
كشــف النائــب خالــد بوعنــق لـــ “البــاد” عــن إيــداع مجموعة 
مــن النــواب طلبا الســتجواب وزيــرة الصحة فائقــة الصالح 

بمكتب رئاسة مجلس النواب.
وقــال لمنــدوب الصحيفــة إن صحيفة االســتجواب تتضمن 

3 محــاور رئيســة، وهــي: عــدم توفــر بعــض األدويــة بمجمع 
المواعيــد  وتأخــر  الصحيــة،  والمراكــز  الطبــي  الســلمانية 
الكشــفية والعاجيــة بمختلف األقســام المتخصصة بمجمع 
الســلمانية، وتدهــور جودة الخدمات الطبيــة ما أدى إلهمال 
شديد كان آخرها فيديو انتشار سرب نمل على قدم مريض 

وغيره من شكاوى.

وأكد بوعنق لـ “الباد” أن عدد الموقعين على االستجواب 8 
نواب، وأنه وزماؤه غير مقتنعين بمبررات الوزيرة الصالح 
بشــأن الكثيــر من األخطاء والمخالفــات التي تؤدي لإلضرار 

بحقوق دستورية للمواطنين.
وبيــن بوعنــق أن مكتــب رئاســة مجلس النواب أكد اســتام 

طلب االستجواب.

بحث تعزيز األمن السيبراني مع أميركا
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وزير الداخلية 
في لقاء 
مع أحد 

المسؤولين 
بالواليات 
المتحدة 
األميركية

وزير الصناعة والتجارة يشارك في االجتماع

موسكو - بنا

الحكوميــة  اللجنــة  عقــدت 
للتعــاون  الروســية   – البحرينيــة 
والعلمــي  واالقتصــادي  التجــاري 

والتكنولوجي.
وتــرأس الجانــب البحرينــي وزيــر 
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة 
زايــد الزيانــي، فيما ترأس الجانب 
الروســي وزير الصناعــة والتجارة 

دينيس مانتروف.
مــن  عــدد  عــن  االجتمــاع  وأســفر 

النقاط المحورية التي تم توقيعها 
وأبرزهــا  االجتمــاع،  محضــر  فــي 
لصــادرات  مركــز  تأســيس  بحــث 
البحريــن  فــي  الروســية  األغذيــة 
للمنطقة خصوصا القمح الروسي. 
وتــم بحــث التعــاون والشــراكة ما 
بين ممتلكات وصندوق االستثمار 
بجانــب  المباشــر  الروســي 
التفاهمــات المشــتركة فــي مجــال 

الطيران والنقل الجوي.

مركز صادرات لألغذية الروسية

المنامة - وزارة الداخلية

اجتمــع وزيــر الداخليــة الفريــق أول ركــن الشــيخ راشــد بــن 
عبدهللا آل خليفة مع القائم بأعمال نائب المفوض المســاعد 

بوزارة األمن الداخلي الن سوندرز.
وتم بحث التحديات األمنية في منطقة الخليج والتدخات 
اإليرانيــة الســافرة فــي شءون دولهــا ودعم إيــران الواضح 

لإلرهاب.
وتطرق الجانبان إلى أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات 
فــي مجــال التدريب واألمن الســيبراني باإلضافة إلى إجراء 
تماريــن مشــتركة بيــن خفــر الســواحل فــي البلديــن وتفعيل 

مذكرات التفاهم في المجال الجمركي.

المنامة - بنا

اجتمــع كل مــن وزيــر ماليــة المملكــة 
العربيــة الســعودية محمــد الجدعان، 
ووزيــر الدولة للشــؤون المالية بدولة 
عبيــد  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
الطايــر، ووزير المالية بدولة الكويت 
الماليــة  ووزيــر  الحجــرف،  نايــف 
واالقتصاد الوطنــي بمملكة البحرين 
الشــيخ ســلمان بن خليفــة آل خليفة، 
الحميــدي،  عبدالرحمــن  بحضــور 
المديــر العــام ورئيــس مجلــس إدارة 

صنــدوق النقــد العربــي، علــى هامش 
الربيــع  اجتماعــات  فــي  مشــاركتهم 
للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

بالعاصمة األميركية واشنطن.
وتم في اللقاء بحث آخر مستجدات 
المالــي  التــوازن  ســير عمــل برنامــج 
فــي البحرين وســبل تطويــر التعاون 
فــي  التنســيق  وتعزيــز  المشــترك 
واالقتصاديــة  الماليــة  المجــاالت 

واالستثمارية.

