منظمة اإلغاثة 
مــرتــضــى سليمي،  اإليــرانــيــة  واإلنـــقـــاذ 
تـــواجـــه  إيـــرانـــيـــة  مــحــافــظــة   27 أن 
الغزيرة  األمطار  هطول  بسبب  أزمــات 
والثلوج، مشيرا إلى أن عمليات تقديم 
ــة مــســتــمــرة في  ــاثـ الــمــســاعــدات واإلغـ
جبلية  ومنطقة  وقــريــة  مــديــنــة   293
ــبــالد.وتــواجــه 23 مــن أصـــل 31  فــي ال
مــحــافــظــة مــنــذ أســبــوعــيــن فــيــضــانــات 
وصفها الرئيس اإليراني حسن روحاني 

بأنها “ظاهرة ال سابقة لها”.

واشنطن ـ وكاالت

القاهرة ـ وكاالت

مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون

الجزائر ـ وكاالتروما ـ وكاالتالقاهرة ـ أ ف ب

حّذر األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس في القاهرة من تنامي كراهية 
 50 التي أسفرت عن مقتل  المسلمين، بعد أقل من شهر على مجزرة مسجدّي نيوزيلندا 
شخصا. وجاءت تحذيرات غوتيريش أثناء كلمته في األزهر، حيث التقى بشيخ األزهر 
اإلمام أحمد الطيب. وقال غوتيريش “في العالم، نشهد تناميا قياسيا لكراهية المسلمين 
ومعاداة السامية والعنصرية وكراهية األجانب”. وأشار إلى االعتداء في 15 مارس على 
مسجدين في كرايست تشيرش في نيوزيلندا واالعتداء على معبد يهودي في بيتسبرغ 
تاريخ  في  اليهود  ضد  دموية  األكثر  الهجوم  واعتبر  شخصا   11 مقتل  عن  أسفر  الــذي 
الواليات المتحدة. وقال غوتيريش: “على مر األسابيع الماضية تعرفنا على قصص ملهمة 
عن الضحايا، وقرأنا عن أشخاص فقدوا حياتهم وهم ينقذون اآلخرين”. وأشار غوتيريش 

ــمـــات  ــلـ الحزن على وفــاة زوجته ورغــم ذلــك سامح إلــــــــى كـ الــذي غمره  ــزوج  ال
الجاني ألن اإلسالم علمه ذلك. وحّذر غوتيريش من تزايد 
خطاب الكراهية قائال إنه “يدخل المجال العام وينتشر 
“نراها  التواصل االجتماعي”. وتابع  بسرعة عبر مواقع 
تنتشر في الديموقراطيات الليبرالية وكذلك في الدول 
يومين  تستمر  بــزيــارة  غوتيريش  ويــقــوم  السلطوية”. 
أن  الــمــقــرر  مــن  ــر  األزهـ شيخ  لقائه  وبــعــد  للقاهرة، 

يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
في  العربية  القمة  غوتيريش  حضر  واألحــد، 

تونس.

أعــلــنــت األمــــم الــمــتــحــدة أمـــس أن أكــثــر 
53 دولـــة  فـــي  مــلــيــون شــخــص   113 مـــن 
يعانون من “الجوع الحاد” جراء الحروب 
والكوارث المناخية، وأن إفريقيا هي أكثر 
األغذية  وقــالــت منظمة  تــضــررا.  الــقــارات 
والزراعة )فاو( في تقريرها العالمي حول 
اليمن  “إن   ،2019 لــلــعــام  الــغــذاء  ــات  أزمــ
ــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة وأفــغــانــســتــان  وال
ثلثي  سجلت  دول  ثماني  ضمن  وســوريــا 
المعرضين لخطر  إجمالي عدد األشخاص 

أن  ــرت  وذكـ الــعــالــم”.  فــي  المجاعة 
األمــــن سببان  وانـــعـــدام  األزمـــــات 
إلى  بــاإلضــافــة  لــلــجــوع،  رئيسيان 
االضطرابات االقتصادية والهزات 

مثل  بالمناخ  المتعلقة  المفاجئة 
الــجــفــاف والــفــيــضــانــات.وقــال 
مـــديـــر قـــســـم الـــــطـــــوارئ فــي 

بورغيون  دومينيك  المنظمة 
تضررت  اإلفــريــقــيــة  ــدول  ــ “ال إن 

 72 نحو  أن  إذ  متناسب  غير  شكل  على 
مليون شخص عانوا من جوع حاد”.

وأضاف بورغيون أنه في الدول التي تقف 
 %  80 إلــى  يصل  ما  المجاعة  حافة  على 
وهم  الزراعة،  على  يعتمدون  السكان  من 
إنسانية  غــذائــيــة  مــســاعــدة  إلـــى  بــحــاجــة 

عاجلة وإجراءات لتعزيز الزراعة.
على  المفروضة  الضغوط  التقرير  وأبـــرز 
الـــــدول الــمــســتــضــيــفــة لــالجــئــيــن، وبــيــنــهــا 
الدول المجاورة لسوريا وبنغالديش التي 
من  الجــئ  مليون  من  أكثر  استقبلت 
من  الــفــاريــن  الروهينغا  المسلمين 

ميانمار.
ــمــي، أشـــار  ــعــال وعــلــى الــمــســتــوى ال
ــعــام  ــع ال ــى أن الـــوضـ ــ ــتــقــريــر إل ال
تحسن بشكل طفيف العام 2018 
عــمــا كـــان عليه الــوضــع فــي الــعــام 
 124 مــعــانــاة  ســجــل  حــيــن   2017

مليون شخص من الجوع الحاد.

بعد إعالن الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
ــل انــتــهــاء  ــتــه قــب بــوتــفــلــيــقــة، اســتــقــال
ــال رئــيــس أركــــان الجيش  واليـــتـــه، قـ
الــجــزائــري، أحــمــد قــايــد صــالــح، أمــس، 
إن بيان الرئيس “صادر عن جهات غير 
بــد مــن التطبيق  دســتــوريــة”، وإنـــه “ال 
إلى  الفتا  الــدســتــوري”،  للحل  الــفــوري 
والتحايل  للمماطلة  “محاوالت  وجود 
البالد”.وكانت  في  األزمــة  عمر  إلطالة 
قــد اجتمعت،  ــجــزائــري  ال الــجــيــش  قــيــادة 
الثالثاء، لتخرج بأول رد فعل عقب إعالن 
من  استقالته  بوتفليقة  عبدالعزيز  الرئيس 

منصبه قبل نهاية واليته الرئاسية، األمر 
الذي القى رفضا من قوى المعارضة 

في البالد.
الــجــزائــري أن  للجيش  بــيــان  وأوضـــح 

ــاع “يـــــنـــــدرج فــي  ــمــ ــ ــت االجــ
الــتــطــورات  متابعة  ــار  إطـ
الذي  باالقتراح  المرتبطة 

الرامي  الشعبي،  الوطني  الجيش  به  تقدم 
إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور”.
وكان رئيس أركان الجيش، قد دعا، السبت، 
الرئيس  إعـــالن  ــى  إل الــدســتــوري  المجلس 

بوتفليقة )82 عاما( “غير الئق للحكم”.
وجدد صالح تمسكه بضرورة تفعيل مقترح 
تأخير”،  “دون  الشعبي  الــوطــنــي  الجيش 
من  لمزيد  مجال  ال  أنــه  نــرى  “نحن  قــائــال: 
تضييع الوقت، وأنه يجب التطبيق الفوري 
في  المتمثل  الــمــقــتــرح  الــدســتــوري  للحل 
تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار 
الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في 
إطار الشرعية الدستورية”. وأضاف 
بصدد  اآلن  “هــي  العصابة  هــذه  أن 
ــتــفــاف عــلــى مــطــالــبــه الــمــشــروعــة  االل
مخططات  اعتماد  خــالل  من 
مشبوهة، ترمي إلى زعزعة 

استقرار البالد”.

الجيش الجزائري: “المؤامرات مرفوضة”أكثر من 113 مليوًنا يتضّورون جوًعاغوتيريش يحّذر من تنامي كراهية المسلمين
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القدس المحتلة ـ رويترز

لندن ـ أ ب

قــتــل الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي شــابــا 
ــي حـــيـــن أصـــيـــب  ــ فــلــســطــيــنــيــا، فـ
أثناء  بــالــرصــاص،  آخـــران  شخصان 
قلنديا شمال مدينة  اقتحام مخيم 
محلية  مصادر  أمس.وذكرت  القدس، 
الشاب من  “أعدموا  االحتالل  أن جنود 
قرب  المطار  شــارع  فــي  قريبة  مسافة 
األنباء  وكالة  أفــادت  ما  وفق  المخيم”، 
الفلسطينية “وفا”. وأضافت المصادر أنه 

فلسطين  مجمع  إلى  المصابين  نقل  تم 
بالمتوسطة،  إصابتهما  ووصفت  الطبي 
كما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 

من المخيم 3 أشقاء. 
ــن الــجــيــش  ــ ــل ــور آخـــــــر، أعــ ــطــ ــ وفــــــي ت
اإلسرائيلي عن إطالق صفارات اإلنذار 
غــزة،  بــقــطــاع  المحيطة  الــمــنــاطــق  فــي 
إطــالق  عــن  اآلن  يبلغ حتى  لــم  ــه  أن إال 

صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

أعــلــنــت الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة، أمـــس، 
المخابرات  جهاز  رئيس  ابــن  مقتل  عن 
سير  حــادث  في   ،)6 )إم.أي  البريطاني 

داخل مزرعة خاصة في أسكتلندا.
ســان  إن  البريطانية  الــشــرطــة  وقــالــت 
22 عــامــا، لقي  العمر  الــبــالــغ مــن  يــانــغــر، 
ــل مــزرعــة  ــادث ســيــر داخـ حتفه فــي حـ
خــاصــة فــي أســكــتــلــنــدا. ونــقــلــت وكــالــة 
نجل  أن  الشرطة  عــن  بــرس  أسوشيتد 

رئيس جهاز المخابرات البريطانية الذي 
الحياة  فـــارق  ــبــرة،  إدن بجامعة  يـــدرس 
السبت  الساعات األولــى من صباح  في 
إنها  أسكتنلدا  شرطة  وقالت  الماضي. 
باعتبارها  يانغر  تتعامل مع وفاته سان 
غير مفسرة، لكن ال يبدو أن مالبساتها 
ــشــرطــة:  ــريــبــة. وأضـــافـــت ال ــل مــثــيــرة ل

“طلبت األسرة )احترام( خصوصيتها”.

استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل في القدس

مقتل نجل رئيس المخابرات البريطانية

دبي ـ العربية نت القدس المحتلة ـ وكاالت

االنــقــالبــيــة،  الــحــوثــي  ميليشيات  منعت 
أمس، برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم 
الــمــتــحــدة، مـــن تــشــغــيــل مــطــاحــن البحر 
اليمن، تمهيدا  الحديدة غرب  األحمر في 

إلعادة موقع مخزون الحبوب.
الميليشيات  إن  مــيــدانــي  مــصــدر  وقـــال 
الــحــوثــيــة مــنــعــت الــمــوظــفــيــن الــتــابــعــيــن 
العالمي من الوصول إلى  الغذاء  لبرنامج 

مطاحن البحر األحمر ومنعت تشغيلها.
ــذرت في  ــم الــمــتــحــدة قــد حـ وكــانــت األمـ
وقت سابق، من مخاطر تعرض الحبوب 
التابعة لبرنامج األغذية العالمي الُمَخزنة 
في مطاحن البحر األحمر للتعفن، واتهمت 
لها  السماح  برفض  الحوثي  ميليشيات 
إلى  الــوصــول  مــن  الماضي  سبتمبر  منذ 

صوامع مطاحن البحر األحمر.
وأعـــــرب وكــيــل األمـــيـــن الـــعـــام لــلــشــؤون 
البالغ  القلق  عــن  لــوكــوك  مــارك  اإلنسانية 
ــم الــمــتــحــدة، منذ  ــدرة األمـ بــشــأن عـــدم قـ

ــول إلــى  ــوصـ ســبــتــمــبــر الـــمـــاضـــي، عــلــى الـ
مــطــاحــن الــبــحــر األحـــمـــر فـــي الــحــديــدة، 
والتي توجد بها حبوب تكفي إلطعام 3.7 

مليون شخص لمدة شهر.
وقال إن كميات الحبوب تلك مخزنة في 
منذ  األحــمــر  البحر  مطاحن  فــي  صــوامــع 
أكثر من 4 أشهر وقد تتعرض للتلف، فيما 

يشرف نحو 10 ماليين شخص في أنحاء 

اليمن على المجاعة.

ميليشيات  اســتــمــرت  أخــــرى،  جــهــة  مــن 

قبل  الحديدة،  مطاحن  بقصف  الحوثي 

هــاون  قــذائــف  الميليشيات  أطلقت  أيــام 

على المنطقة ضمن تصعيد مسلح واضح.

ذكـــرت تــقــاريــر إخــبــاريــة، أمـــس، أن وزيــر 
حــذر،  بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية 
المسؤولين  لــبــيــروت،  مــؤخــرا  زيــارتــه  فــي 
تابع  صواريخ  مصنع  إخفاء  من  اللبنانيين 

لحزب هللا.
الثالثة  اإلسرائيلية  الــقــنــاة  مــراســل  وقـــال 
بـــاراك رافــيــد، إن مــصــادر أميركية  عــشــرة، 
هللا  حـــزب  أن  أبلغته  يسمها،  لــم  مطلعة، 
أقاما مصنعا جديدا سريا  وإيــران  اللبناني 
للصواريخ الدقيقة على األراضي اللبنانية.

وبحسب موقع “أكسيوس”، الذي نقل الخبر 
عن رافيد، فإن بومبيو تلقى المعلومات من 
بقلق  تشعر  التي  اإلسرائيلية،  المخابرات 

متزايد بشأن تصنيع حزب هللا للصواريخ.
ــال الـــمـــوقـــع: “بـــعـــد تــلــقــي الــمــعــلــومــات  ــ وقـ
ــة مــــن رئـــيـــس الــــــــوزراء  ــيـ ــاراتـ ــبـ ــخـ ــتـ االسـ
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين، 
رئيس  والتقى  بــيــروت  إلــى  بومبيو  سافر 

الوزراء سعد الحريري”.

ــوزراء  ــ ــر بــومــبــيــو رئــيــس ال ــاف: “أخــب ــ وأضـ
اللبناني أن المنشأة يمكن أن تشكل تهديدا 
لألمن اللبناني، وتزيد من خطر التصعيد مع 

إسرائيل”.
وفي سبتمبر الماضي، كشف رئيس الوزراء 
األمــم  فــي  نتانياهو  بنيامين  اإلســرائــيــلــي 
الــمــتــحــدة عــن صـــور ألقــمــار صناعية قــال 

لتصنيع  هللا  لحزب  سريين  لموقعين  إنها 
صواريخ دقيقة.

حينها  إسرائيلية  إعــالم  وســائــل  ــارت  وأشـ
قليلة  أسابيع  بعد  أغلق  أن حــزب هللا  إلــى 
الموقعين. إال أن الحزب وإيران فتحا، على 

ما يبدو، مصنعا جديدا.

الحوثيون يعرقلون الوصول إلى مطاحن البحر األحمر بومبيو يحذر لبنان من مصنع صواريخ سري لحزب الله

قلق أممي بالغ بشأن عرقلة الوصول إلى مطاحن الحديدة بومبيو حذر لبنان بزيارته األخيرة من منشأة سرية إيرانية
المتمردون الحوثيون يمنعون توزيع الغذاء مصنع صواريخ جديد لحزب اهلل
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 احتفــل العالم بأســره بيوم المرأة العالمي ومازلنــا نعيش  أجواء هذه االحتفاالت 
مرورا بيوم “عيد األم”، حتى بات شــهر مارس  عربيا وعالميا شــهر المرأة ما بين 
االحتفاء بعطائها االجتماعي واالقتصادي والبرلماني في  الثلث األول من الشهر، 
وعطائهــا العاطفــي اإلنســاني كأم وزوجــة ومربيــة فــي الثلث األخير من  الشــهر.  
وبعد أن عبرنا شــهر االحتفاالت، يبقى الســؤال دائما مطروحا، هل حققت المرأة 
العربيــة كامــل  أهدافهــا ونالت ما يرضــي طموحها من حقوق مســتحقة على كل 
األصعــدة؟ وإذا كان هنــاك تقصيــر مــا فهــل هو بســبب المــرأة نفســها أم المجتمع 

المحيط ؟
 أعتقد أن نسبة الوعي بحقوق المرأة ارتفعت في الدول العربية بشكل عام، وإذا 
كانــت  بعــض الدول قد شــهد ماضيها وحضارتهــا المرصودة والمعروفة مشــاركة 
المــرأة المؤثــرة  فــي تاريخهــا حتى وصلت لســدة الحكــم مثل الدولــة الفرعونية 
واأليوبيــة )هنــاك نمــاذج عــدة معروفــة  تاريخيــا لصعــود المــرأة فــي مصــر مثــل 
نفرتيتــي ونفرتــاري وكليوباتــرا وشــجرة الدر وغيرها(،  ودول أخــرى مثل تونس 
ولبنان نالت فيها المرأة حقوقا واســعة سياســية واجتماعية منذ منتصف  القرن 
الماضــي وحتــى اآلن، ودول ثالثــة مثــل البحريــن والكويت واإلمــارات والجزائر 
نالــت فيهــا  المــرأة حقوقــا واســعة أيضا مع نهايــة القــرن الماضي وبدايــة األلفية 
الجديدة، واآلن نشهد تطورا  الفتا في دولة كبيرة مثل المملكة العربية السعودية 
علــى صعيــد حقــوق المــرأة، وتمكنــت المــرأة  مــن الفوز بنحــو 20 مقعــدا في أول 
انتخابــات بلديــة تشــارك فيها عــام 2015  ، ناهيــك عن منحها  حق قيادة الســيارة 

وحضور مباريات كرة القدم والسفر وغيرها. 
علــى الصعيــد االقتصــادي تنطلــق المــرأة بقــوة في عدد كبيــر من الــدول العربية 
التي هيأت للمرأة  مناخا اجتماعيا وتشــريعيا يســاعدها على االنطالق مثل مصر 
ولبنــان والبحريــن واإلمــارات  والكويــت والســعودية، وتحقــق المــرأة فــي جميــع 
أنحاء الشرق األوسط نجاحات جديدة في عالم  األعمال والتجارة، مثل تأسيس 
الشــركات، والتوســع فــي  أســواق جديــدة، وتولي مناصــب عليا في  المؤسســات، 
ســيدات  جهــود  تدعــم  التــي  االقتصاديــة  والجمعيــات  الروابــط  وتأســيس 
األعمــال وتعــزز  مــن تواجدهــن، كما انتشــرت مؤخــرا “حاضنات األعمــال” العامة 

والمتخصصة التي تدعم  رائدات األعمال وتوفر لهن مناخا متميزا لإلبداع. 

نجاحات المرأة العربية اقتصاديا 
واجتماعيا... هل من مزيد؟ )1(

الوطن ليس أغنية فحسب
خســارة أجيال نابغة وذكية، ضياع ســنين قاســية من المعاناة منذ التمهيد بالحضانة، 
وختامــًا  والماجســتير  البكالوريــوس  ثــم  والثانــوي،  واإلعــدادي  باالبتدائــي  مــرورا 
بالدكتــوراه، خســارة هــذا الجيــل وســقوطه بمتاهــة البحــث عــن وظيفة يعيــد خاللها 
بنــاء أحالمــه وطموحاته، فقدان ثقته بوطنــه ووالئه له الذي كرس حياته بين الحلم 
والوفــاء، هــذه الخســارة لهــذا الجيــل ســتكون وصمــة عــار فــي حــال اســتمرت، بينما 
شــعارات مؤسســاتنا األهليــة والخاصــة ال تكتفــي باالدعــاء والزعم بأنها تســعى وراء 
الخطط والبرامج، إلدماج جيل بكامله بقارعة الطريق، فبين األقوال واألفعال، يقف 
آالف الخريجين، أولئك الذين حلموا كغيرهم بعالم وردي، يمســح عن كاهلهم قســوة 
وشراســة الســنين التي قضوهــا بين الحضانات والمــدارس والجامعات وكانوا خاللها 

كالمالئكة التي تحلم بالنزول لألرض لترى معجزة الخالق لتصعق بواقع الخلق.
عندمــا أرى اليــوم أطفالنــا كالمالئكــة يتدفقــون علــى الحضانــات والروضــات، وهــم 
بسنوات البذور األولى تخنقني العبرة وأقف مشدودًا تجاه العقود القادمة المجهولة 
مــن زمــن هــذا الوطــن الــذي ال يعرف أيــن يضع أبناءه؟ وال كيف يســتفيد مــن ذكائهم 
الحماسي وفطرتهم المتقدة للعمل بعد أحالم سنين بحمل شهاداتهم والتوجه لمصانع 
المستقبل ليبنوا حضارتهم وعصرهم الخاص بهم المتميز بالرؤية والممارسة وأدوات 
المســتقبل المختلفة عن غيرها، لكنهم يصطدمون بجبال وركام وســدود تمنعهم من 

المــرور وتحطــم أرواحهــم المتأججة بالحماس لبناء فردوســهم الذي حلمــوا به، بدءًا 
من وظيفة وزواج وإنجاب، من سيارة ومنزل ورصيد وأحالم طوتها الصدمة حينما 

واجهوا الواقع المر.
الوطن يا سادة يا كرام، ليس مجرد أغنية بحفلة، الوطن يا كرام، ليس خطبة عصماء 
بمؤتمــر، الوطــن يــا كــرام ليس شــعارا باللــون والموســيقى، الوطن ال هــو بقصيدة وال 
أرجوحة، الوطن بذرة بالقلب وحلم بالوجدان يتنفس مع كل صباح ومســاء، فإذا لم 

تتنفس الوطن بعزة وكرامة ضاع بداخلك الوطن.
لنبقي الشعلة متأججة ولنحفظ كرامة الطفل والشاب والرجل والمرأة والشيخ، فهذا 
الكائــن البشــري الــذي يولــد منــذ أول ســاعة بحاجــة لرعايــة حتى يبلــغ القبر، فــإذا لم 
نحسن رعايته ضاع من قبله الوطن، لنحفظ بداخل نفوسنا جذوة شبابنا الذي يطارد 
حلمه بالوظيفة ولنفتح له الطريق دون شــعارات ومالحم، ودون قصائد وأغاني، بل 

بالعمل والعمل وحده تبنى األجيال.
البداية وظيفة معها الكرامة، فكل الحضارات بالعالم بنيت بوظيفة، وكل الحضارات 

بالكون انهارت بسبب وظيفة، وظفوا أجيالنا اليوم حتى ال تخسروا األمة في الغد.

تنويرة: دع الجهل ينتشر وبعده سيطر على األمة كلها. «
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قطر تطيب خاطر إيران 
وتواسي تركيا

ال نجــد مبــررا لمغــادرة أميــر قطر قمــة تونس 
فجــأة إلــى المطار احتجاجا علــى انتقاد أمين 
عــام جامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبوالغيــط 
تدخــالت تركيــا وإيــران فــي شــؤون المنطقة 
حســب مواقــع مقربــة مــن قطــر، إال ألن قطــر 
مازالــت تقــدم العــون الحقيقــي إلــى األتــراك 
واإليرانيين وتغني لهم إذا ما انتقدتهم الدول 
العربية من باب تطييب الخاطر أو المواساة، 
فأمين عام جامعة الدول العربية ألقى الضوء 
فــي كلمته على طبيعــة واتجاهات التدخالت 
لكــن  المؤامــرة،  وأبعــاد  واإليرانيــة  التركيــة 
يبــدو أن كالمــه أصبــح من أشــق األمــور على 
النفس القطرية أن تقبله، لهذا غادر القطريون 
البيــت العربــي منعطفيــن بحماس إلــى أعداء 
الشــعوب العربيــة، ومــن هــذا الواقــع ال يمكــن 

أن نتصــور اســتراتيجية عربيــة تصــد خطــر 
التدخــالت اإليرانيــة التركيــة تضــم قطــر في 
يوم من األيام، وعلى هذا فقد آن األوان لكي 
تتحرك الدول العربية بحســم في اتجاه عزل 
قطــر راعيــة حالة التمــزق التي تتفشــى اآلن، 
وربمــا أخطــر ما تواجهه الــدول العربية اليوم 

ترك قطر تحتضن مراكز القوى المتآمرة.
بــات واضحــا عنــد الدوائــر السياســية العربية 
والعالميــة أن الــدور القطــري مشــجع للخطــأ 
تتصــرف  دولــة  أصبحــت  فقــد  واالنحــراف، 
تــزال  وال  العروبــة  واجهــة  تشــوه  تصرفــات 
االتجــاه،  هــذا  فــي  الوســائل  بــكل  تنشــط 
ورغــم أهميــة هــذه االجتماعــات وضرورتهــا 
وحيويتهــا – القمــم العربيــة - إال أنهــا ال تعني 
شــيئا عنــد قطــر، ويمكــن أن تتخلــى عنها في 

أيــة لحظة، فهي تحضر القمــم العربية بمظهر 
واحد ال يتغير وهو المكافحة من أجل إيجاد 
جبهــة إيرانيــة تركيــة علــى األراضــي العربية 
وفتــح شــوارع جديــدة لهــم، قطر تســير على 
خطــأ واضــح وتــدرك انحرافهــا عــن المســيرة 
العربيــة وتعلــن رأيهــا صراحــة، ودائمــا تجنح 
العــداوة  إلــى موقــع  الســلبية والتحــول  إلــى 
ويــدور الحديــث عنهــا فــي كل مــكان همســا 
وعالنيــة بأنهــا البلد الذي ألحــق أضرارا بكثير 

من األبرياء.

فالعروبة بعيدة عن أفكارها ومتنافرة تماما  «
مع أحالمها الدينكيشوتية وتسخر بصفة 

مستمرة من التعاون والمظلة العربية وال 
يهمها األمن القومي العربي.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

اليوم األسود!
لليــوم  األبيــض؛  القــرش  المشــهور:  المثــل  نعــرف 
ُع الفرُد به  األســود! وهو المثل الشــعبي الذي ُيشــجَّ
غ أو  علــى االدّخار، وعدم هدر المال من دون ُمســوِّ
حاجــة أو غــرض! وهــذا ال ضيــر فيــه، بــل ممــدوح، 
ومحمــود، غيــر أن هنــاك كثيريــن يعيشــون كامــل 
حياتهــم فــي حالة تجميــع، وتكديــس، و)تحويش( 
د أو َيحُلــك! تراهــم فــي  لهــذا اليــوم الــذي سَيســوَّ
تأهب أو ترقُّب، يعملون لهذا اليوم األسود، الذي ال 
راّد لقضائــه، فهــو نازل نازل، وقادم ال محالة! ولوال 
تخطيطهــم لــه جيــدا؛ لكانوا – بال شــك – ســيقعون 
في حالة مأساوية ُيرثى لها؛ من الضنك، والمعاناة، 
ثوا وال حرج! والمصائب، واآلالم واألسقام... وحدِّ

مــن الحكمــة أالَّ تكــون ُمســرًفا؛ فالمبــذرون إخــوان 
الشــياطين! مهما كانت حالتهم المالية رغيدة، غير 
أن مــن التعقــل والنضج – كذلك - أن تعيش الواقع 
أو الحاضر مع )ملعقة متوسطة( من خير ما تملك! 

فلمــاذا ُتقتــر علــى نفســك، وتعيــش عيشــة الزاهد، 
الفقيــر، المحتــاج، المعوز، ولديك كفاف يومك، مما 
ُيســعد خاطــرك، وُيرضــي مــن حولــك!؟ فقــط؛ ألن 
يوًما أســود؛ كشــبٍح رماديٍّ ال تعرف شكله وال ُكنهه 
في طريقه إليك! هللا العالم متى؟ وأين؟ وكيف؟!

أجلــه، وتقضــي  مــن  َتجهــد  الــذي  األســود  يومــك 
أيــام عمــرك الجميلة، وزهرتها، وحالوتها، وشــبابها 
وأنت تجمع له؛ ســيأتي آخرون من بعدك ليكســروا 
حصالتــه! وليتمتعوا بمــا جمعته، وجنيته! ليتحول 
– بذلــك – يومك األســود إلــى يومهم األبيض! َكدح 
عمــِرك الممــزوج بالتعب والعرق ســيصير – بعدك – 
ُفســحة وارفًة وواســعة مــن العطايــا الخفيفة التي 
ثته – أنت – ببساطة إلى  تأتي في شكل ميراث؛ ورَّ
آخرين؛ لن يعرفوا مطلًقا حجم ما عانيت؛ لتمتلكه!

ليــس أقل مــن أن تعيش التوازن في حياتك! ليس 
أقــل مــن أن تتنفــس الحيــاة مــن دون ضغوطــاِت 

قــادٍم مجهــوٍل قــد ال يأتــي مطلقــا! ليــس أقــل مــن 
أن تتفــاءل باأليــام المســتقبلية البيضــاء! فانتظــار 
األســود ُيخفي نفسية متشــائمة، تتوارثها األجيال 
بســلبية شــديدة؛ حتــى أصبحنــا ال نعيــش الفــرَح 
فــي  الشــاّك  منــه،  الُمرتــاب  بتوجــس  إال  الحاضــر 
اكتمالــه! فنحن أمة تســتبطن الشــر في كل شــيء! 
ورعايتــه،  إنعاشــه،  علــى  نعمــل  نشــعر؛  أن  ودون 
وتغذيتــه؛ ليكبــر فــي المســتقبل؛ علــى شــكل مــارد 
تمتلكونــه  بمــا  اســتمتعوا  حاضركــم،  هــذا  أســود! 
فيــه، مــن مــاٍل، ومــادة، وعالقــات! عيشــوا ُفرَصــُه 
وإمكاناتــه، فالغــد؛ قــد ال يأتيكــم؛ ال بكوابيس أياٍم 
ســوداء، وال بأحــالٍم ربيعيــة بيضــاء، وتذّكــروا أن 
الغــد ليــس أكثر من نتيجة اليــوم، وحصيلة ُجهده، 
وترجمان عمله. لكن! حذاِر أن تقتلوا اليوم لتحُيوا 
الغــد؛ الــذي ســيحّل؛ ليقتل ما بعــده، وهكذا! فنحن 
من ينسج قصص اليوم األسود؛ ال القضاء والقدر!.

د. زهرة حرم 

أن يتــاح للشــباب البحرينييــن مــن الجنســين، التعــرف علــى واقــع العمــل الدبلوماســي 
والقنصلــي، فهــذه مــن الفــرص الفريــدة المميــزة، أمــا أن تتــاح لهــم فرصــة العمــل في هذا 
المجال، فهذا مما يمكن وصفه بأنه من أكثر الفرص تميًزا، ذلك أن آفاق العمل الدبلوماسي 
السيما للمرأة البحرينية، يعتبر – مقارنًة بالدول العربية – من أهم التوجهات التي تحظى 

بدعم قيادة البالد من جهة، واهتمام المسؤولين بوزارة الخارجية من جهة أخرى.
وفــي البحــث عــن النقلــة النوعية منــذ تأســيس وزارة الخارجيــة في عــام 1971، نجد أن 
الــدور الــذي لعبــه كل من ســمو الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفة وبعده الشــيخ خالد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة في صياغة منظومة متقدمة من العمل لرعاية شؤون المواطن 
البحريني، وكذلك في كل شــؤون السياســة الخارجية للدولة وتنظيم العالقات مع الدول 
والمنظمــات، وكان مــن ثمار هذه الجهود تمكين الدبلوماســيات البحرينيات، ما مهد لفتح 
المجال للعمل ســواء في الديوان العام لوزارة الخارجية أو في البعثات الدبلوماســية في 

الخارج، معززا ببرامج تدريب وتأهيل متميزة للغاية.
ولعــل النمــوذج األبــرز فــي هــذا الحديــث وجــود منصــب قيــادي تتــواله ســعادة الدكتورة 
الشــيخة رنــا بنــت عيســى بــن دعيــج آل خليفة وكيــل الــوزارة، ولتجربة عمل بيــن يديها، 
نلمس ذلك االهتمام من جانبها بالكوادر الوطنية من منطلق إيمانها بدور المرأة البحرينية 
الفاعــل ســواء علــى صعيــد المجتمع ومؤسســاته وفعالياتــه، أم على صعيــد العاملين في 
الــوزارة مــن الشــباب البحرينييــن حيــث تشــجع وتهيــئ وتدعــم كل األفــكار والبرامــج 
التدريبية والمبادرات التي من شأنها أن تخلق نخبة من الكوادر في المجال الدبلوماسي 

والقنصلي.
إن تحقيــق نســبة تقــدر بثالثيــن بالمئــة هي نســبة المناصب التي تشــغلها الدبلوماســيات 
البحرينيــات، وتعزيــز مبــدأ تكافؤ الفرص يعد من النماذج المتميــزة التي تقدمها البحرين 
كمثــال يحتــذى بــه على مســتوى الــدول الخليجية والعربيــة، وكل ذلك يحمــل المزيد من 
البشــائر للعمــل الدبلوماســي البحرينــي القائــم على ثوابت راســخة، فكل الشــكر والتقدير 

لهذه الجهود بكل معانيها ودالالتها الوطنية المشرفة.

آفاق العمل الدبلوماسي للمرأة البحرينية

زهراء عادل المرزوق
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أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة آل خليفة أن 
المرحلة المقبلة ستشــهد المزيد من الخطوات الملموســة نحو التطوير والرقي باللعبة، مؤكدا 
أن التواصــل مــع األنديــة األعضــاء يضيــف إلــى هــذه الخطــوات الكثير مــن اإليجابيــة بفضل 

الفرصة التي تتيحها لتبادل وجهات النظر وطرح العديد من األفكار مع أصحاب الشأن. 

جــاء ذلــك خــال زيارة ســموه لنــادي مدينة 
عيســى، فــي إطــار الزيــارات التي يقــوم بها 
لألندية األعضاء إذ كان في استقباله رئيس 
مــن  وعــدد  العكبــري  جاســم  أحمــد  النــادي 

أعضاء مجلس اإلدارة. 
إن  علــي  بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو  وقــال 
تكشــف  أن  شــأنها  مــن  األنديــة  زيــارات 

الغطــاء عن العديــد من المقترحــات الهادفة 
التــي يمكــن أن تبنــى عليهــا أهــداف عديدة 
الطموحــات  اللعبــة وتســاند  لتطويــر  تدفــع 
الموضوعــة مــن قبل مجلــس اإلدارة، مؤكدا 
ســموه علــى أهميــة هــذه الزيــارات لتعزيــز 

عملية التواصل مع األندية.
وأثنى ســموه على الجهود المبذولة من قبل 

نــادي مدينة عيســى فــي المســاهمة الفاعلة 
بتطويــر لعبة كرة الســلة في مختلف الفئات 
العمرية، مشــيرا ســموه إلى أن النادي يعتبر 
والتــي  والواعــدة  الطموحــة  األنديــة  مــن 

تمتلك أيضا كفاءات إدارية وفنية.
بــدوره أعــرب رئيــس نــادي مدينــة عيســى 

أحمد جاسم عن تقديره لسمو الشيخ عيسى 
بن علي آل خليفة على هذه الخطوات التي 
واألنديــة  االتحــاد  بيــن  العاقــة  مــن  تعــزز 
األعضاء، مؤكدا على دعم ناديه بقوة لكافة 
الخطــوات والتطلعــات التــي يحملها ســموه 

لتطوير اللعبة في البحرين. 

من الزيارة

الزيــارات أهميــة  يؤكــد  علــي  بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو 

رئيس اتحاد السلة يزور نادي مدينة عيسى
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نادي البحرين لهوكي الجليد

البحريــن لهوكــي الجليــد يبــدأ اســتعداداته للمشــاركة فــي بطولــة دبــي الدوليــة ٢٠١٩ 
لهوكــي الجليــد المقــرر إقامتهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة وذلــك 
فــي الفتــرة مــن 10 ولغايــة 14 أبريــل 2019، بمشــاركة 24 فريقــا مــن مختلــف الــدول 
 C ويلعب نادي البحرين في المســتوى .A/B - C - D يتنافســون على ثاث مســتويات

الذي يحتوي على فرق الهواة والشبه محترفة. 
وتتميــز هــذه البطولــة بمشــاركة نخبــة مــن الفــرق القويــة ذات خبرات كبيــرة في هذه 
الرياضة المميزة، ويطمح فريق نادي البحرين بالحصول على مراكز متقدمة في هذه 
البطولــة؛ لرفــع رايــة مملكــة البحريــن الغاليــة ومواصلــت اإلنجــازات، ويذكــر أن فريق 
البحرين لهوكي الجليد شارك في البطولة نفسها في العام الماضي وحصل على المركز 
األول في المستوى C وذلك تنفيذ لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بأن 

يكون العام ٢٠١٨ عام الذهب، وبدوره حرص النادي على تحقيق الذهب في عامه. 
وعليه بدأ الاعبين باإلعداد على صالتي الظهران للتزلج على الجليد بالمملكة العربية 
الســعودية بالتنســيق مــع فريــق الظهــران، فالكونــز وصالــة مركــز أرض المــرح بمملكــة 
البحرين الحبيبه.  كما تقدم رئيس مجلس االدارة عبدهللا القاســمي، وأعضاء مجلس 
اإلدارة بالشكر والتقدير لفريق الظهران فالكونز على حسن االستقبال، ولجميع العبين 
النــادي علــى جهودهــم المبذولــة وتحملهــم كافة المصاريــف على نفقتهــم الخاصة من 
رســوم التدريب والســفر ورسوم المشاركة لرفع علم مملكتنا الغالية في كافة المحافل 

الدولية، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.

هوكي الجليد يستعد لـ “دولية دبي”

خســر ممثــل المملكــة فريق النجمة أمــام الكويت الكويتي بهدف دون رد، في المبــاراة التي جمعتهما، أمس، 
على االســتاد الوطني، ضمن إطار منافســات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لكأس االتحاد اآلســيوي لكرة 

القدم.