بحث مستجدات “التوازن المالي” إيــداع استجــواب لوزيـرة الصحــة
يتضمــن 3 محاور: نقــص األدوية وتأخــر المواعيــد واإلهمال

المحرق والرفاع... صراع على “أغلى كؤوس” السلة“سناب” ينافس “إنستغرام”ترامب يهاجم “الجنائية الدولية”8 ماليين دينار مكافآت4625 حصة البحرين من الحجاج
أكدت اللجنة العليا لشؤون الحج  «

والعمرة أن بعثة مملكة البحرين 
للحج ملتزمة بمواعيد تسجيل 

بيانات الحجاج في المسار اإللكتروني 
السعودي في نهاية شهر شعبان، 

وأن حصة المملكة من الحجاج هذا 
ا. العام 4625 حاجًّ

تجاوز مجموع أرباح 41 شركة  «
وبنك مدرجة أسهمهم في 

بورصة البحرين بنهاية العام 
الماضي 784.4 مليون دينار، 
في حين أن مكافآت أعضاء 
مجلس اإلدارة بلغت نحو 8 

ماليين دينار.

هاجم الرئيس األميركي دونالد  «
ترامب المحكمة الجنائية 

الدولية، مهددا إياها برد سريع 
وقوي في حال اتخذت المحكمة 

أي إجراء يستهدف بالده أو 
إسرائيل وغيرها من حلفاء 

واشنطن.

دخل تطبيق سناب شات في منافسة  «
شرسة مع إنستغرام، بالكشف عن 

مجموعة من الميزات الجديدة التي 
قد تغري المستخدمين وتجعلهم 
يتركون تطبيق “إنستغرام”. ويعد 
التحديث جزًءا من عملية تحديث 

رئيسة للخدمات التي تقدمها الشركة.

تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي  «
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تقام اليوم 

)السبت( المباراة النهائية لكأس خليفة بن 
سلمان لكرة السلة، التي ستجمع بين المحرق 

والرفاع، في تمام الساعة السابعة والنصف 
مساًء، على صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة 

عيسى.
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راشد الغائب

)٠٤(

من اجتماع وزراء مالية السعودية واإلمارات والكويت والبحرين

زكت الجمعية العمومية للجنة األولمبية البحرينية رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، رئيسا لمجلس إدارة اللجنة األولمبية 

البحرينية حتى نهاية الدورة االنتخابية الحالية 2017 -  2020.

        إعداد: 
راشد الغائب

        إنفوجرافیک: 
محمد خلیل

یوم األحد سیعرض طلب االستجواب باجتماع هیئۀ 
مکتب مجلس النواب برئاسۀ فوزیۀ زینل.

یرأس لجنۀ الجدیۀ أکبر األعضاء سنا.

لجنۀ فحص جدیۀ استجواب وزیرة الصحۀ

أمام لجنۀ الجدیۀ ٧ أیام لتقدیم تقریرها 
بجلسۀ عامۀ للمجلس.

یعرض تقریر اللجنۀ بجلسۀ علنیۀ للتصویت دون 
مناقشۀ.

یجب موافقۀ ٢٧ نائبا على جدیۀ االستجواب 
ومن ثم یمکن استجواب الوزیرة.

یسقط طلب االستجواب إذا صّوت أقل من ٢٧ 
نائبا على تقریر لجنۀ الجدیۀ.

هشام العشیري

فاطمۀ القطري
ممدوح الصالح

علی اسحاقی

علی النعیمی

عبدالرزاق حطاب

 محمد البوعینین

أحمد العامر

عمار قمبر
  بدر الدوسري

)١٠(

بن عوف يتنحى... والبرهان رئيًسا للمجلس العسكري
الــشــعــب إلرادة  انـــتـــصـــار  الـــســـودانـــيـــيـــن:  الــمــهــنــيــيــن  ــع  ــم ــج ت

أعلن رئيس المجلس العسكري االنتقالي وزير 
األمنيــة  اللجنــة  ورئيــس  الســوداني  الدفــاع 
العليــا، اللــواء عــوض بــن عــوف عــن تنحيــه، 
وتعييــن عبدالفتــاح البرهــان رئيســا للمجلــس 
اللجنــة  رئيــس  وكان  الجديــد.  العســكري 
العســكري  المجلــس  مــن  المكلفــة  السياســية 
الفريــق عمــر زيــن العابديــن قد قــال في وقت 
سابق الجمعة إننا “لسنا طامعين في السلطة”، 
مؤكــدًا أن الرئيــس البشــير تــم التحفــظ عليه، 
فــي  المتورطيــن  كل  ســيحاكم  القضــاء  وأن 
المهنييــن  تجمــع  المتظاهرين.ووصــف  قتــل 
الســوداني،  الحــراك  قائــد  الســودانيين، 
تنحــي بــن عوف مــن منصبــه رئيســا للمجلس 
الجماهيــر.وكان  إلرادة  باالنتصــار  العســكري، 
مئــات اآلالف مــن المتظاهريــن قــد احتشــدوا 
أمــس فــي الشــوارع المحيطــة بمقــر القــوات 