وجــاء هــدف الفريــق الكويتي في 
الاعــب  طريــق  عــن   90 الدقيقــة 

شاهين الخميس.
وبدأ مدرب النجمة فتحي العبيدي 
لقاء أمس بتشكيلة ضمت الحارس 
أحمد عبدالرسول، والاعبين:علي 
منيــر، علــي مــدن، هشــام منصــور، 

إسدراس سيلفا، أحمد عبدهللا، 
عبــدهللا،  كميــل  درامــي،  ممــادو 
حســن الشــيخ، عبدالرحمن يوسف 

وعبدهللا سيف.
ذات  ضمــن  آخــر  لقــاء  وفــي 
المجموعــة، فــاز الجزيــرة األردنــي 
بأربعــة  الســوري  االتحــاد  علــى 

أهداف دون مقابل.

فــإن  أمــس،  نتائــج  علــى  وبنــاء 
صــار  الثانيــة  المجموعــة  ترتيــب 
كاآلتي:الجزيــرة األردنــي 7 نقــاط، 

النجمــة البحريني 4 نقاط، الكويت 
الكويتــي 4 نقــاط، وأخيــرا االتحاد 

السوري بنقطة واحدة.

فريق النجمة

فــي الجولة 3 لــدور المجموعــات بكأس االتحاد اآلســيوي
النجمة يخسر من الكويت بهدف

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

حقــق البســيتين فــوزا ثمينا وكبيرا على حســاب ســترة بخمســة أهــداف مقابل واحد، في المبــاراة التي جمعتهمــا، أمس، على 
استاد األهلي، ضمن منافسات الجولة 14 لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

إلــى  الكبيــر  بفــوزه  البســيتين  ويديــن 
وعبــدهللا  الســاطنة  ســلطان  الاعبيــن 
دعيج، إذ ســجل الساطنة 3 أهداف في 

الدقائق 9 و77 و80، وسجل دعيج
ســجل  فيمــا  و56،   19 الدقيقتيــن  فــي 

البرازيلي دييغو هدف سترة الوحيد.
ووصــل البســيتين إلــى 26 نقطــة من 12 
مبــاراة فــي مركــز الوصافــة، وســترة 25 

نقطة من 12 مباراة في المركز الثالث.
منافســات  )األربعــاء(  اليــوم  وتختتــم 
 6.30 عنــد  لقاءيــن  بإقامــة   14 الجولــة 
 11 مــن  نقــاط   6( يلعــب قالــي  مســاء. 
مبــاراة( مــع البحريــن )12 نقطــة مــن 11 
مباراة( على استاد األهلي، واالتحاد )18 
نقطــة مــن 12 مبــاراة( مع االتفــاق )نقطة 

من 12 مباراة( على ملعب مدينة حمد.
من لقاء البسيتين وسترة

الثانيـــة الدرجـــة  لـــدوري   14 الجولـــة  ختـــام  اليـــوم 
البسيتين يكسب سترة بخماسية مهمة

ثالثية التايقر تمنح االنتصار األول للمنامة
ســـلمان بـــن  خليفـــة  كأس  نهائـــي  نحـــو  األســـبقية  يأخـــذ  الزعيـــم 

قطع حامل اللقب فريق المنامة نصف المشوار نحو التأهل للمباراة النهائية لكأس خليفة بن سلمان لكرة السلة، بفوزه على حساب الرفاع 
بنتيجــة 68/66، فــي المبــاراة التــي جمعتهمــا مســاء أمــس )الثالثاء(، علــى صالة مدينة خليفــة الرياضية بمدينة عيســى، في إطــار الجولة 

األولى من الدور نصف النهائي للبطولة.

وجــاء رئيــس االتحــاد البحريني لكرة الســلة 
ســمو الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفة في 

مقدمة الحضور خال اللقاء. 
خطــوة  بعــد  علــى  المنامــة  فريــق  وأصبــح 
واحــدة مــن التأهــل للمباراة النهائيــة، إذ بات 
عليــه الفوز فــي المباراة الثانية التي ســتقام 
تأهلــه،  المقبــل لحســم  الســبت  يــوم  بينهمــا 
فيمــا يتعين علــى فريق الرفاع الفوز لتأجيل 
الحســم إلى مواجهــة فاصلــة إن أراد اإلبقاء 

على حظوظه في المنافسة.

مجريات المباراة

وجاءت بداية الرفاع في المباراة بواقع فني 

أفضــل من المنامــة ليأخذ األفضليــة والتقدم 
أوال بواســطة 5 نقــاط من األميركــي أونواكو 
والســنغالي منصــور، ثــم 9/3 ليتدخــل مدرب 
المنامــة بالوقت الفنــي األول؛ لمعالجة البطء 
في صناعة اللعب وزيادة الفاعلية الهجومية 

وتحسين النواحي الدفاعية.
الرفــاع باألفضليــة طــوال فتــرات  واحتفــظ 
فــي  الجماعــي  األداء  بفضــل  األول؛  الربــع 
الجانــب الهجومــي والســيطرة علــى الكــرات 
الدفاعيــة المرتــدة مــن الحلق، حاســما الفترة 
مــدرب  وأجــرى   .23/17 بنتيجــة  لمصلحتــه 
الفنيــة علــى  التغييــرات  مــن  المنامــة جملــة 
تشــكيلة الفريــق مــع بدايــة الربــع الثانــي فــي 

محاولة لتحسين أداء الفريق، غير أن الرفاع 
واحتفــظ  نفســه  الجيــد  أداءه  علــى  واصــل 
باألفضليــة التــي وســعه بها فــارق تقدمه إلى 
10 نقــاط 31/21 معــوال علــى قــوة األميركــي 
أونواكو تحت السلة. واستغل الرفاع تواصل 
الجانــب  فــي  الســيما  الســيئ،  المنامــة  أداء 
أفضليتــه  فــرض  فــي  ليســتمر  الهجومــي؛ 
محافظــا علــى تقدمــه بالفارق نفســه، قبل أن 
يحســم الشــوط األول متقدمــا بــذات الفــارق 
وبنتيجــة 38/28. وعمــد المنامــة فــي الربــع 
الثالــث على محاوالت التصويب الثاثي في 
رغبة جادة لتقريب الفارق والعودة بالنتيجة، 
وتمكــن مــن تقليص الفارق إلــى 3 نقاط فقط 

مــع نهايــة الربــع 53/50، قبــل أن يوصلــه إلى 
نقطــة واحــد مــع بداية الربــع األخيــر 53/50. 
المبــاراة  فــي  تعــادل  أول  المنامــة  وحقــق 
55/55، قبــل أن تضــع نقطتــي حســين شــاكر 
الزعيــم فــي المقدمــة للمــرة األولــى 55/57. 
وحملــت الثوانــي األخيــرة مــن المبــاراة فــي 

طياتهــا اإلثارة، إذ تقــدم المنامة بفارق نقطة 
محتــرف  ســّجل  ثــم  ثــوان،   4 قبــل  واحــدة 
الرفــاع أونواكــو نقطتين مــن رميتين حرتين 
منح بها التقدم للرفاع بالفارق نفسه، قبل أن 
يصــّوب حســين شــاكر ثاثيــة قاتلــة منح بها 

جانب من اللقاءالفوز للمنامة في الرمق األخير 68/66.

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد اللقاء 
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سبورتأحمد مهدي

سبورت

القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  أعلــن 
علــى حســابه الرســمي بموقــع التواصــل 
تحديــد  عــن  )انســتجرام(  االجتماعــي 
موعــد إســدال الســتار علــى دوري ناصر 
بــن حمــد الممتــاز لكــرة القــدم للموســم 

الرياضي 2018-2019.
وسيســدل الســتار علــى دوري ناصــر بن 
الجــاري  أبريــل   30 يــوم  الممتــاز  حمــد 
بإقامــة مباراة فريقــي الرفاع والمحرق، 

إذ ستكون مسك الختام للمسابقة.
يتصــدر  الرفــاع  نــادي  أن  إلــى  يشــار 
حاليــا منافســات دوري ناصــر بــن حمــد 
 13 مــن  نقطــة   30 برصيــد  الممتــاز 
الــدوري  منافســات  وتســتأنف  مبــاراة. 
يــوم الخميــس المقبل الموافــق 4 أبريل 
الجــاري بعــد فتــرة التوقــف خــال أيــام 

)الفيفا(.

30 أبريل

األولــى  للنســخة  المنظمــة  اللجنــة  تعقــد 
 .”3X3“ لــدوري البنــوك لكرة الســلة الثاثيــة
والــذي ُيقــام بتنظيم من االتحــاد البحريني 
لكرة الســلة، مســاء اليوم األربعــاء اجتماًعا 
النهائــي  التحضيــر  أجــل  مــن  األخيــر  هــو 
بدايــة  ســتقام  التــي  البطولــة  لمنافســات 
بعــد  يــوم  مــن  ظهــًرا  الثانيــة  الســاعة  مــن 
غــٍد الجمعــة علــى صالــة زيــن لكــرة الســلة 
بــأم الحصــم، واللجنــة منبثقــة مــن البنــوك 
المشاركة نفسها وتضم في عضويتها ممثل 
عــن بنــك البحريــن والكويــت وممثــل عــن 
المصــرف الخليجــي التجــاري وممثــل عــن 
ABC بنــك وممثــل مــن االتحــاد البحرينــي 
لكــرة الســلة، وهذه اللجنــة على تواصل تام 
البحرينــي  باالتحــاد  المســابقات  لجنــة  مــع 
لكــرة الســلة والتي يترأســها أنور شــرف، إذ 

تم عقد العديد من االجتماعات التحضيرية 
في الفترة الماضية من أجل االتفاق النهائي 
على كل ما يتعلق بإقامة هذا الحدث المهم 
االتحــاد  رئيــس  توجهــات  ُيترجــم  والــذي 
البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى 
بــن علــي آل خليفــة باالهتمام بكافــة قطاع 
المجتمــع وإدماجهــم في أنشــطة وفعاليات 

ومسابقات االتحاد البحريني لكرة السلة.
 وسيشــارك فــي البطولــة 17 فريًقــا يمثلون 
ثمانيــة بنوك وهي: بنك البحرين والكويت، 
بنــك البحريــن الوطنــي، المؤسســة العربيــة 
المصرفيــة، بيــت التمويــل الكويتــي، بيــت 
بنــك  ماكــس،  كريــدي  الخليجــي،  التمويــل 
البحريــن للتنميــة، والبنــك األهلــي المتحــد، 
وســتتنافس هــذه الفــرق فيمــا بينهــا علــى 
مــدار أربــع ســاعات تقريًبا قبــل إعان بطل 

النسخة األولى لدوري البنوك.
كافــة  وضــع  اليــوم  اجتمــاع  فــي  وســيتم 
تــم  مــا  النهائيــة بخصــوص كل  التفاصيــل 
الســابقة  االجتماعــات  فــي  عليــه  االتفــاق 
التــي تــم فيها الترتيب ألن يتــم تنظيم هذا 

الحدث بأفضل صورة.
 وتعتبــر مبادرة اتحاد الســلة بتنظيم دوري 
خــاص للبنــوك تأكيــًدا علــى رغبــة االتحــاد 
الجــادة فــي رفــع مســتوى لعبــة كــرة الســلة 
وتوســيع قاعدتهــا، من خال إقامــة العديد 
مواهــب  تكتشــف  التــي  المســابقات  مــن 
ا لألندية الوطنية  جديدة تعتبر رافًدا أساسيًّ
والمنتخبــات في المســتقبل، وكذلك تطوير 
هــذه اللعبة “3X3” وتحقيــق قاعدة عريضة 
لهــا خصوًصــا أنهــا باتــت من أفضــل وأقوى 
منافســات كرة الســلة، واالتحــاد يرغب في 

رفــع التصنيــف فــس هــذه اللعبة مــن خال 
زيادة البطوالت وتنويعها.

وتجّســد بطولــة دوري البنــوك بشــكل كبيــر 
أهداف اتحاد الســلة فــي تحقيق التطلعات 
العالية لتعزيز مواهب وطاقات الشباب من 
أجــل المشــاركة فــي مســابقات كــرة الســلة، 
األمــر الــذي يعــّزز قيم كرة الســلة ورســالتها 
النبيلــة باإلضافة إلى تكريس ثقافة متابعة 
مختلــف  قبــل  مــن  الســلة  كــرة  وممارســة 
محبيهــا، ما يســاهم في اكتشــاف المواهب 
مــا  وهــذا  اللعبــة  ممارســي  قاعــد  وزيــادة 
يساعد على تطوير كرة السلة في البحرين.

اجتماع دوري البنوك لكرة السلة
اتحاد السلة - المركز اإلعالمي



وسط إقبال كبير من العبي الجولف في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون للمشاركة في البطولة األولى للهواة والتي يحتضنها ملعب النادي الملكي للجولف 
وتقام خالل يومي 19 و20 أبريل الجاري ويشرف على تنظيمها مجلس إدارة االتحاد البحريني للجولف ليؤكد المسير في تطبيق االستراتيجية الخاصة بتطوير 

والنهوض بلعبة الجولف في مملكة البحرين حيث ان إقامة مثل هذه البطولة سوف تسهم في نشر اللعبة وتطويرها.

 وقــد بــدأ اإلقبــال المنقطــع النظيــر في 
المشاركة في هذه البطولة يتواصل من 
الالعبين من داخل مملكة البحرين ومن 
أنديــة دول مجلس التعاون وهذا نظرًا 
للثقــة الكبيــرة فــي إمكانيــات التنظيــم 
التــي يقدمهــا دائمــًا االتحــاد البحرينــي 
بطــوالت  تنظيــم  خــالل  مــن  للجولــف 
على مستويى الهواة والمحترفين وقد 

البطــوالت علــى إعجــاب  هــذه  حــازت 
العديــد مــن هــؤالء الالعبيــن خير دليل 
بــه  يقــوم  الــذي  التنظيــم  علــى حســن 
الشــباب البحرينــي كمــا هــي اإلنجازات 
التــي تحققــت من خــالل تنظيم بطولة 
والتــي  للجولــف  الدوليــة  الملــك حمــد 
االتحــاد  إشــراف  تحــت  ســنويًا  تقــام 

البحريني للجولف.

هــذا وقد وصلت اســتمارات المشــاركة 
فــرز  هنــاك  وســيكون  البطولــة  فــي 
التنظميــة  اللجنــة  قبــل  مــن  النهائــي 
وسوف تعطي الفرصة لجميع الالعبين 
الذيــن يحملــون نقــاط التكافــوء التــي 
قوانيــن  ضمــن  مســبقًا  تحديدهــا  تــم 

البطولة.
وقــد بدأت إســتعدادات النــادي الملكي 

للجولف إلستقبال الالعبين المشاركين 
حيــث ان هــذه البطولــة تعد مــن اقوى 
البطــوالت علــى مســتوى الهــواة تقــام 
حيــث  الملكــي  النــادي  مالعــب  علــى 
عكفــت إدارة النــادي بتجهيــز الملعــب 
البطولــة  ايــام  خــالل  جاهــزا  ليكــون 

القادمة.
وقــد أســهم العــرض المقــدم مــن قبــل 

والمتمثــل  للبطولــة  المنظمــة  اللجنــة 
علــي  الحاصليــن  الالعبيــن  بدخــول 
الملــك  بطولــة  األولــى  العشــر  المراكــز 
والتــي  عشــر  الثانيــة  الدوليــه  حمــد 
ســتقام خــالل نوفمبــر القــادم مباشــرًة 
وبــدون اي تصفيــات الــى ســعي جميع 

الالعبيــن للفــوز بهــذا العــرض حيث ان 
المشــاركة فــي هــذه البطولــة الدوليــة 

مكسب لكل العبي الجولف الهوا ة.

اتحاد الجولف ينظم بطولة الهواة األولى

دوري الدرجة 
األولى للكرة 

الطائرة

تــوج داركليــب بطــال لــدوري الدرجــة األولــى للكرة الطائرة للمــرة الثانية في تاريخــه بعدما أطاح بالمحــرق )صاحب الرقم القياســي 14 مرة( بثالثة 
أشــواط نظيفــة فــي المبــاراة النهائيــة الثانية لمســابقة الدوري التي أقيمت بينهما مســاء أمس الثالثاء علــى صالة االتحاد البحرينــي للكرة الطائرة 

بمدينة عيسى الرياضية بحضور رسمي وجماهيري كبير.

القاضيــة  بالضربــة  المبــاراة  داركليــب  وأنهــى 
وبثالثة أشــواط انتهــت كالتالي 25/ 22، 26/ 24، 
25/ 20 دون أن يســمح لمنافســه بإرجاء الحسم 

إلى مواجهة فاصلة.
وبذلــك الفــوز فــإن داركليــب اســتطاع أن يفــوز 
مــرة  ألول  فــوزه  بعــد  الثانيــة  للمــرة  بالــدوري 
بقيــادة  آنــذاك  وكانــت   2016  -  2015 بموســم 
البرازيلي الكســندر وها هو يفوز بقيادة برازيلي 
آخــر وهــو المدرب لوشــيانو؛ ليتــرك البرازيليون 

بصمتهم مع العنيد.
االتحــاد  رئيــس  قــام  المبــاراة  نهايــة  وبعــد 
البحرينــي للكرة الطائرة الشــيخ علي بن محمد 
الــدوري  بــدرع  داركليــب  بتتويــج  خليفــة  آل 
العبــو  حصــل  فيمــا  الذهبيــة،  والميداليــات 
المحــرق علــى الميداليــات الفضية، وشــارك في 
مراســم التتويــج األميــن العام للجنــة األولمبية 
البحرينية محمد حســن النصف وعضو مجلس 
إدارة اللجنــة رئيســة االتحــاد البحرينــي لكــرة 
آل  عبدالعزيــز  بنــت  حيــاة  الشــيخة  الطاولــة 

خليفة.
ويديــن داركليــب بالفضــل إلى نجمــه العمالق 
محمــد يعقــوب الذي اســتطاع أن يقدم نفســه 
بقــوة فــي الضربــات الهجومية مع اإلرســاالت 
إضافــة إلــى تألــق علــي إبراهيــم والمحتــرف 
البرازيلــي ويليــان عــالوة علــى حوائــط الصد 
التــي وقفت بالمرصــاد لفاضل عباس ورفاقه، 
الطــرف  وكان  بقــوة  داركليــب  دخــل  حيــث 
عانــى  فيمــا  المبــاراة،  مــدار  علــى  األفضــل 
المحرق كثيرا من سوء استقبال الكرة األولى 
وكثــرة األخطــاء ولــم يظهــر نجومــه فاضــل 
عبــاس وجاكســون ريفيــرا بالمســتوى المؤمل 

منهما.
 7-2 البدايــة  منــذ  التقــدم  المحــرق  كســب 

بإرســاالت فاضــل عبــاس المؤثــرة واســتغالل 
أخطــاء الخصــم الهجوميــة لكنــه لــم يحافــظ 
علــى تقدمــه ليقلــص “العنيــد” الفــارق 8-9 ثم 
التعــادل 9-9، فقد برز محمد يعقوب بضرباته 
القويــة ونجــح فــي إحيــاء الكثير مــن الكرات 
الميتــة إلــى نقــاط وكان إلرســاالت داركليــب 
دور فاعــل فــي هز اســتقبال الكرة األولى لدى 
المحــرق مــع تميــز حوائــط الصــد والتغطيــة 

التنويــع الهجومــي واســتغالل  الدفاعيــة مــع 
منتصــف الشــبكة، حيــث يوجــد حســن عباس 
 23-19 البنفســجي  ليتقــدم  عيســى؛  وأيمــان 
فــي  إرســالين  والشــاخوري  الحــداد  وأضــاع 
النقاط األخيرة من الشــوط ليكســب داركليب 

الشوط 25-22.
الشــوط الثاني شهد مدا وجزرا بين الطرفين، 
محمــود  بإرســاالت   4-0 داركليــب  تفــوق  إذ 

حسن لكن المحرق سرعان ما دخل في أجواء 
التــي  اإلرســاالت  باســتخدام ســالح  المبــاراة 
أثرت على اســتقبال العنيد مع فعالية حوائط 
الصــد التي اصطادت كــرات علي إبراهيم في 
أكثــر مــن مناســبة، كما بــرز فاضل عبــاس في 
الهجــوم مــن مركــز4 ليتقــدم المحــرق 18-14، 
إال أن داركليب عاد مرة أخرى ليفرض إيقاعه 
الفني باإلرســاالت وخطف التقدم 19-20، من 

صــد أيمــن على جاكســون 21/ 19، وبلوك على 
الحــداد 19-22 وواصل تقدمه 24/ 21 وتمكن 
المحــرق مــن إيقافــه وإحــراز التعــادل 24-24 
قبل أن يضيع حســن الحداد اإلرســال ويتقدم 
العنيــد 24-25 ومــن خطأ هجومي لجاكســون 

فاز داركليب 24-24.
الشــوط  فــي  الرائــع  أداءه  داركليــب  واصــل 
بســالح  وذلــك  األســلوب  بنفــس  الثالــث 

اإلرســاالت ســواء بإحراز النقاط المباشرة عن 
طريــق المحتــرف ويليــان أو خطــأ االســتقبال 
محمــود  اســتمر  كمــا  المحــرق،  العبــي  مــن 
مــع  أريحيــة  بــكل  كراتــه  توزيــع  فــي  حســن 
تفعيــل العبي االرتكاز بتســريع اللعب، ووســع 
داركليــب الفــارق 9-18 وســط تراجــع واضــح 
واستســالم علــى العبي المحــرق رغم تقليص 

الفارق؛ ليفوز داركليب بالشوط 25/ 20.

االتحاد البحريني للجولف

ــد ــصـ ــي اإلرســــــــــال والـ ــاحـ ــسـ ــة بـ ــيـ ــاضـ ــقـ ــة الـ ــربـ ــضـ ــالـ ــرق بـ ــ ــح ــ ــم ــ ــــزم ال ــ ه

داركليب بطال لدوري الطائرة للمرة الثانية

لحظة تتويج العنيد باللقب
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جماهير العنيد كانت حاضرة بقوة القائد يتسلم الدرع المحرق المتوج بالمركز الثاني

علي إبراهيم يرفع درع الدوري

الثالثي محمد يعقوب وأيمن عيسى وعلي إبراهيم يحملون درع البطولةفرحة العبي داركليب باللقبصورة جماعية ألبطال العنيد

17

علي النعيمي

على المالعب 
العشبية يومي 
19 و20 أبريل 

الجاري

محمد يعقوب نجم 
المع بال منازع

حسن علي  |  تصوير - خليل ابراهيم

نتائج األشواط

داركليب

المحرق
الثالثالثانياالول
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22
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جلست جماهير المحرق ألول مرة على يمين المنصة الرئيسة )الجهة المقابلة(  «
وجماهير داركليب على الجهة اليسرى.

وضع االتحاد البحريني للكرة الطائرة شاشات إلكترونية لبث اإلعالنات الخاصة  «
بالرعاة وعبارات الشكر للجهات الداعمة.

حضر الزميل فاضل عقيل من دولة الكويت الشقيقة لتغطية المواجهة عبر  «
حسابه المعروف Kuwait_volleyball على شبكة اإلنستغرام.

انتشر رجال األمن في مختلف أرجاء الصالة ونظموا عملية الدخول في منصة  «
اإلعالميين.

شهد المباراة وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد واألمين العام للجنة  «
األولمبية محمد حسن النصف ورئيس االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشيخة 
حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة وعدد من المسؤولين في وزارة شؤون الشباب 

والرياضة.

أدار المباراة طاقم الحكام الدولي المكون من األول عباس عبدالرضا والثاني  «
حسين الكعبي، ونجحا في إدارة النهائي إلى بر األمان دون وجود أخطاء تذكر أثرت 

على سير المباراة.

كانت صوت جماهير داركليب مدويا على مدار األشواط الثالثة من دون أو تهدأ  «

لتكون الالعب رقم 1 في تحفيز همم العبيها. 

لم يسمح رجال األمن جماهير داركليب بالنزول إلى أرضية الملعب قبل االنتهاء؛  «
من مراسم التتويج.

أجهش العبا المحرق حسن الحداد ومجيد محمد كاظم بالبكاء بعد نهاية المباراة  «
تأثرا بالخسارة المرة.

قامت قناة البحرين الرياضية بتغطية الحدث عبر نقل المباراة على الهواء مباراة  «
مباشرة مع أستوديو تحليلي إلى جانب لقاءات ميدانية من أرضية الملعب بعد 

النهائي.

لقطات من المباراة

جانب من اللقاء محمد يعقوب النجم األبرز متوجا بالذهب المدرب البرازيلي لوشيانو متوجا بالذهبية تتويج علي إبراهيم تتويج أيمن عيسى
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يواصــل االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة تحضيراتــه الجــادة والمكثفة إلقامة ســباق ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري 
لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والذي ينطلق صباح 

يوم الجمعة المقبل بقرية البحرين الدولية للقدرة.

الملكــي  االتحــاد  رئيــس  أكــد  المناســبة،  وبهــذه 
للفروســية وســباقات القــدرة نائــب رئيــس المجلس 
بــن راشــد آل  الشــيخ فيصــل  للبيئــة ســمو  األعلــى 
خليفــة اســتعدادات االتحــاد الملكي القامة الســباق 
الكبيــر، والذي يحمل اســما عزيــزا وغاليا على جميع 
قلوب الفرســان الذين يستعدون جيدا لهذه البطولة 

الختامية للموسم الجاري.
وأكــد ســموه أهميــة هــذا الســباق، معبــرا أن تنظيــم 
بطولــة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة يأتي 
اســتمرارا للبطــوالت المتميــزة التــي نظمهــا االتحــاد 
الملكــي وعلــى مــا تشــهده مــن منافســة قويــة بيــن 
مــن  البطولــة  هــذه  بــأن  ســموه  وأضــاف  الفرســان، 
البطــوالت المهمــة التــي ينظمهــا االتحــاد فــي نهايــة 
الموســم، وأنــه يســعى بــكل إمكاناتــه لتنظيــم هــذه 
لالســم  تكريمــا  بهــا  يليــق  الــذي  بالشــكل  البطولــة 
بــن  الشــيخ ناصــر  الــذي تحملــه، حيــث يعــد ســمو 
حمــد آل خليفــة مــن أكبــر الداعميــن لرياضــة القدرة 
وأحد األســباب الرئيســة في وصولها إلى المســتوى 
والسمعة التي وصلت إليها دوليا وإقليميا وعالميا.

المنافسة ستكون قوية 

وتوقــع ســمو الشــيخ فيصل بــن راشــد آل خليفة أن 
يكــون الســباق قويــا ومثيــرا، خصوصــا مــع الرغبــة 
فــي  المحليــة  اإلســطبالت  أبدتهــا  التــي  الكبيــرة 
المنافســة بقــوة؛ مــن أجــل نيــل لقــب هــذه البطولــة 
الغالية، وأكد أن منافســات ســباق سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، والــذي ســيقام يومــي الجمعــة 
والســبت المقبلين في قرية البحرين الدولية للقدرة 
سيشــهد نجاحــا كبيرا ســواء في الجانــب التنظيمي 
أو النتائج االيجابية لمختلف الســباقات، ويتوقع أن 
يكون ســباقا الفتا قويا وســريعا فــي جميع مراحله، 
حيث تضع اإلســطبالت المحلية اهتمام خاص لهذه 

البطولة.
وأكــد ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل خليفــة أن 
الجهــود الكبيــرة فــي ســبيل تطوير رياضة ســباقات 
الســباقات  مســافات  وتنويــع  البحرينيــة  القــدرة 
لجميــع الفئــات ســتأتي ثمارهــا على جميع الفرســان 
واإلســطبالت، حيث ستفتح جميع السباقات أبواب 
المنافسة على مصراعيها، مؤكدا في الوقت ذاته أن 
دعم ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ســيكون 
لــه األثــر الكبيــر علــى قــوة المنافســة فــي الســباق، 
وســتعطي حافزا قويا لجميع اإلسطبالت والفرسان 

لتقديم االفضل من خالل السباق.
وأعــرب ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل خليفــة 
عــن تفاؤلــه بالمنافســة القويــة مــن جانــب مختلــف 
الفرســان، موضحــا أن جميــع اإلســطبالت حرصــت 
علــى االســتعداد الجيــد ومواصلــة التدريبــات فــي 
إلــى الرغبــة الكبيــرة مــن  الفتــرة الماضيــة، مشــيرا 
والتنافــس  القــوي  الحضــور  علــى  الجميــع  جانــب 
الشــريف فــي بطــوالت الموســم متوقعــا ســموه أن 
بجيــاد  العزيــزة  البطولــة  هــذه  اإلســطبالت  تدخــل 
جديــدة جهزتهــا خصيصا لهــذه البطولــة، وأن تكون 
األجــواء تنافســية إلــى أعلى المســتويات، خصوصا 
بعد ماشــهده الموســم الحالي من نجاح الفت وكبير 
لســباقات القــدرة وبعد النجاح غير المســبوق لكأس 
حضرة صاحب الجاللة الملك لسباق القدرة الدولي، 
كيلومتــرا   160 لمســافة  مــرة  ألول  أقيــم  والــذي 
ومشــاركة اإلســطبالت الخليجيــة الخاصــة، إن هــذا 
التفــوق الواضــح والطفــرة غيــر المســبوقة لرياضــة 
القــدرة البحرينيــة جــاءت بفضــل االهتمــام والدعــم 

الملكي الالمحدود.

 اللمسات األخيرة 

ومع اقتراب موعد الســباق المرتقب الذي يعد ختام 

ســباقات الموســم الجاري، بدأت اللجــان العاملة في 
الســباق بوضــع لمســاتها األخيــرة على اســتعداداتها 
التــي بــدأت مبكــرا بتوجيهــات مــن رئيــس االتحــاد 
الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ 
فيصــل بــن راشــد آل خليفــة، ويحظــى ســباق ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة بإهتمــام كبير من 
جانــب االتحــاد، حيــث يحرص على تنظيــم البطولة 
وإخراجها بالمســتوى الذي يليق بها وباالســم الكبير 
الــذي تحملــه البطولــة، حيــث أكــد الشــيخ دعيج بن 
جاهزيــة  القــدرة  لجنــة  رئيــس  خليفــة  آل  ســلمان 
اللجنــة لتنظيــم ســباق كأس ســمو الشــيخ ناصــر بن 
حمــد آل خليفــة، معربــا فــي الوقت ذاته عــن تفاؤله 
بظهور الســباق بمســتوى فني وتنظيمــي راقي يليق 
بأهمية السباق الذي يعد من أبرز سباقات وبطوالت 

الموسم.

 العمل المبكر للوصول إلى القمة 

وأكــد الشــيخ دعيــج بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس 
لجنــة القدرة أن اللجنة حرصت على مواصلة العمل 
المبكر والجاد؛ من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية 
لهذا الســباق الكبير، مشــيدا في الوقــت ذاته بالدعم 
الكبيــر الــذي تلقــاه اللجنــة مــن جانــب ممثــل جاللــة 
الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة الرئيس الفخري 
لالتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، ورئيــس االتحاد 
سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة الذي يحرص 
على تقديم التوجيهات المستمرة للجنة، والتي كان 

لها األثر الكبير في تميز مختلف سباقات الموسم.
وأكد الشــيخ الدعيج على أهمية ســباق سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفة، حيث أشــار إلــى أن لجنة 
القــدرة تســعى إلــى تنظيــم ســباق رائع ومميــز يليق 
بــن حمــد آل خليفــة والدعــم  بســمو الشــيخ ناصــر 
الكبيــر الذي يقدمه ســموه لرياضة القدرة خصوصا، 
والرياضة البحرينية عموما، حيث أسهم دعم سموه 
فــي النهوض بالرياضة البحرينيــة وتحقيقها العديد 

من اإلنجازات المشرفة للمملكة.
وأكــد الشــيخ دعيــج بــأن ســباق ســمو الشــيخ ناصر 
ســيكون قويا ومثيرا للغاية؛ كونه ســباق الختام في 
الموســم المثيــر، مضيفــا بأن الفرســان واإلســطبالت 
يضعــون هــذه البطولــة علــى أوليــة البطــوالت التــي 
يقدمــون فيهــا أفضــل مــا لديهــم، وســيكون ســباق 
مثير وسترتكز معظم الخطط على السرعة في هذا 
الســباق، لذلــك يتطلــب المشــاركة بجيــاد قويــة لكي 

تتمكن من إنهاء السباق بنجاح.
 كمــا أكــد أن الســباق ســيكون صعبــا علــى الجميــع 
الــذي تشــهده جميــع  خصوصــا مــع التطــور الكبيــر 
أنفســهم  الفرســان  وتطــور  المحليــة  اإلســطبالت 
متوقعــا حــدوث العديــد مــن المفاجآت في الســباق؛ 
نظــرا ألهميتــه البالغــة وحملهــا الســم قائــد رياضــي 

يعتبره الجميع قدوته.
ومــن المقــرر أن يشــهد صبــاح يــوم الجمعــة إقامــة 
الفحــص البيطــري للســباقات التأهيليــة لمســافة 40 
و80 كيلومتــرا محلــي وتأهيلــي مــن الســاعة 4.30 
وحتــى 5.30 وانطالقــة جميــع الســباقات التأهيليــة 
الســاعة 6 صباحــا، وموعد الفحص البيطري لســباق 
120 كيلومتــرا دولــي مــن الســاعة 10 وحتى 11.30 
صباحــا وانطالقــة الســباق يــوم الســبت الســاعة 6 

صباحا.

فيصل بن راشد يحث الفرسان على تقديم األفضل
ــدرة ــ ــق ــ ــل ــ مــــــع اقـــــــتـــــــراب انــــــطــــــاق ســـــبـــــاق نـــــاصـــــر بــــــن حــــمــــد ل

المكتب اإلعالمي

من منافسات القدرة

الشيخ دعيج بن سلمانسمو الشيخ فيصل بن راشد

ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوم بعد غٍد الجمعة السباق الثالث والعشرين لهذا الموسم، والذي سيقام على كؤوس شركة 
فيفا البحرين وكأس البحرين الذهبي، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

وأعلنــت شــركة VIVA البحريــن عــن تقديم 
والــذي  الســباق  مهرجــان  لجمهــور  جوائــز 
ســيقام برعايــة شــركة VIVA علــى مضمــار 
وســباق  للفروســية  راشــد  بنــادي  الســباق 
الخيــل، حيــث تأتي هــذه البادرة فــي إطار 
الدعــم المتواصل من شــركة VIVA لرياضة 
بالجمهــور  منهــا  واحتفــاء  الخيــل  ســباق 
الكبيــر الــذي يحرص على حضور ســباقات 
الشــراكة  مــن  صــورة  ويشــكل  الخيــل 
شــركة  عليهــا  تحــرص  التــي  المجتمعيــة 
VIVA فــي تواصلهــا المســتمر مــع الجمهــور 
مختلــف  فــي  والمقيميــن  المواطنيــن  مــن 

المناسبات.
مــع  بالتواصــل  التزامهــا   VIVA وأكــدت 
الجمهور في أي موقع ومن ضمنها سباقات 

الخيــل التي تحرص VIVA على المســاهمة 
فــي رعايتهــا ودعمهــا ســنويا انطالقــا مــن 
التزام الشــركة بدعــم األنشــطة والفعاليات 
علــى  تقــام  التــي  المختلفــة  والمســابقات 
 VIVA أرض مملكة البحرين، وكذلك حرص
علــى اســتثمار هــذه المناســبة فــي التفاعل 

والتواصل مع جمهور سباقات الخيل.
لجمهــور  المخصصــة  الجوائــز  وســتكون 
الســباق متنوعة، وسيتم السحب عليها من 
خــالل التنســيق مــع نادي راشــد للفروســية 
في وضع آلية للســحب عليها بعد نهاية كل 

شوط من األشواط السبعة للسباق.
مــن جهــة ثانية، سيشــهد الســباق مشــاركة 
45 جوادا وســط توقعات بمنافســات قوية 
ومثيــرة بيــن مجموعــة مــن الجيــاد القوية 

البــارزة للفــوز بالكــؤوس والجوائــز الماليــة 
المرصــودة فــي األشــواط الســبعة للســباق 
وســط مشــاركة أغلــب الجيــاد التــي فــازت 
بكؤوس الســباق الموسم الماضي، وتسعى 
لتكرار فوزها، وأقواها الشوط السابع الذي 
سيشهد صراع نخبة من الجياد المستوردة 
الســباقات  فــي  انتصــارات  حققــت  التــي 
الكبيرة، وســتكون المنافســة متجددة على 
الكأس الذهبي للموسم الثاني على التوالي 
بين الحصان البطل “ثور كهيل ســتار” الذي 
يســعى لالحتفــاظ بالــكأس الذهبــي ، وبين 
منافســه الحصــان المرشــح اآلخــر “فيل دو 
ســول” الــذي حــل ثانيا في ســباق الموســم 
الماضي، مما ســيجعل الجمهور على موعد 

متجدد مع الندية واإلثارة.

وجــاءت القائمــة النهائيــة للجياد المشــاركة 
على النحو التالي:

الشــوط األول يقــام على كأس فيفا جســور 
مســافة  محلــي”  “نتــاج  المبتدئــات  للجيــاد 
1000 متــر مســتقيم والجائــزة 2000 دينــار 

وبمشاركة 9 جياد.

الشــوط الثانــي يقــام لجيــاد ســباق التوازن 
“نتــاج محلــي” مســافة 1400 متــر والجائزة 

2000 دينار، وبمشاركة 6 جياد.
الشــوط الثالــث يقــام علــى كأس فيفا واهو 
لجياد جميع الدرجات والمبتدئات من خيل 
البحريــن العربيــة األصيلة “الواهو” لمســافة 

1800 متر والجائزة 2000 دينار، وبمشاركة 
4 جياد.