المسلحة وســط العاصمة )الخرطوم(، 
متظاهرون سودانيون بالقرب من مقر القيادة العسكرية في الخرطوم الجمعة...وفي اإلطار الفريق الركن عبدالفتاح البرهانرافضين بيان المجلس العسكري.

الخرطوم ـ وكاالت

)١٤(

تزكية خالد بن حمد رئيسا لـ “األولمبية”

)١٦(
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سمو رئيس الوزراء مع رئيس وزراء النرويج السابق
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المنامة - بنا

وفــي الزيــارة اســتمعا إلــى شــرح مــن 
رئيســي مجلســي النواب والشورى عن 
آليــات عمــل المجلســين، ومــا يشــهده 
مملكــة  فــي  الديمقراطــي  المســار 
البحريــن مــن تطــور، ومــا يمثلــه العمل 
النيابي من ركيزة أساســية في التنمية 

بالمملكة.
بوندفيــك  ماغنــى  شــيل  وأشــاد 
مملكــة  تشــهده  بمــا  الشــيخ،  وعامــر 
البحريــن مــن تطــور وتقــدم ونماء في 
التطــور  المجــاالت وبخاصــة  مختلــف 
تشــهده  بمــا  منوهيــن  الديمقراطــي، 
البحريــن مــن نقلــة نوعيــة وحضاريــة 
عــززت مــن موقعهــا ودورهــا اإليجابي 
المبــادرات  مقدريــن  ودوليــا،  إقليميــا 
البحريــن  لمملكــة  والرائــدة  المتميــزة 
علــى المســتوى العالمي ودعمها لجهود 
نشــر الســام وتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة.
مجلــس  رئيســة  رحبــت  جانبهــا،  مــن 
المبــادرات  وبكافــة  بالزيــارة  النــواب 
الراميــة لضمــان حيــاة آمنة ومســتقرة 
للــدول والشــعوب، في ظــل التحديات 
التــي يشــهدها العالــم، والتــي تقتضــي 
الســام  تقويــة وتعزيــز مبــادئ وقيــم 
العالمــي والتعايــش الســلمي مــن أجــل 

غد أفضل للبشرية.
وقالــت إن مملكــة البحريــن، وفــي ظل 
القيــادة الحكيمة لعاهــل الباد صاحب 

آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 
خليفــة، تملك تجربة واقعية ومتميزة، 
واعتــزاز  فخــر  محــل  هــي  وتاريخيــة 
مــن الجميــع، فــي التســامح والتعددية 
والتعايش الســلمي بين األديان، وغدى 
المجتمعــات  مــن  البحرينــي  المجتمــع 

الرائدة في هذا المجال.
وأعربــت عــن بالــغ إشــادتها وتقديرهــا 
واإلنســانية  الحضاريــة،  للمبــادرات 
تعزيــز  فــي  الملــك  لجالــة  والعالميــة، 
التعايــش  ومبــادئ  قيــم  وترســيخ 
المبــادرات  مــن  العديــد  عبــر  الســلمي، 
التي عززت من المكانة الدولية لمملكة 
المضيئــة  جالتــه  وجهــود  البحريــن، 
تكثيــف  تجــاه  الســامية  وتوجيهاتــه 
المســاعي لحمايــة وتعزيــز هــذه القيــم 
العالمــي،  الســام  إحــال  أجــل  مــن 
والتنميــة  واالســتقرار  األمــن  وضمــان 

المستدامة والشاملة في دول العالم.
وقالــت: “إن دعــم االســتقرار والســام 
والتعايش الســلمي مــن أبرز التوجهات 
الرفيعة التي تعنى بها مملكة البحرين، 
والتي ينشــدها المجتمع الدولي اليوم، 
والتي تستلزم تكاتف الجهود وتنسيق 
المواقــف المشــتركة مــن الجميع، وفي 

مختلف المؤسسات والهيئات”.
مجلــس  رئيــس  أكــد  ناحيتــه،  ومــن 
الشــورى أن مملكــة البحرين تعد واحة 
بأجــواء  وتمتــاز  والتعايــش،  للســام 