الشــوط الرابــع يقــام على كأس فيفــا لجياد 
جميــع الدرجــات والمبتدئات “نتــاج محلي” 
مســافة 1800 متــر والجائــزة 2000 دينــار، 

وبمشاركة 6 جياد.
فيفــا  كأس  علــى  يقــام  الخامــس  الشــوط 
اليــت لجيــاد جميــع الدرجــات والمبتدئــات 
والجائــزة  متــر   1200 مســافة  “مســتورد” 

2000 دينار وبمشاركة 4 جياد.
فيفــا  كأس  علــى  يقــام  الســادس  الشــوط 
لجيــاد جميع الدرجات والمبتدئات لألفرس 
والجائــزة  متــر   1600 مســافة  “مســتورد” 

2000 دينار، وبمشاركة 9 جياد.
الشــوط الســابع واألخيــر يقــام علــى كأس 
لجيــاد  فيفــا”  “برعايــة  الذهبــي  البحريــن 
الدرجة األولى “مستورد” مسافة 2000 متر 
والجائزة 10000 دينار، وبمشاركة 7 جياد.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

منافسات قوية مرتقبة في السباق 23 للخيل
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دعيج بن سلمان يشير 
إلى المفاجآت 



اســتقبل جاللــة الســلطان عبــدهللا بــن الســلطان أحمد شــاه، ملــك ماليزيــا، في قصر 
)إســتانا نيغــارا( فــي العاصمــة الماليزيــة كوااللمبــور رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة 
القــدم النائــب األول لرئيــس االتحــاد الدولي لكرة القدم الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم 

آل خليفة.

 وفــي بدايــة اللقــاء نقــل الشــيخ ســلمان 
بــن إبراهيــم آل خليفــة تحيــات حضــرة 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 
ورعاه إلى جاللة السلطان عبدهللا، وقّدم 
إلــى جاللتــه خالــص التهانــي والتبريكات 
بمناســبة تســلم مهامــه الدســتورية ملــًكا 

لماليزيا.

  وأبــدى رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة 
القدم اعتزازه بالجهود الكبيرة التي بذلها 
جاللــة الســلطان عبــدهللا في خدمــة كرة 
القــدم اآلســيوية علــى امتــداد الســنوات 
مــن  يعتبــر  جاللتــه  إن  قائــالً:  الماضيــة 
الشــخصيات التــي كان لهــا تأثيــر متميــز 
واآلســيوية،  الماليزيــة  القــدم  كــرة  فــي 
فــي  القــدم  كــرة  أســرة  عمــوم  وباســم 

آســيا، فإننــي أعــرب لجاللته عــن التقدير 
واالمتنــان علــى إســهاماته الواضحــة في 
إثراء مسيرة الكرة اآلسيوية على امتداد 

سنوات حافلة بالبذل والعطاء. 
 وأضــاف الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل 
خليفــة: لقد قــام جاللة الســلطان عبدهللا 
بخدمة اللعبة من خالل مناصبه المتعددة 
والدولــي،  اآلســيوي  االتحاديــن  فــي 
وســنظل نســتذكر باعتــزاز مــا أنجــزه من 
نجاحــات ومــا تركــه مــن إرث مميــز فــي 
الترويــج للقيــم الرياضيــة النبيلــة ونشــر 
القــارة اآلســيوية،  القــدم فــي  كــرة  لعبــة 

ا لجاللته كل التوفيق والسداد. متمنيًّ

يذكر أن جاللة السلطان عبدالله بن  «
السلطان أحمد شاه، سبق أن شغل 

منصب نائب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم، كما تولى رئاسة اللجنة المنظمة 
لكأس آسيا 2015 ورئاسة لجنة التطوير 

في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، كما كان 
قد انتخب عضًوا في مجلس االتحاد 

الدولي لكرة القدم، وترأس مجموعة عمل 
الحوكمة في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 

والتي قامت بدور مهم في عملية الهيكلة 
داخل االتحاد للمساعدة في تحقيق 

أهداف إطار الرؤية والمهمة في االتحاد، 
لضمان االحترافية والحوكمة الجيدة 

  ملك ماليزيا يتسلم هدية تذكارية من رئيس االتحاد اآلسيويباالتحاد القاري.

سلمان بن إبراهيم يلتقي ملك ماليزيا
ــة الـــكـــرة اآلســيــويــة ــدمـ أشـــــاد بـــجـــهـــوده فـــي خـ

كوااللمبور - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

نجح رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، النائب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفــة فــي تكريــس نهج النزاهة والشــفافية واألخالق ومحاربــة التالعب بالنتائج التزاما بمبدأ التنافس الشــريف داخل 
المســتطيل األخضــر وخارجــه لتظــل كــرة القــدم بعيــدة عــن كل مــا يعكــر صفوهــا ويلوث ســمعتها ويخــدش مكانــة االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم؛ بوصفها المنظمة المسؤولة عن إدارة شؤون اللعبة في القارة الصفراء.

نظام السلوك واالنتخاب 

انطالقــا مــن إســتراتيجية اإلتحــاد اآلســيوي باالرتقاء 
بمعاييــر النزاهــة فــي كرة القــدم اآلســيوية، فقد اعتمد 
جميــع  علــى  ينطبــق  الــذي  الســلوك  ميثــاق  االتحــاد 
المســؤولين في كرة القدم اآلســيوية، وهو يعتمد على 
11 مبــدأ أساســيا لســلوك األفــراد المفتــرض االلتزام به 
من جانب المسؤولين، وسيتم تطبيق هذا الميثاق إلى 
جانــب ميثاق األخالق؛ من أجل تعزيز إدارة كرة القدم 

اآلسيوية خارج الملعب.
أجــل ضمــان  مــن  االنتخــاب؛  اعتمــاد ميثــاق  تــم  كمــا 
باالتحــاد  االنتخابيــة  العمليــات  كل  فــي  الشــفافية 
فــي المســتقبل، حيــث يتــم تشــكيل لجنــة لالنتخابــات 

اللجــان  هــذه  وتشــرف  انتخابيــة،  اســتئناف  ولجنــة 
علــى االنتخابــات بدعم مــن األمانة العامــة في االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم.

مكافحة التالعب بالنتائج 

قطع االتحاد اآلســيوي لكرة القدم خطوات كبيرة على 
صعيــد مكافحــة التالعــب بنتائــج المباريــات من خالل 
األنظمــة  علــى تحديــث  تركــز  مبــادرات  تنفيــذ جملــة 
والتشريعات للتعاطي مع تلك القضية، وتأسيس فريق 
مهــام خاصة وقســم جديد للنزاهة فــي االتحاد، وخلق 
نظــام مراقبة المباريات في البطوالت القارية بالتعاون 
مــع شــركة )ســبورت رادار(، وهــي إحدى بيــوت الخبرة 

العالمية المتخصصة في هذا المجال.
ووفقا لالتفاقية ستقوم شركة سبورت رادار بالتحقيق 
مــع المتورطيــن بقضايــا التحايل في قارة آســيا، وذلك 
بعــد مراقبــة مباريــات دوري الدرجــة األولــى والثانيــة 
االتحــادات  جميــع  فــي  المحليــة  الــكأس  وبطــوالت 
القــدم،  لكــرة  اآلســيوي  باالتحــاد  األعضــاء  الوطنيــة 

وكذلــك فــي بطــوالت االتحــاد القــاري، بحســب نمــاذج 
تحليل سلوك المراهنات.

كمــا أطلــق االتحــاد اآلســيوي تطبيــق النزاهــة للهواتف 
الذكية )AFC INTEGRITY( الذي يتيح الفرصة ألســرة 
ومدربيــن  والعبيــن  )إدارييــن  اآلســيوية  القــدم  كــرة 
وحــكام وجماهيــر(؛ لإلبــالغ عــن أيــة شــبهات محتملــة 

تتعلــق بالفســاد أو التالعــب بنتائــج المباريــات ورفعهــا 
إلــى قســم النزاهــة فــي االتحــاد اآلســيوي؛ مــن أجــل 

التحقق واتخاذ اإلجراءات الالزمة. 

إطالق ميثاق األخالق 

وفي إطار الجهود التي يبذلها االتحاد اآلسيوي لتعزيز 

القيــم النبيلة واألخالق داخل منظومة الكرة اآلســيوي 
قــرر المكتــب التنفيــذي اعتماد تشــكيل لجنــة لألخالق 
في االتحاد؛ من أجل تعزيز جهود مكافحة الفساد وبما 

يتوافق مع معايير االتحاد الدولي لكرة القدم.
ووافق األعضاء على تأســيس غرفتين للجنة األخالق، 
بحيث تكون األول للتحقيق والثانية قضائية، ووافقوا 
علــى اعتمــاد ميثــاق أخــالق أكثر تشــددا وبمــا يتوافق 

أيضا مع ميثاق األخالق في االتحاد الدولي.
كمــا قــام االتحــاد اآلســيوي لكــرة القدم بإطالق نســخة 
معدلــة مــن ميثــاق األخــالق تتوافــق بشــكل كامــل مــع 
مثيــاق األخــالق فــي االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم؛ من 
أجــل ضمان توافق تطبيق القوانين في مجال محاربة 

الفساد وسوء التصرف داخل الملعب وخارجه.

قيم أصيلة لالتحاد اآلسيوي

الكونغرس اآلسيوي
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 يؤمــن رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، النائــب األول لرئيس االتحــاد الدولي لكــرة القدم 
)الفيفــا( الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة بأهميــة االســتفادة من قوة وشــعبية كــرة القدم 
فــي تحقيــق التغيير بالمجتمعات وتســخير الرياضة من أجل الخير وتنميــة المجتمع انطالًقا من 

المسئولية االجتماعية لالتحاد اآلسيوي ليكون له دور ريادي فاعل على هذا الصعيد. 

االجتماعيــة  المســئولية  موضــوع  واحتــل   
اهتماًمــا ملحوًظــا مــن االتحــاد اآلســيوي لكــرة 
القــدم فــي عهــد الشــيخ ســلمان بــن ابراهيم آل 
خليفــة، وذلك في تأكيد للدور اإلنســاني الكبير 
الذي يتبناه االتحاد القاري لتقديم اتحاد كروي 
نموذجــي يحاكــي ما تقدمه األمــم المتحدة من 

أعمال إنسانية حول العالم. 
وفــي مقدمــة تلــك المبــادرات الرائــدة إطــالق 
مؤسســة الحلــم اآلســيوي التــي تتولــى تقديــم 
بطريقــة  اآلســيوية  للمجتمعــات  المســاعدات 
شفافة وفعالة، وذلك من خالل تقييم الحاجات 
الفعليــة في كافة االتحــادات الوطنية األعضاء 
المســئولية االجتماعيــة، ومراقبــة  برامــج  مــن 
التطور في المشــاريع القائمة لضمان المحاســبة 
والنزاهــة فــي االســتفادة من كافة المســاعدات 
المقدمــة، حيث عمد االتحاد اآلســيوي لتحويل 
لجنة المسئولية االجتماعية إلى مؤسسة قائمة 
بذاتهــا ولهــا كادر إداري وصنــدوق مالــي تتلقى 

من خالله التبرعات. 
 وتوفــر مؤسســة الحلــم اآلســيوي الدعــم فــي 
الجوانــب التاليــة: األطفــال والشــباب، الصحــة، 
االجتماعــي  االندمــاج  والنزاهــة،  التعليــم 

والتنوع، الدعم اإلنساني.  
تبرعيــن  اآلســيوي  الحلــم  مؤسســة  وتلقــت   
رئيــس  نائــب  باتيــل”  “برافــول  مــن  رئيســين 
االتحــاد اآلســيوي لكــرة القدم ورئيــس االتحاد 
ألــف دوالر،   100 بـــ  الــذي تبــرع  للعبــة  الهنــدي 

عبدالعزيــز”  بــن  فهــد  بــن  ســلطان  و”األميــر 
مــن الســعودية والحاصــل علــى جائــزة الحلــم 
اآلســيوي والــذي تبرع بـــ 100 ألــف دوالر، وفي 
ذات الوقــت فــإن االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم 
ســيقدم مســاهمة ســنوية للمؤسســة مــن خالل 
التبــرع بنســبة مئوية مــن قيمة الجائــزة المالية 

المقدمة في دوري أبطال آسيا. 
أرض  علــى  المضيئــة  الجوانــب  إلــى  وإضافــة 
الواقــع، لــم يتغــاض االتحاد اآلســيوي عن إبراز 
األسماء الخالدة في الجوانب اإلنسانية بالقارة 
التي عملت من خالل ارتباطها بكرة القدم على 
النهــوض بهذا الجانب، لتخــرج إلى النور جائزة 
المدنــي  المجتمــع  )لمنظمــات  اآلســيوي  الحلــم 
اآلســيوي  االتحــاد  الهتمــام  تجســيًدا  وأفــراد( 
وإعطائهــا  الفاعلــة  والمنظمــات  بالشــخصيات 
المزيــد مــن االهتمــام والتقديــر وهــي الخطــوة 
غير المسبوقة على مستوى االتحادات القارية. 
  وشــهدت الفتــرة الماضيــة تنفيــذ العديــد مــن 
عــدة  فــي  االجتماعيــة  المســؤولية  مشــاريع 
مناطــق مــن قــارة آســيا، بما فــي ذلك مســاعدة 
لــه تاكلوبــان  ضحايــا اإلعصــار الــذي تعرضــت 
فــي  المدمــر  الزلــزال  وضحايــا  الفلبيــن،  فــي 
نيبــال، وكذلــك مناطــق المناطــق التــي تأثــرت 
بالفيضان في اليابان، إلى جانب دعم الالجئين 

)الروهينجا(. 
ذوو  اســتفاد   ،2015 نوفمبــر  نهايــة  وفــي   
االحتياجــات الخاصــة والمكفوفــون فــي الهنــد 

مــن التبــرع الــذي قدمــه االتحاد اآلســيوي لكرة 
القــدم، حيث قــدم 5200 كرة لألطفال من ذوي 
االحتياجــات الخاصــة، فــي حيــن حصــل فريق 
المكفوفين بالهند على ألواح خاصة بكرة القدم 
للمكفوفين، وهي تعتبر من المعدات الضرورية 

لهم من أجل ممارسة كرة القدم. 
 وفــي نهائيــات بطولــة كأس آســيا لكــرة القــدم 
التي احتضنتها دولة اإلمارات العربية المتحدة 
إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  التقــى  مؤخــًرا 
بــورز”  “وايلــد  أكاديميــة  مــن  بوفــد  آل خليفــة 
التايلنديــة الذيــن نجــوا مــن الحادثــة المعروفة 
بـــ “أطفــال الكهــف” شــمالي تايلنــد فــي يوليــو 

الماضي، وسلمهم هدايا تذكارية.
 وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة دعم 
االتحاد اآلسيوي لألكاديمية الكروية التايلندية 
المجتمعيــة  الشــراكة  مــن  انطالقــًا  ولألطفــال 
وبرامــج االتحــاد فــي دعــم اللعبــة وباعتبــار أن 

قصــة “أطفــال الكهــف” أيقونــة عالميــة للشــغف 
بممارســة كــرة القــدم عنــد األطفــال علــى وجــه 
األســرة  مــن  الكبيــر  التضامــن  بعــد  التحديــد 

الكروية قاطبة حول العالم. 
 وفــي مبــادرة أخــرى فــي ذات البطولــة تعكس 
بــن  ســلمان  للشــيخ  الكبيــر  اإلنســاني  الحــس 
إبراهيــم قــام معاليــه بتكريم المشــجع الســوري 
مــن ذوى االحتياجــات الخاصــة لــؤي الخطيب، 
الــذي حضــر لدعــم منتخب بــالده فــي البطولة، 
حيث أهدى الشيخ سلمان بن إبراهيم المشجع 
آســيا  كأس  لبطولــة  الرســمية  الكــرة  الســوري 

  .2019
“فيفــا”  القــدم  لكــرة  الدولــي  االتحــاد  ونشــر   
الصــورة وعلــق عليهــا، “مشــجع خاص اســتحق 
تكريًمــا مميــًزا، الســوري لــؤي الخطيــب حضــر 
لمــؤازرة منتخــب بــالده أمــام األردن فاســتحق 
تحية رئيس االتحاد اآلسيوى الشيخ سلمان بن 

إبراهيــم آل خليفــة الــذي أهداه الكرة الرســمية 
لبطولة كأس آســيا 2019” ليقدم الشيخ سلمان 
للعالــم  عظيمــة  إنســانية  رســالة  إبراهيــم  بــن 
الكــروي بعدمــا انتشــرت الصــورة بشــكل كبيــر 
فــي مختلــف وســائل اإلعــالم وشــبكات التلفزة 
وحظيت بإشادة العديد من الجماهير خصوًصا 

وأن المبادرة كان عفوية. 
 ولــم يغــب االرتبــاط االجتماعــي مــع أهــداف 
االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )فيفــا( عــن القــارة 
اآلســيوية، فقــد تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع 
الفيفــا تخص مــن يعانون من اإلعاقــة الذهنية، 
وتهــدف إلــى الترويــج لكــرة القــدم وتطويرهــا 
لديهــم عبــر مجموعة مــن البرامــج والبطوالت، 
انطالًقا من بطولة آسيا للشباب المعاقين ذهنيا 

 .2017
 وكانــت أبــرز التحديــات التي تواجه المشــروع 
اســتمرار  تتضمــن  اآلســيوي  االجتماعــي 

اإلنجــازات والمشــروعات بأنحــاء القــارة وفــق 
عمــل مؤسســي واحترافــي يقــوم علــى خطــة 
عمــل واضحة ال تتأثر بتغير الشــخصيات لذلك 
يعطــي  التنفيــذ  ألجنــدة  األبــرز  العنــوان  كان 
الضوء األخضر لبناء شــراكات اســتراتيجية مع 
منظمات المجتمع المدني الرائدة في قارة آسيا 
مــن أجل تحســين جميــع المجتمعــات، وتطوير 
فــي  دائًمــا  إرًثــا  تتــرك  اســتراتيجيات محــددة 

المناطق التي تعرضت لكوارث ودمار. 
 جميــع تلــك المبــادرات والعديــد مــن المشــاريع 
تؤكــد مــدى حــرص االتحــاد اآلســيوي برئاســة 
فــي  خليفــة  آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ 
توظيــف كــرة القــدم لخدمــة القضايا اإلنســانية 
واالجتماعية الســتغالل الشــعبية الجارفة التي 
تتمتــع بهــا اللعبــة الشــعبية األولــى فــي العالــم 
التأثيــر فــي المجتمعــات  ومــدى قدرتهــا علــى 
والشعوب وتعزيز قيم الخير والمحبة والسالم.

سلمان بن إبراهيم يتبنى مبادرات إنسانية
ــة ــب ــح ــم ــر وال ــيـ ــخـ ــم الـ ــيـ ــخ قـ ــيـ ــرسـ ــتـ ــة ولـ ــ ــوي ــ ــي ــ ــات اآلس ــع ــم ــت ــج ــم ــل خـــدمـــة ل

سلمان بن إبراهيم مع أطفال الكهفسلمان بن إبراهيم مع ذوي االحتياجات الخاصة في كأس آسيا 2019
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وحدة القارة



منتخب القوى يغادر للمشاركة في البطولة العربية
ــرا ــهـ ظـ الـــــقـــــاهـــــرة  ــل  ــ ــصـ ــ ويـ ــة  ــ ــ ــب ــ ــ والع ــا  ــ ــبـ ــ العـ  27 ــم  ــ ــض ــ ت ــة  ــ ــم ــ ــائ ــ ــق ــ ب

يغــادر صبــاح اليــوم األربعــاء، وفــد منتخبنــا الوطني أللعــاب القــوى، متوجًها لعاصمــة جمهورية مصــر العربية - القاهرة؛ اســتعداًدا 
للمشاركة في البطولة العربية الحادية والعشرين أللعاب القوى للرجال والسيدات التي يستضيفها االتحاد المصري أللعاب القوى، 

في الفترة من 5 حتى 8 أبريل الجاري، على ميدان ومضمار استاد ملعب خلف أحمد الحبتور بالجامعة األميركية.

 ويتــرأس بعثة مملكة البحرين في االســتحقاق 
االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  العربــي 
البحرينــي أللعــاب القوى محمــد عبداللطيف بن 

جالل.
 وتضــم البعثــة اإلداريــة لمنتخبنــا الوطنــي كال 
من أمين الســر العام مدير المنتخب راشد أحمد 
البوعينيــن، عضــو مجلــس اإلدارة رئيــس لجنــة 
المنتخبــات محمــد عبدالعزيــز، المديــر التنفيذي 
لالتحاد يوسف أحمد، المدير الفني طاهر ريغي، 

اإلداري سالم ناصر واإلدارية فاطمة المدوب.
 ويضم الجهاز الفني للمنتخب كال من المدربين 
جون أوبيا، خوســيه روبيو، أندري ميخنفيتش، 
بارتولــوه اورالنــدو وماركيــوس جوفينال، فيما 
يضم الطاقم الطبي بشار ذياب خليفة وإبراهام 

فالديز.
 ويمثــل منتخبنا الوطني للرجال: أندريو فيشــر 
الــذي سيشــارك في مســابقتي 100م و4X100م 
تتابع، عبده بركة 100م، 200م و4X100م تتابع، 
يعقوب ســالم 200م، 4X100م و4X400م تتابع، 
عبــاس أبوبكــر 400م و4X400م تتابــع، إبراهــام 
روتجــي 800م، 1500م و4X400م تتابع، محمد 
تتابــع، جــون  1500م و4X400م  800م،  أيــوب 
3000م  روتــو  إيفانــس  موانــع،  3000م  كيبــت 
موانــع، ألبــرت روب 5000م و10000م، بيرهانو 
10000م،  فيــكادو  داويــت  5000م،  يماتــاو 
حســين محمد 4X100م تتابع، وسيشــارك ســعد 

شاهين في الوثب الطويل.
هاجــر  مــن  كال  للســيدات  منتخبنــا  ويمثــل   

الخالــدي 100م، 200م و4X100م تتابــع، إيمــان 
عيسى 100م، 4X100م و4X400م تتابع، سلوى 
ناصــر 200م، 400م، 4X100م و4X400م تتابــع، 
فاطمــة مبارك 400م، 4X100م و4X400م تتابع 
والوثب الطويل، مارتا هيرباتو 800م و1500م، 
تاجيســت جاشاو 1500م، وينفرد يافي 3000م 
3000م  ميكونيــن  تاجيســت  و5000م،  موانــع 
موانــع، ديســا ميكونين 10000م، أمينة يوســف 
100م و400م حواجــز و4X100م تتابــع، نــورة 
جاســم قــذف القــرص ودفــع الجلــة، زينــب علي 
4X100م تتابع، وستشــارك إيمان عيســى ومنى 

مبارك في سباق 4X400م تتابع.
  حضور إداري في التدريب األخير

 واختتــم منتخبنــا الوطنــي للرجــال والســيدات 

تدريباتــه المحليــة يــوم أمــس، بعــد أن خــاض 
البحريــن  اســتاد  علــى مضمــار  األخيــر  تدريبــه 

الوطني وسط حضور واهتمام إداري كبير.
نائــب رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد   وحــرص 
البحرينــي أللعــاب القوى محمــد عبداللطيف بن 
جــالل علــى متابعــة التدريــب األخيــر لمنتخبنا؛ 
للوقــوف علــى الجهوزية الكاملــة للمنتخب قبل 

المغادرة للمشاركة في البطولة العربية.
 وشــهد التدريب حضــور ومتابعة عضو مجلس 
إدارة االتحــاد رئيــس لجنــة المنتخبــات محمــد 
عبدالعزيــز، المدير الفنــي طاهر ريغي وعدد من 

أعضاء مجلس اإلدارة.
جــالل العبــي  بــن  عبداللطيــف   وحــّث محمــد 
والعبــات منتخبنــا الوطني علــى أهمية التمثيل 

المشــرف فــي منافســات البطولــة وتقديــم أرفع 
درجات العطاء بما يكفل تحقيق غلة وافرة من 
الميداليــات والمراكــز المتقدمــة لتتبــوأ مملكتنــا 
مكانــة مرموقــة في هــذا المحفل العربــي الكبير 
اإلقليمــي  المســتويين  علــى  تألقهــا  وتواصــل 
والدولي، خصوًصا وأن المنتخب يتمتع بســجل 
حافل من اإلنجازات في منافسات “أم األلعاب”.
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أكد رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات 
القدرة ســمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
أن النجــاح الكبيــر الــذي حققــه ســباق جائــزة 
البحرين للفورموال 1 جاء نتيجة للدعم الكبير 
والالمحــدود الــذي قدمــه عاهل البــالد المفدى 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه لتهيئــة األجــواء 
المثاليــة إلنجاح هــذا الحدث الرياضي العالمي 
الكبيــر فــي ظــل دعــم رئيــس الــوزراء صاحب 
بــن ســلمان آل  الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
خليفــة واهتمــام ومتابعــة ولــي العهــد األميــن 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة، مشــيًرا إلى أن هذا 
النجــاح المتميز ســاهم فــي تعزيز المكتســبات 
التــي حققتها مملكة البحرين جراء اســتضافة 

هذا الحدث العالمي.
 ونّوه ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفة 

بالدور البارز لولي العهد األمين ولجهود سموه 
الســباق  إنجــاح  فــي  والواضحــة  المخلصــة 
وتعزيــز مكانــة المملكــة علــى مســتوى رياضــة 
ســباقات الســيارات، مؤكــًدا أن حلبــة البحرين 
الدوليــة تمكنــت مــن الوصــول إلــى األهــداف 
التــي وجــدت مــن أجلهــا وتحقيــق المكاســب 
االقتصادية والســياحية إضافة إلى المكاســب 

الرياضية.
وبين ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفة 
فــي   1 الفورمــوال  ســباق  فعاليــات  نجــاح  أن 
زاهيــة  تنظيميــة  بحلــة  وإظهارهــا  البحريــن 
وبشــكل احترافــي يعكس اإلمكانيــات الكبيرة 
التــي تمتلكهــا البحريــن وبمــا تحتويــه حلبتهــا 
أنــه  كمــا  عالميــة،  مواصفــات  مــن  الدوليــة 
تأكيــد للثقــة الدولية فــي البحريــن وبكوادرها 
المتســلحة بالخبــرة والدراية التامــة والتنظيم 
واألحــداث  البطــوالت  مختلــف  فــي  العالــي 
الرياضيــة، مشــيًدا فــي ذات الوقــت بالجهــود 

حلبــة  إدارة  مجلــس  بذلهــا  التــي  الكبيــرة 
البحريــن الدولية للســيارات وتقديمها للبرامج 
والفعاليات الكثيرة التي ساهمت في اجتذاب 
الجماهيــر لحضور الســباق العالمي، األمر الذي 
المتميــزة  االســتضافة  هــذه  للبحريــن  حقــق 

للسباق العالمي.
ورفــع األميــن العام المســاعد للمجلــس األعلى 

للشــباب والرياضــة عبد الرحمن عســكر أســمى 
آيــات التهاني والتبريــكات إلى حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البــالد المفدى حفظه هللا ورعاه، وإلى صاحب 
بــن ســلمان آل  الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه 
وإلــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 

بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد األميــن نائــب 
لرئيــس مجلــس  النائــب األول  القائــد األعلــى 
الــوزراء حفظــه هللا ورعــاه بمناســبة النجــاح 
الباهــر لســباق جائــزة البحرين الكبــرى لطيران 

الخليج2019 للفورموال 1.
وأعــرب عســكر عــن تقديــره واعتــزازه بالــدور 
البارز والجهود المخلصة التي بذلها ســمو ولي 

العهــد فــي إنجاح الســباق مــن جميــع النواحي 
ــا، منوًها  ا وجماهيريًّ ــا ورياضيًّ ــا وإداريًّ تنظيميًّ
الترتيبــات  لكافــة  المســتمرة  ســموه  بمتابعــة 
المتخذة واالطمئنان على سير تلك التجهيزات 

بطاقات وكوادر بحرينية مميزة.
األولمبيــة  للجنــة  العــام  األميــن  رفــع  بــدوره، 
التهانــي  خالــص  النصــف  محمــد  البحرينيــة 
بمناســبة  الرشــيدة  القيــادة  إلــى  والتبريــكات 
النجــاح الباهــر للنســخة الخامســة عشــرة مــن 
سباق جائزة البحرين الكبرى للفورموال 1 التي 
أقيمت على حلبة البحرين الدولية للسيارات.

وأكــد النصــف أن النجــاح الكبيــر الــذي حققــه 
 1 للفورمــوال  الكبــرى  البحريــن  جائــزة  ســباق 
جــاء نتيجــة للدعــم الكبيــر والالمحــدود مــن 
لــدن عاهــل البــالد المفدى إلنجاح هــذا الحدث 
الرياضــي العالمــي الكبيــر ودعــم ســمو رئيــس 
مجلــس الــوزراء واهتمــام ومتابعــة ســمو ولي 

العهد.

سمو الشيخ فيصل بن راشدمحمد النصفعبدالرحمن عسكر 

األسرة الرياضية تهّنئ بنجاح الفورموال 1

جانب من تدريبات منتخبنا محمد عبداللطيف بن جالل يشهد تدريبات منتخبنا المحلية األخيرة

رفــع رئيــس اتحــاد غــرب آســيا لبنــاء 
النائــب  البدنيــة،  واللياقــة  األجســام 
األول لرئيــس اتحــاد غــرب آســيا لرفع 
األثقال، مســاعد رئيس االتحاد العربي 
رئيــس االتحــاد البحريني لرفع األثقال 
سلطان الغانم أحر التهاني والتبريكات 
إلــى مقــام عاهــل البــالد جاللــة الملــك 
حمــد بن عيســى آل خليفه، وإلى مقام 
رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
القائــد  نائــب  العهــد  وإلــى مقــام ولــي 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة، وإلى ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفة، وإلــى نائب رئيس 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى  
ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة؛ 
بمناســبة ثمرة اإلنجــاز التاريخي الذي 
حققــه منتخبنــا الوطنــي لرفــع األثقال 
وأبنــاء وبنــات المملكــة مــن رياضييهــا 
بحصــد 183 ميداليــة ملونــة بالبطولــة 
الخليجيــة لرفع األثقــال وبطولة غرب 
أقيمــت  والتــي  األثقــال،  لرفــع  آســيا 
بالعاصمــة العمانية مســقط فــي الفترة 
مــن 27 مــارس الماضــي وحتــى 1 مــن 
أبريــل يتصدرهــا الذهــب بحصيلــة 99 
ميداليــة   54 وعــدد  ذهبيــة  ميداليــه 

برونزيــة  ميداليــة   30 وعــدد  فضيــة 
ليصــل  والنســاء  الرجــال  لمنتخبــات 
عطــاء رياضيــي األثقــال أوجــه وقمته 
فــي العهــد الزاهــر لعاهــل البــالد جاللة 
ملك، ويترجم رؤى جاللته وتطالعاته 
أبطــال  وبناتــه  أبنــاؤه  ترجمهــا  التــي 
المملكــه فــي الواقــع بإصــرار وعزيمــة، 
عهــد  غــرس  ثمــار  قطــاف  ليحصــدوا 
النهضــه باغتنمام أعلــى حصيلة نتائج 
رياضيــة لبعثــات المملكــة لرياضة رفع 

األثقال على اإلطالق.
وصــرح الغانــم “وإننــا إذ ننعــم بقيــادة 
قــدوة الشــباب وقائدهم ســمو الشــيخ 
بــن حمــد آل خليفــة وعضيــده  ناصــر 
وداعمنــا نائب رئيــس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمد آل خليفــة نعاهد ببذل الغالي 
والنفيس؛ إلبقاء راية مملكتنا الحبيبة 
المحافــل  فــي جميــع  عاليــة وخفاقــة 
بفضــل  واإلقليميــة  والقاريــة  الدوليــة 
ســواعد شــبابنا وشــاباتنا األبطــال فــي 
عهد النهضــة والريادة والنمو، وها هي 
األرقــام اليــوم والنتائج تعكس القيادة 
الفــذة وتترجــم مبادرات وجهود ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ودعم 
ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة 

لنلمسها حقيقة واقعة”.   
أكــد الغانــم أن هــذا االنجــاز التاريخــي 
غيــر المســبوق الــذي ســجلته رياضــة 
رفــع األثقــال، والذي يعــد طفره نوعية 
فــي األداء الفنــي لرياضة رفــع األثقال 

بالمملكــة جــاء من خــالل الدعم الكبير 
الــذي تحظــى بــه الرياضــة البحرينيــة 
عمومــا، ورياضة رفع األثقال خصوصا 
ودعــم  الحكيمــة  قيادتنــا  لــدن  مــن 
والرياضــة  الشــباب  قائــد  ومســاندة 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
المتواصــل  ســموه  دعــم  علــى  مثنيــا 

للرياضــة البحرينيــة عمومــا، ورياضــة 
رفــع األثقال خصوصا واإلســتراتيجية 
الواضحة والمبادرات المثمرة، مشــيدا 
الالعبيــن  بجهــود  نفســه  الوقــت  فــي 
والالعبــات ومــا قدمــوه مــن مســتوى 
مشــرف يليق بســمعة ومكانــة مملكتنا 
الحبيبة والرائدة في القطاع الرياضي 

كمــا أشــاد الغانــم بنضج الطاقــم الفني 
مــن  مكنتنــا  التــي  العاليــة  وكفاءتــه 
ذلــك التحصيــل المبهــر، وإن مــا تحقق 
مــن نتائــج مبهــرة وتاريخيــة إنمــا هي 
محــل فخــر واعتــزاز ويأتــي ضمــن مــا 
يســعى إليــه االتحــاد البحرينــي لرفــع 
األثقــال من أهداف وخطــط ويؤكد ما 

وصلــت إليه الرياضــة البحرينية اليوم 
مــن مســتوى رائع بفضل مــا تحظى به 
مــن دعــم ســخي وال محــدود مــن لدن 
قيادتنا الرشــيدة ويقربنا لما نســعى له 
مــن تطلعــات وإســتراتيجية للمســقبل 
الحبيبــة  مملكتنــا  لتكــون  القريــب 

عاصمة للرياضة.

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال
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تسليم كؤوس المراكز األولى للمنتخب الوطني

 من تتويج العبي المنتخب الوطني بالميداليات الملونة

من تتويج العبي المنتخب الوطني

المنتخبات الوطنية لرفع األثقال تحتفل بإنجازها
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البحرينيــة  الجمعيــة  أعلنــت 
لألطفال ذوي الصعوبة في الســلوك 
مؤتمرهــا  إقامــة  عــن  والتواصــل 
الفتــرة  فــي  “التوحــد”  عــن  القــادم 
مشــيدة  الجــاري،  ابريــل   3-4 مــن 
بــدور البنــك األهلــي المتحد ودعمه 
الســخي لتنظيم المؤتمر الذي يعقد 
البــاد  تحــت رعايــة قرينــة عاهــل 
للمــرأة  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
األميــرة  الملكــي  الســمو  صاحبــة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
عضــو  توجــه  المناســبة  وبهــذه 
مجلــس إدارة الجمعيــة البحرينيــة 
فــي  الصعوبــة  ذوي  لألطفــال 
مطــر  فتحــي  والتواصــل  الســلوك 
األهلــي  للبنــك  والتقديــر  بالشــكر 
علــى  عليــه  والقائميــن  المتحــد 
تســاهم  التــي  الكريمــة  المبــادرة 
القيــام  مــن  الجمعيــة  تمكيــن  فــي 
بفعالياتهــا المختلفــة، منوهــا بــدور 
البنــك فــي دعــم األنشــطة الخيريــة 
والمشروعات اإلنسانية في الباد. 

الخدمــات  أول  مديــر  وكانــت 
المصرفية الخاصة بالبنك نسيمة 
بمبلــغ  شــيكا  قدمــت  قــد  حيــدر 

الرعايــة للجمعيــة قائلــة: “يســرنا 
المهــم  المؤتمــر  إقامــة  ندعــم  أن 
الذي يشكل فرصة ثمينة لعائات 
التوحــد  باضطرابــات  المصابيــن 

علــى  والتعــرف  الخبــراء  للقــاء 
والخبــرات  الممارســات  أحــدث 
الدوليــة في مجاالت التشــخيص 
والتدخل العاجي المبكر وتوفير 

الخدمــات التثقيفيــة والتأهيليــة 
الــذي يصيــب  للمــرض  المناســبة 

فئة عزيزة من أبنائنا وبناتنا”.

ــد” ــحـ ــتـ ــمـ ــي مــــــن “األهـــــــلـــــــي الـ ــ ــخ ــ بـــــدعـــــم س

“األطفال ذوي الصعوبة” تنظم مؤتمر “التوحد”

قــام ســائقا مرســيدس-AMG F1 المكــون 
لويــس هاميلتــون وفالتــري  الســائق  مــن 
بنــز  بوتــاس، بزيــارة جنــاح مرســيدس - 

بحلبــة البحريــن الدوليــة للســيارات إلزالة 
الســتار عن رســيدس-AMG S GT كوبية 
كمــا  كليــًا.  الجديــدة  أبــواب  األربــع  ذات 

ومشــجعي  محبــي  مــن  العديــد  التقيــا 
فريق مرســيدس- بنز لسباقات الفورما1 

والتوقيع على مقتنياتهم للذكرى.

اســتمرارًا إلرثهــا العريــق فــي نقــل الــركاب 
والبضائــع مــع ضمــان مســتويات عاليــة من 
الراحــة والســهولة أطلقــت شــركة إبراهيــم 
لســيارات  الحصــري  الوكيــل  كانــو  خليــل 
تويوتــا فــي مملكة البحريــن الجيل الجديد 
كليــًا.  الجديــدة   Hiaceتويوتــا مركبــة  مــن 
ســامة  بمزايــا  الجديــد  الجيــل  ويتمتــع 
متقدمــة، محركات ذات قوة عالية والعديد 
مــن الخصائــص الجديــدة كمــا يقــدم بفضل 
تصميمه المميز مستويات أعلى من الراحة. 
Hi-  تتميــز المجموعــة الجديدة من مركبات
 Semi-bonnet ”بمقدمــة “شــبه بــارزة ace
تعزز من خصائص االعتمادية والمتانة. كما 
تقدم خيارات أوســع لحجــم الهيكل وطول 
 Hiace قاعدة العجات. مما سيمكن مركبة
الجديــدة كليــًا مــن إثبــات جدارتهــا وتعزيز 
التجاريــة  المركبــات  ســوق  فــي  مكانتهــا 

الخفيفة في المملكة. 
 Hiace وقــال كبير مهندســي مركبــة تويوتا
الجديــدة كليــًا تاكــو إيشــيكاوا “تــم تطويــر 

Hi- اســتنادًا إلــى مبــدأ ’فخر Hiace  تويوتــا
ace ‘ المحوريــة، وذلــك تماشــيًا مــع مفهوم 
كونهــا شــريكًا مخلصــًا يمنح األفراد شــعورًا 
باألمــان والرضــا والفخــر. يعــرف المالكــون 
والســائقون والــركاب أنهــم فــي أيــٍد أمينــة 
عندمــا يمتلكــون مركبــة تويوتــا Hiace أو 

يقودونها أو يركبون فيها”. 
وأشــاد المديــر األول لتســويق تويوتــا فــي 
شــركة إبراهيــم خليــل كانــو أيمــن شــحادة 
بمركبة تويوتا Hiace الجديدة كليًا قائاً: “ 

تشكل الجودة أهم أولويات شركتي تويوتا 
 Hiace وإبراهيــم خليــل كانو. لطالمــا كانت
خيارًا مفضاً لعمائنا من سائقي الحافات 
لمســتويات  وذلــك  الصغيــرة  والباصــات 
اللتيــن  العاليتيــن  واالعتماديــة  الســامة 
تتمتع بهما ونحن نتوقع أن تحظى النسخة 
 Hiace أكبــر. توفــر  بقبــول  الجديــدة منهــا 
لنقــل  الجديــدة حلــوالً سلســة واقتصاديــة 
الركاب والبضائع، كما يمكن تعديلها حســب 

الطلب لتتناسب مع احتياجات العماء”.

ــط مــحــبــيــهــا ومــشــجــعــيــهــا بــحــلــبــة الــبــحــريــن ــ ــةوس ــ ــرك ــ ــش ــ الـــــــجـــــــودة أهــــــــم أولــــــــويــــــــات ال

AMG S GT-الجديدةتدشين مرسيدس ”Hiace“ إبراهيم كانو” تطلق“
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ألعمــال  هــواوي  مجموعــة  كشــفت 
هواتــف  سلســلة  عــن  المســتهلكين 
HUAWEI P30 التــي طــال انتظارهــا 
فــي منطقة الشــرق األوســط وإفريقيا 
خال حفل اإلطاق في حديقة البرج، 
واســتمتع المشــاهدون بعــرض ضوئي 

ساحر على برج خليفة.
 HUAWEI P30 تمثل سلســلة هواتــف
أحــدث هواتــف الكاميــرا مــن هــواوي 
حتــى اليــوم: فهــي مــزودة بابتــكارات 
متفوقــة مثل حســاس ســوبر ســبكترم 
 )SuperSpectrum( هــواوي  مــن 
 )SuperZoom( زوم  ســوبر  وعدســة 
اللذان يطلقــان العنان لتجارب تصوير 

فوتوغرافي وفيديوي غير مسبوقة.
وبهذه المناسبة قال جين جياو، رئيس 
مجموعــة هواوي ألعمال المســتهلكين 
وإفريقيــا:  األوســط  الشــرق  فــي 

 HUAWEI هواتــف  سلســلة  “حجــزت 
مجــال  فــي  الطليعــة  فــي  مكانهــا   P
الفوتوغرافــي.  التصويــر  ابتــكارات 
 HUAWEI هواتــف  وبإطــاق سلســلة 
لتغيــر قواعــد  انطلقــت هــواوي   ،P30
التصويــر الفوتوغرافــي وأخذهــا إلــى 
أبعــاد غيــر مســبوقة. وبتطويرنا لمزايا 

مبتكرة مثل حســاس ســوبر سبكتروم 
زوم  ســوبر  وعدســة  هــواوي  مــن 
ســنقدم لمســتخدمي هواتفنــا تقنيــات 
التصويــر  مجالــي  فــي  اســتثنائية 

الفوتوغرافي والفيديو أيضا”.
وخــال الحفــل دعيــت مقدمــة برامج 
فــي  الشــهيرة  والشــخصية  التلفــاز 

لجيــن  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
عمــران إلــى المنصــة؛ كــي تتحدث عن 
 HUAWEI P30 هاتــف  مــع  خبرتهــا 
األشــخاص  أوائــل  أحــد  كونهــا  Pro؛ 
الذيــن جربــوا هاتــف الكاميــرا الفائقة، 
لتشــارك ما لمســت في هذا الهاتف ذي 
الكاميرا الرائعة وتجربة الســناب شات 

المطورة.
ومن المنتظر أن ترسم سلسلة هواتف 
توقعــات  جديــد  مــن   HUAWEI P30
النــاس في التصويــر الفوتوغرافي في 

الهواتف الذكية.
أعلنــت هــواوي أيضــا أنهــا عملــت على 
HUA-  تطويــر كاميــرا سلســلة هواتف

تطبيــق  مــع  تتناســب  كــي   WEI P30
سناب شات؛ لوضع المزيد من ابتكارات 
الكاميرا بين يدي المســتخدمين، وكي 
ســناب  تطبيــق  مســتخدمي  يتمكــن 
شــات مــن االنغمــاس فــي المزيــد مــن 
التجارب عند استخدام كاميرا سلسلة 

.HUAWEI P30 هواتف

“هواوي” تطلق هاتفا بكاميرا فائقة
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فــي كل عام، وفي موعد عزيز 
التحــف  اقتنــاء  عشــاق  علــى 
شــوبارد  دار  تبــدع  الجميلــة، 
إصــدارًا  العريقــة  السويســرية 
 L.U.C( ســاعة  مــن  جديــدًا 
XP Esprit by Fleurier Pe-
ســحرها  تســتلهم  التــي   )ony
وإلبــداع  الفاونيــا.  زهــرة  مــن 
هــذا اإلصــدار المحــدود الــذي 

فقــط،  ســاعات  ثمــان  يضــم 
جّنــدت الدار “األيــدي الماهرة” 
فجمــع  المبدعيــن،  لحرفييهــا 
رائعــًا  مزيجــًا  الســاعة  مينــاء 
مــن الحــرف مثــل النقــش على 
الذهــب ونقل الرســم المطبوع 
بينمــا  اللؤلــؤ،  صــدف  وقــص 
ضمت العلبــة اللي يبلغ قطرها 
عيــار  مــن  حركــة  ملــم   35

وتولــى   .)L.U.C 96.23-L(
 Chopard( شــوبارد  معمــل 
Manufacture( كامل عمليات 
تصميــم وإنتــاج هــذه الســاعة 
بالكامــل  وتزينــت  البديعــة، 
التــي  الفاونيــا  زهــرة  بنقــوش 
أصبحــت عمــاً فنيــًا نــادرًا في 
وقتنــا الحالي يبــرع في إتقانه 

حرفيوا دار شوبارد.

 ...”Fleurier Peony“ ساعة
تجسيد لسحر أزهار الفاونيا

كارلتــون،   - الريتــز  فنــدق  أعلــن 
الســتقبال  اســتعداده  عــن  البحريــن 
 - جــان  الشــهير  المحيطــات  عالِــم 
ميشــيل كوســتو للمــرة األولــى علــى 
اإلطــاق فــي مملكة البحريــن يومي 
15 و16 أبريل المقبل، حيث ســيقدم 
جلســة تفاعليــة لألطفــال والبالغيــن 
المغامــرات  خالهــا  يســتعرض 
التــي  االستكشــافية  والرحــات 
المحيطــات  بيئــات  عبــر  اختبرهــا 
الطبيعيــة  والعجائــب  االســتثنائية 
التي زارها على ســطح اليابسة وفي 

البيئات المائية على حد سواء. 
مــع  لتتناغــم  الزيــارة  هــذه  وتأتــي 
فلســفة البحــث واالستكشــاف التــي 
يعتمدها برنامــج ريتز كيدز العالمي، 
وتماشــيًا مــع مبادئــه فــي المحافظــة 
على البيئة الطبيعية لكوكبنا وأولوية 
حمايــة الحيــاة البحريــة، والتــي تنبع 
جميعها من الرؤية االستثنائية لعالم 

المحيطات الشهير. 
برنــارد  للفنــدق  العــام  المديــر  وقــال 
دي فيليــل “كنــت خــال طفولتي من 
أشــد المعجبيــن والمتابعيــن لبرنامج 
مغامــرات عالــم البحــار الــذي قدمــه 

جاك كوســتو، لذا من دواعي سروري 
وفخري أن أرحب بالعالم االستثنائي 
الشــريك  كوســتو،  ميشــيل   - جــان 
كارلتــون   - الريتــز  لعامــة  العالمــي 
الفندقية وصاحــب الرؤية اإلبداعية 
لبرنامــج ريتــز كيــدز العالمــي، والذي 
لطالمــا حلمــت بلقائه شــخصيًا. ومن 
ربــوع  فــي  بــه  الترحيــب  أود  هنــا 
مــع  بالبيئــة  شــغفه  ليشــارك  فندقنــا 
برنامــج  فــي  الشــريكة  المــدارس 
بنــا،  الخاصــة  المجتمعيــة”  “البصمــة 
جنبــًا إلــى جنــب مــع زوارنــا األعــزاء 
وأعضاء نادي رويال بيتش كلوب‘“.

الريتز - كارلتون يستضيف ميشيل كوستو
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تبدأ باالستمتاع بشؤون لم تالحظها.

صحتك هذا اليوم تكون قوية جدًا.

تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة.

نزاع أو سوء تفاهم وعدم استقرار.

تجنب المواجهات وكن حذرًا من الغضب.

يكون اليوم ضاغطًا مهنيا أو اجتماعيا.

تشعر بالتعب واإلرهاق.

يمكن أن تشعر بقلق نفسي واضطراب.

أنت غافل عما يدور حولك.

تجنب الخيبات وحافظ على رباطة جأشك.

االنتباه الى الطعام الصحي ونظامك الغذائي.

تخف الضغوط النفسية عليك وترتاح.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

3 ابريل
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مارتن كوبر يجري 
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هاتفية في 
التاريخ عبر 

الهاتف النقال 
ومن ذلك التاريخ تغير 

كل شيء. 

أعلنت عارضة األزياء 
األسترالية ميراندا كير 

أنها حامل بطفلها الثاني 
من زوجها مؤسس 

“سناب شات” إيفان 
سبيغل. وأكدت ميراندا 

األمر لصحيفة ديلي ميل 
بنسختها األسترالية.

tariq.albahar
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القصص االجتماعية المحلية مادة دسمة لألعمال السينمائية

نجوم البحرين في “أفالم السعودية”

ُعــرض ضمــن فعاليات مهرجــان أفالم 
الســعودية الذي نظمــه جمعية الثقافة 
مــع  بالشــراكة  الدمــام،  فــي  والفنــون 
الثقافــي  عبدالعزيــز  الملــك  مركــز 
أفــالم،  مجموعــة  )اثــراء(  العالمــي 
منهــا: مجموعتيــن للصغــار ومجموعة 
التــي  البحرينيــة  الخليجيــة  األفــالم 
تضــم 6 أفــالم قصيــرة. بلــغ مجمــوع 
األفــالم المعروضــة: 63 فيلما، 8 أفالم 
منهــا تعــرض ألول مــرة فــي الخليــج. 
الســعودية  الروايــة   “ نــدوة  وأقيمــت 
فــي الســينما “ وتناولــت فرص تحويل 
اإلرث الروائي الفني للفيلم الســعودي. 
شــارك فــي النــدوة كل مــن: الروائــي: 
عبــده خــال، أميــرة المضحي، يوســف 
المحيميــد، الناقــد عــواض العصيمــي، 
فــي  المهرجــان  برنامــج  وضمــن 

واالســتفادة  الخليــج  دول  اســتضافة 
أقيمــت  بهــا،  واالحتفــاء  بتجاربهــا 
البحرينيــة”  الســينما  نــدوة “جماليــات 
بعــد عــرض مجموعــة أفــالم البحرين. 
شــارك فيهــا الممثــل البحرينــي جمعان 
الرويعــي والمخــرج البحرينــي محمــد 
راشــد بــو علــي. تناولت النــدوة نماذج 
وتجــارب بحرينية ناجحة في صناعة 

الفيلم البحريني إلبداعي.
األفــالم  عــرض  جلســة  افتتحــت 
للمخــرج  األشــقر  بفيلــم  البحرينيــة 
ســلمان يوســف والــذي تــدور احداثــه 
حول مصارع الديوك صاحب “األشقر” 
الديــك الــذي ال يخســر والــذي يحــاول 
دائمــا فرض ســيطرته، تاله فيلم “بيك 
وتــدور  نــاس،  صالــح  للمخــرج  أب” 
أحداثه حول تلميذة تتعرض لإلحراج 

بســبب شــاحنة أبيهــا الصغيــرة. الفيلم 
محمــد  للمخــرج  الحمــار”  “أم  الثالــث 
فخور ويحكي قصة أسطورة بحرينية 
شهيرة تدعى “أم حمار”. العرض الرابع 
كان لفيلم نوستالجيا من إخراج أحمد 
الفردان وتتمحور أحداث الفيلم حول 
رجــل مســن يهيم بالشــوارع باحثا عن 

“أطفــال  الخامــس  والفيلــم  ماضيــه. 
الجنة” للمخرج مهدي رفيع يحكي عن 
ســلطان الــذي يبحث عــن الحنان الذي 
فقــده إثــر وفاة والدتــه المبكــر. الفيلم 
األخيــر “ترويدة” للمخرج محمد عتيق 
تنــاول قصــة ســكينة التــي تعانــي مــن 

حالة سجن غريبة داخل منزلها.

من الحضور

الندوة البحرينيةتوقيع كتاب مسعود أمر الله

افتتــح بقصــر الثقافــة بالشــارقة أمــس األول اجتمــاع الجمعيــة العموميــة 
للمنظمــة الدوليــة للفــن الشــعبي)IOV( برعايــة مــن عضــو المجلــس االتحادي 

األعلى حاكم الشارقة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. 
وجاء في كلمة االفتتاح التي ألقاها علي عبدهللا خليفة رئيس المنظمة: “إن 
التحديــات التــي تواجههــا الثقافة الشــعبية هي ذاتها التحديــات التي تواجه 
مختلــف أوجه المعرفة والســلوك اإلنســاني في شــتى أنحــاء العالم أمام المد 
المؤثــر للتقنيــات والبرمجيــات المســتحدثة فــي كافــة مجــاالت الحيــاة ممــا 
أحــدث تغيــرًا هائــالً في وســائط المعرفة وأشــكال وأنماط التلقي والتراســل 
والتخاطــب وفــي أخالقيــات المعيشــة والتعامــل اإلنســاني عمومــا، وهو مد 
إذا أمعنــا فيــه الدرس والتحليل أمكن استكشــاف آفاق جديدة لتوظيفه في 

خدمة األهداف الرئيسة لعملنا”.

عرض تحديات الثقافة الشعبية
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 1996
 تحطم طائرة بوينغ تي43- تابعة للقوات الجوية األميركية في كرواتيا وذلك خالل مهمة رسمية.

 2011
الرئيس السوري بشار األسد يعين عادل سفر رئيًسا للوزراء.

 2016
اإلعالن عن تسريب واسع وكبير لمجموعة من الوثائق حول التهرب الضريبي تحت اسم وثائق بنما.

 1941
جالء القوات البريطانية عن ميناء بنغازي وذلك خالل الحرب العالمية الثانية.

1559
 توقيع معاهدة سالم كاتو- كامبريسيس، وإنهاء الحروب اإليطالية.
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في الندوة الحوارية “جماليات  «
السينما البحرينية”، افتتح أحد 

الحضور الجلسة بسؤال للمخرجين 
عن األفالم البحرينية عن السبب وراء 

الطابع الحزين الذي يغلب عليها، 
وأجاب المخرج أحمد الفردان بأن 

السينما مرآة للواقع وأن الواقع فيه 
جزء من الحزن واغلب األفالم التي تم 
عرضها كانت متعلقة بالبحر وأضاف 

“نحن البحرينيين لدينا اتصال كبير 
مع البحر الذي أصبحنا نفتقده. وعبر 

المخرج صالح ناس عن سعادته 
بدعوة مهرجان أفالم السعودية 

وحضوره لهذه الفعالية السينمائية 

المميزة في الوقت الذي يعاني 
من شح المهرجانات السينمائية 

بالخليج. وعّبر أحد الحضور عن 
إعجابه بالسينما البحرينية وطرح 

تسائل عن السبب وراء تعلق السينما 
البحرينية بالقضايا االجتماعية وعدم 

التطرق لقضا اخرى قد تكون أكثر 
جاذبية، وأجاب المخرج سلمان 

يوسف بأن القصص االجتماعية مادة 
دسمة لعمل قصة واستنباط أحداث 

تتمحور حولها الفيلم وإن كنا ننوي 
الوصول للعالمية فنريد الوصول لها 

بأعمالنا االجتماعية وثقافتنا ومن 
الصعب التطرق لمواضيع الخيال 

العلمي بحالة عدم وجود صناعة 
أفالم في البحرين الحتياج هذا النوع 
إلى ميزانية عالية. المخرج البحريني 

محمد راشد بوعلي انضم للندوة 
وأشار بأن السينما الخليجية واحدة 
وأن القصص الخليجية والمشاكل 

تقريبًا متشابهة لذلك نفضل تسمية 
األفالم بالخليجية بدون تدقيق على 

األقاليم، وأضاف “بالطبع حراك 
السينما في السعودية سيفتح الكثير 

من االفاق لصناعة سينما خليجية 
وليست فقط سعودية” كما أشار إلى 
أن صناعة السينما يمكن أن تضاهي 

صناعة البترول من حيث المدخول 

وأنه من المهم توّفر صندوق تمويل 
لدعم صناعة السينما الخليجية. في 
مداخلته، عّلق المنتج انطوان خليفة 
بأن صندوق الدعم هو شيء أساسي 
الستمرار صناعة السينما، باإلضافة 
إلى أن السينما يجب أن تعيش من 
شباك التذاكر والدعم يجب ان يأتي 

من المشاهدين وهذه هي الحالة 
الصحية الستمرار السينما. أضاف 

المخرج محمد بو علي بأن الجهات 
المعنية بالبحرين وكافة دول الخليج 

يجب أن تأخذ صناعة السينما على 
محمل الجد خصوصا بعد افتتاح دور 

عرض في السعودية.

جماليات السينما البحرينية

في ظاهرة غير مســبوقة في الدراما المحلية، اخذت شــخصية 
»غصــون« التــي تؤديها الفنانة هدى حســين في مسلســل 
»غصــون في الوحــل« ابعادا اجتماعية وشــعبية واســعة، 
حيث باتت حديث النــاس عبر منصات التواصل االجتماعي، 
ومــادة للتنــدر فــي التجمعــات العائلية والمناســبات بين 

االصدقاء. نمط شخصية غصون هو خليط ما بين حالة نفسية 
مرضية تدفعها الى التلذذ بايذاء االخرين، بدافع الغيرة او الحقد او 

الشعور بالنقص من جهة.

يســافر محمد المنصور إلــى البصرة يوم 9 ابريل للمشــاركة 
في مهرجان البصرة للمونودراما األول، الذي ســينعقد في 
مدينة البصرة العراقية في الفترة من العاشــر إلى الثالث 
عشر من الشــهر الجاري، حيث تلقى المنصور الدعوة من 
ادارة المهرجــان للحضور واإلســهام في إنجــاح المهرجان 

كما ذكروا في الدعوة. وهذه المرة األولى التي يزور المنصور 
البصرة منذ ســنة 1989 وسيشــارك في المهرجان، الذي تقيمه 

فرقة الزبير للفنون المسرحية.

أزمــة جديدة فــي مصر بطلهــا الممثل محمد رمضــان، بعد 
حفلته »االولى«، التي أطلق عليها »أقوى حفلة في مصر«. 
األزمة الجديدة بســبب المالبس التي قام الفنان بتغييرها 
خــالل أغنياتــه القليلة التي أداها على مســرح كبير، وضع 
عليــه ســيارته الفارهة، وارتدى خالل الحفل مالبس أشــبه 

بما كان يرتديه »ملك البوب« الراحل مايكل جاكسون، اال أن 
ظهوره من دون مالبس )عاري الصدر( في احدى االغنيات سبب 

غضب كثير من النقاد والمتابعين.

أزمة محمد رمضانالمنصور إلى البصرةظاهرة غير مسبوقة

خاص



آل  هــا  الشــيخة  ألقــت  الحفــل،  بدايــة  وفــي 
خليفــة كلمــًة توجهــت فيهــا بالشــكر للقائميــن 
على مهرجان “أفام”، مثمنًة دور هذه المنظمة 
فــي تعزيــز الحــراك الســينمائي والفنــي بشــكٍل 
عــام، عبــر المهرجــان الــدوري الــذي تســلط من 
خالــه الضــوء علــى آخــر مســتجدات األفــام 
والعــروض، باإلضافــة إلــى مــا تقوم بــه “أفام” 
أجــل  مــن  والجهــود  لإلمكانــات  تكريــٍس  مــن 
االرتقــاء بالكــوادر المشــتغلة في هــذا المجال، 
الثقافــة  هيئــة  بيــن  القائــم  بالتعــاون  مشــيدًة 
ومنظمــة “أفام” والذي يقــدم برنامًجا تدريبًيا 
البحرينييــن  المخرجيــن  مــن  لعــدٍد  مكّثًفــا 

الشباب.
البحرينييــن  المخرجيــن  مــن  عــدٌد  ويشــارك 
الشــباب وهم: محمد إبراهيم، نوف المرباطي، 
خليفــة الرويعــي، ومحمد العباســي، في ورش 
عمــٍل متنّوعــة ضمــن برنامــج تعــاوٍن مــا بيــن 
“أفــام”.  الثقافيــة  والمؤسســة  الثقافــة  هيئــة 
حيث تأتي هذه المشــاركة في إطار مّد جسور 

بيــن  الســينما  مجــال  فــي  الثقافــي  التعــاون 
الجهتيــن، انطاًقــا مــن حــرص هيئــة الثقافــة 
علــى وضع خطــٍط اســتراتيجيٍة قابلــة للتنفيذ 
المبدعــة  الشــابة  بالمواهــب  النهــوض  بهــدف 
فــي مجــاالت الثقافة بوجٍه عــام، وفي المجال 

الخصــوص،  وجــه  علــى  والســينمائي  الفنــي 
باإلضافــة لمــا يوّفــره هــذا التعــاون مــن فــرٍص 
مميــزة لاطــاع علــى تجــارب المختصين في 
هذا المجال إيمانًا بدور السينما الرائد في نشر 

الوعي الثقافي في المجتمع.

بتدريــٍب  أيًضــا  المشــاركون  ســيحظى  كمــا 
شخصٍي، باإلضافة إلى عقد ورشتي عمل تضع 
المشــاركين في حّيٍز مشترك مع مخرجي أفام 
مــن ذوي الخبــرة. كمــا سيشــاركون فــي ورشــة 

.Meditalents اإلنتاج المشترك التي تنظمها

هال بنت محمد تحضر افتتاح “أفالم”

في حفل أقيم في بروكلين-نيويورك، باتت النجمة العالمية جانيت  «
جاكسون إحدى المشاهير ضمن قاعة مشاهير الروك آند رول )هول 

أوف فيم(. فقد أعطت جاكسون شكًرا عميًقا البنها عيسى، البالغ من 
العمر عامين، خالل خطاب في الحدث. وقالت لمجلة رولينغ ستون: 

“أريد فقط أن أشكر طفلي، ابني الجميل ماما تحبك يا عيسى”.

تشــارك هيئة البحرين للثقافة واآلثار في النســخة السادســة لمهرجان “أفالم” الســينمائي، وذلك في مدينة مرســيليا جنوب فرنســا خالل الفترة 7-1 أبريل 2019، 
حيــث حضــرت مديــر عــام الثقافــة والفنون الشــيخة هال بنت محمد آل خليفة حفل افتتــاح المهرجان، بحضور عدٍد من القائمين علــى قطاعات الثقافة والفنون، 

إضافة إلى الشخصيات المهتمة بالفنون والسينما من داخل المدينة الفرنسية وخارجها.

األربعاء
3 أبريل 2019 
27 رجب 1440
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والدة “طفل معجزة” بعد وفاة والدته بـ 56 يوًما
فــي  أنجبــت رياضيــة دوليــة ســابقة طفــاً 
وفاتهــا  إعــان  مــن  الرغــم  علــى  البرتغــال، 

ا منذ شهر ديسمبر الماضي. دماغيًّ
رياضــة  فــي  الســابقة  الاعبــة  ووضعــت 
التجديف بقوارب الكانو، كاتارينا سيكويرا، 
البالغــة من العمــر 26 عاًما، طفلها ســلفادور، 
فــي  يوًمــا،   56 بـــ  ــا  دماغيًّ وفاتهــا  عقــب 

مستشفى سانت جون في بورتو.
وكان هــدف األطباء وصــول الحمل إلى 32 
أســبوًعا، وهو ما كان ســيحدث يوم الجمعة 
الماضية، إال أن حالة ســيكويرا تدهورت، ما 
دفعهم إلى نقلها لقسم الوالدة إلجراء والدة 
قيصريــة قبــل يوم مــن الموعد المحــدد، أي 

يوم الخميس 28 مارس.
ودخلــت الاعبــة الســابقة في حالــة غيبوبة 
بعد أن عانت من نوبة ربو حادة في منزلها، 
 26 فــي  ــا  دماغيًّ وفاتهــا  األطبــاء  وأعلــن 
ديسمبر الماضي، وكانت آنذاك في األسبوع 
الـــ 19 مــن الحمل، وأبقيت علــى قيد الحياة 
بواســطة أجهزة التنفس الصناعية، ما سمح 

للجنين بالنجاة داخل رحمها.

علــى  الطفــل  إلبقــاء  العمليــة  هــذه  وتمــت 
قيــد الحيــاة، وفًقــا للقوانيــن المعتمــدة فــي 
البرتغــال للتبــرع باألعضاء، وكذلك اســتناًدا 

إلى رغبات عائلة سيكويرا.
وقــال فيليــب ألميــدا، مستشــار األخاقيات 
بالمستشفى، لوســائل اإلعام البرتغالية، إن 
قرار اإلبقاء على حياة كاتارينا وفًقا لقانون 
التبــرع باألعضــاء، اســتند إلى أنهــا لم تختر 
عدم المشــاركة في القانــون المعمول به في 
تكــون  وبهــذا  باألعضــاء،  للتبــرع  البرتغــال 
األم المتوفيــة قــد تبرعت بجســدها ليعيش 

جنينهــا. وولــد ســلفادور بوزن يبلــغ 1.7 كلغ 
فقــط، وســيبقى في المستشــفى لمدة ثاثة 
بقائــه بصحــة  أســابيع علــى األقــل لضمــان 
“طفــا  العائلــة ســلفادور  جيــدة. واعتبــرت 
معجــزة”، لنجاتــه مــن المــوت والبقــاء علــى 

قيد الحياة داخل رحم والدته المتوفاة.
الســنوات  فــي  الثانيــة  المــرة  هــي  وهــذه 
األخيــرة التــي يولــد فيها طفل المــرأة ميتة 
ــا فــي البرتغــال، ففي عــام 2016، ُولد  دماغيًّ
طفــل يدعــى لورينكــو  فــي لشــبونة، بعد أن 

أمضى 15 أسبوًعا في رحم أمه الميتة.

تعتــزم محافظــة البحــر األحمــر المصريــة 
فــرض حظر علــى الباســتيك المســتخدم 
لمــرة واحــدة، وذلــك في مســعى لمكافحة 
التلــوث، حســبما قــال المحافــظ. وأوضــح 
المحافــظ أحمد عبدهللا، أن الحظر ســوف 

يسري بداية من يونيو المقبل.
جمعيــة  مــن  باقتــراح  الحظــر  وجــاء 
األحمــر  بالبحــر  البيئــة  علــى  المحافظــة 
لحماية “الحياة البرية والبحرية والحفاظ 

على األنواع المهددة باالنقراض”.
اســتخدام  حظــر  علــى  القــرار  وينــص 
األكيــاس الباســتيك بالمحــال العاملة في 
كمــا  الصيدليــات،  وكذلــك  الغــذاء  مجــال 
ــا اســتخدام األكيــاس  يحظــر حظــًرا نهائيًّ
الباســتيك واألدوات الباســتيكية، التــي 
تســتخدم لمــرة واحــدة فــي كافة أنشــطة 
المشــروبات واألطعمــة بالمطاعــم، وكذلك 
المراكب الســياحية كافــة بمحافظة البحر 
الخاصــة  الثقيلــة  األكيــاس  عــدا  األحمــر 
البيئــة  علــى  حفاظــا  القمامــة  بتجميــع 
عــدم  علــى  القــرار  ينــص  كمــا  البحريــة، 
الترخيص لمصانع إنتاج األكياس الخفيفة 

داخل نطاق محافظة البحر األحمر.

محافظة مصرية 
تمنع “البالستيك” كشــف أطبــاء عــن طريقــة جديــدة قــد تغّيــر 

فــي  الراغبيــن  إذ ســتمكن  الكثيريــن،  حيــاة 
تغيير شــكل أنفهم من القيام بذلك بســهولة، 
بواسطة إبرة صغيرة دون جراحة أو تخدير 
كلــي. ويعانــي الكثير من النــاس من انحراف 
غضروف األنف، الذي يؤثر على شكله، إال أن 
الخوف من الخضوع لعملية جراحية يشــكل 

هاجًسا مخيًفا لهم.
وتعتمــد التقنيــة الجديــدة على تغيير شــكل 

لشــحنات  تعريضــه  خــال  مــن  الغضــروف 
كهربائيــة بواســطة إبــرة صغيــرة، حســب مــا 

ذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية.
الملمــس،  مطاطــي  الغضــروف  أن  يذكــر 
ويتكــون مــن “خيوط صغيرة” مــن البروتين، 
تســمى الكوالجين، مرتبطة ببعضها بواسطة 
بروتينــات صغيرة أخرى. يشــار إلــى أن هذه 
التقنية لم تطبق بعد على البشر، لكنها تشكل 

قفزة كبيرة في عالم التجميل.

أوقف مدّرس صيني بتهمة “تســميم” تاميذه في روضة أطفال في وســط الباد ما 
أدى إلى نقل 23 منهم إلى المستشفى، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا(.

ووضع المدرس وانغ كمية غير محددة من نتريت الصوديوم في الفطور الذي يقدم 
لألطفال وفًقا للنتائج األولية التي أوردتها “شينخوا”.

وبــدأ األطفــال التقيــؤ وأصيب بعضهم بحــاالت إغماء بعد تناولهــم وجبة الفطور في 
27 مارس في مدرسة في مدينة جياوتسو في مقاطعة هنان.

وبعــد خمســة أيــام، بقــي طفل واحد في المستشــفى في حال خطرة وســبعة آخرون 
تحت المراقبة. ووقع الحادث قبل بدء تطبيق توجيهات من الحكومة المركزية تجبر 
مديــري المــدارس من روضات األطفــال إلى المدارس الثانوية، علــى تناول وجباتهم 

في المقصف مع التاميذ بعد فضائح الغذاء في المدارس الوطنية.

خالل دقائق... غّير شكل أنفك بـ “إبرة”

توقيف مدّرس روضة صيني سّمم تالميذه

راقصا الباليه في المسابقة الرابعة لراقصي 
“الباليه الروسي” في موسكو

لقــي مقاتــل برازيلــي مصرعــه متأثــًرا بضربــة قاضيــة تلقاهــا خال نزال الســبت 
الماضــي. وجمــع النــزال، المقاتــل البرازيلي ماتيــوش فيرنانديش، وأوبيــد بييرا، 

ضمن منافسات بطولة “Remulus Fight” للفنون القتالية المختلطة.
وخــال النــزال تلقى فيرنانديــش، البالغ من العمر 20 عاًما، عــدة ضربات متتالية 
من منافسه، لكنه قاوم ورفض االستسام، قبل أن يتلقى لكمة قوية على الرأس 
وأسفل العنق، سقط على أثرها أرًضا فاقًدا وعيه، ليعلن الحكم نهاية النزال بفوز 

.GloboEsporte أوبيد بييرا بالضربة الفنية القاضية، بحسب موقع
وانتشــر مقطــع مصــور علــى يوتيوب يوضح لحظة ســقوط الاعــب على األرض 
فــي حالــة وهــن وتعب. حاول الطاقــم الطبي الذي كان موجوًدا فــي القاعة إنقاذ 
الاعب إال أنهم فشــلوا، فنقلوه على وجه الســرعة إلى مستشــفى ساو رايموندو، 
الذيــن حاولــوا تنشــيط عضلــة القلــب التــي توقفــت عــن العمــل لكــن الاعــب لــم 

يستجب لمحاوالت اإلنقاذ، وجاء تأكيد الوفاة بعد حوالي ساعتين من القتال.
وأشــارت وســائل إعــام برازيليــة محليــة إلــى أن وفــاة فيرنانديــش ربمــا تكــون 

ناجمة عن تناوله جرعة زائدة من المخدرات.

ضربة قاضية تنهي حياة 
مصارع على الحلبة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

التعويض العادل

“تدريــب  بعنــوان  منشــور  حــاز 
مجــال  فــي  بحرينيــة  كــوادر 
توقيــع  الســمكي...  االســتزراع 
األحــد  تمكيــن  مــع  االتفاقيــة 
المقبــل” أعلــى معــدل تفاعل على 
وقــال  أمــس.  “البــاد”  إنســتغرام 
 @hassan.1743 المســتخدم 
“وبخصــوص الصيادين الذين تم 
توقيفهــم عن أعمالهــم، أليس من 
حقهم أن يحصلوا على التعويض 

العادل بدل إلغاء مهنتهم؟”.

أن  حديثــة  علميــة  دراســة  كشــفت 
استنشــاق الســكر يمكن أن يســاعد في 
عــاج أمــراض الرئــة، وفقــا لمــا ذكرتــه 

صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
وقالــت الصحيفــة إن العلمــاء توصلــوا 
ألثــر  دراســة  بعــد  النتيجــة  هــذه  إلــى 
الجلوكــوز على خايا نظام المناعة في 

الجهاز التنفسي.
ووجــد العلمــاء أن حجــب البروتينــات 
يمكــن  للســكر  الحساســة  “المســتقبلة” 
الــذي يلعــب دورا  أن يثبــط االلتهــاب، 
رئيســا فــي حــاالت الحساســية والربــو 

وغيرهما.
غيــر أن الدراســة كان لهــا جانــب مثيــر 
مفادهــا  الباحثيــن،  بحســب  للفضــول، 
أن استنشــاق الســكر قــد يحفــز جهــاز 
المناعة فــي الرئة على محاربة العدوى 

أو األمراض.
وقال كبير العلماء، األســتاذ في جامعة 
مانشســتر أنــدرو ماكدونالــد إن “العاج 
بواســطة استنشــاق الســكر على المدى 

القصير قد ينجح ذات يوم”.

فــي مشــهد غريــب مــن نوعــه، ومعاكس 
ألقــى  الشــارع،  فــي  المنطقيــة  لــألدوار 
أفراد عصابة في المكســيك القبض على 
الشــرطة وأجبروهــم علــى  مــن  عناصــر 
الركــوع، وفــق مــا أظهرت صــور التقطها 
مشــاة عاديــون مــروا بالقــرب مــن موقع 

الحادثة.
وجــاءت هــذه الصــور فــي أعقــاب أنبــاء 
أفــادت بــأن عصابــة مســلحة تمكنت من 
اختطاف 11 شــرطيا من الشوارع وسط 
المكســيك، بحســب مــا ذكــرت صحيفــة 

“ميل أوناين” البريطانية.
وذكــرت تقاريــر صحفيــة مكســيكية أن 
مــن  انتهــوا  قــد  كانــوا  الشــرطة  رجــال 
عملية مســلحة حالــت دون قيام عصابة 
مــن اســتغال مصفــاة نفــط بطريقة غير 
شرعية في األجزاء الشمالية من بويبا.
وكانــت الحكومــة المكســيكية انخرطت 
عصابــات  مــع  مســتمرة  معركــة  فــي 
ومنظمــات إجراميــة لجــأت إلــى ســرقة 
النفــط؛ للحصــول على أمــوال على مدى 

العامين الماضيين.

“استنشاق السكر” 
يعالج أمراضا خطيرة

 عصابة تختطف
عــرض مواطــن ليبــي خيمــة القذافي الشــهيرة التــي كان يســتقبل فيها الرؤســاء في ليبيا  11 شرطيا

ويسافر بها في تنقاته الخارجية، للبيع على اإلنترنت.
وقــال مالــك الخيمــة مســعود المشــاي: إنــه حصــل علــى واحــدة مــن الخيــم التــي يمتلكها 
القذافي، من أحد المقربين منه، بعد سقوط نظامه واحتفظ بها في بيته بمنطقة الشقيقة 
جنــوب مدينــة غريــان غــرب ليبيا، حتــى اليوم الذي قــّرر فيه بيعها، الفتا إلــى أنها مكتملة 

وال ينقصها شيء”.
وأضاف أنه منذ عرضها للبيع على اإلنترنت، تلقى عروضا عدة لشــرائها من مناطق ســبها 
والجفرة وطرابلس داخل ليبيا، وكذلك من خارجها بالتحديد من مصر وبريطانيا، وأعلن 
أن أعلى ســعر تلقاه لبيع الخيمة هو 37 ألف دينار ليبي )نحو 27 ألف دوالر(، لكنه ال يفكر 

بعد في التنازل عنها مقابل هذا المبلغ.

استقبل فيها زعماء العالم... خيمة القذافي للبيع

موظفة في هيئة المتنزه الوطني لبحيرة كركيني مع طائر البجع بين 
ذراعيها أثناء إطاق أنواع الطيور المهددة باالنقراض في البيئة الطبيعية 

شمال اليونان. وكان القذافي يحرص على استقبال كبار زواره وضيوفه في ليبيا داخل خيمة بدوية وعلى نصبها 
في الدول التي يسافر إليها في زيارات رسمية.

السنة الحادية عشرة - العدد 3823

األربعاء
3 أبريل 2019 
27 رجب 1440

ولد سلفادور بوزن يبلغ 1.7 كيلومتر فقط
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