االنفتاح والديمقراطية، وتحرص على 
بناء عاقات تعاون مع مختلف الدول، 
مؤكــًدا مضــي المملكــة فــي االســتثمار 
ركيــزة  باعتبارهــا  البشــرية  بالمــوارد 

أساسية في عملية البناء والتقدم.
البحريــن  مملكــة  حــرص  إلــى  ونــوه 
علــى تنميــة عاقاتهــا مع الــدول كافة، 
الســام  تعزيــز  تجــاه  فــي  يصــب  بمــا 
بيــن  والتعايــش  الدولــي  والتســامح 
األديان على مســتوى العالم، من خال 
المبــادرات التــي أطلقهــا عاهــل البــاد، 
والتي من شأنها أن تسهم في مواجهة 
تحدًيــا  تشــكل  والتــي  التطــرف،  آفــة 

كبيًرا بات يواجه مختلف دول العالم.
مملكــة  وزراء  رئيــس  قــام  كمــا 
النرويــج الســابق رئيــس مركــز أوســلو 
للديمقراطية والسام وحقوق اإلنسان 
ورئيــس  بوندفيــك،  ماغنــى  شــيل 
مؤسسة الحوار من أجل السام رئيس 
جماعــة 14 أغســطس النرويجية عامر 
الشــيخ، بجولــة في عدد من الشــركات 
الوطنيــة والمؤسســات الصناعيــة فــي 

المملكة ومن بينها
لصناعــة  الخليــج  شــركة  زار  كمــا 
كان  )جيبــك(، حيــث  البتروكيماويــات 
فــي اســتقبالهما عبدالرحمــن جواهــري 

علــى  اطلعهمــا  الــذي  الشــركة،  رئيــس 
أقســام وإدارات الشــركة ودورهــا فــي 
دعم مسيرة التنمية في مملكة البحرين 

واالرتقاء بصناعة البتروكيماويات.
ماغنــى  شــيل  أشــاد  الجولــة،  وفــي 
بوندفيــك وعامــر الشــيخ بمــا تتميز به 
“جيبــك” مــن مســتوى صناعــي متطور 
الشــركات  مــن  نظيراتهــا  يضاهــي 
النفطيــة العماقــة، مؤكديــن أن مملكة 
البحرين تشــهد نهضة صناعية عصرية 
ومتطــورة تتوافــق وكل التطــور الــذي 

تشهده في مختلف المجاالت.
وأشــارا إلــى أن مملكــة البحريــن تتميز 
بمــا لديهــا مــن قــدرات بشــرية مؤهلــة 
البحريــن  مكانــة  تعزيــز  فــي  أســهمت 

الرائدة في مجال التنمية المستدامة.
مؤكــدا  بالزيــارة،  جواهــري  ورحــب 
وصلــت  بمــا  التعريــف  فــي  أهميتهــا 
إليــه مملكــة البحرين مــن نهضة ونماء 
فــي مختلــف المجــاالت، الفتــا إلــى أن 
نجاحــات البحرين علــى صعيد التنمية 
المســتدامة تمثل مصــدر فخر واعتزاز 

لجميع أبنائها.
وأوضــح أن الشــركات الوطنية الكبرى 
بــدور  تقــوم  “جيبــك”  مقدمتهــا  وفــي 
االقتصــاد  وتنميــة  خدمــة  فــي  مهــم 
الوطني وترســيخ مكانة البحرين على 
فــي  والدولــي  اإلقليمــي  المســتويين 
مجال الصناعات النفطية والتكريرية.

ثــم قــام رئيــس وزراء مملكــة النرويج 
أوســلو  مؤسســة  رئيــس  الســابق 
وحقــوق  والســام  للديمقراطيــة 
الحــوار  مؤسســة  ورئيــس  اإلنســان، 
 14 رئيــس جماعــة  الســام  أجــل  مــن 
فــي  بجولــة  النرويجيــة،  أغســطس 
الدينيــة والتراثيــة  المواقــع  مــن  عــدد 
والفنيــة والمعالم الحضارية والتنموية 
كنيســة  ومنهــا  البحريــن  مملكــة  فــي 
القلــب المقــدس وكاتدرائيــة القديــس 
الهندوســية  والمعابــد  كريســتوفر 

والبوذية في المملكة.
وأعربــا عــن إعجابهمــا بقيــم التســامح 
مملكــة  بهــا  تتميــز  التــي  والتعايــش 
البحريــن، ومــا توفــره ألتبــاع الديانات 
والمذاهب من تســهيات في ممارســة 
أن  مؤكديــن  وطقوســهم،  شــعائرهم 
البحريــن تعد دولة رائدة في التعددية 
الدينيــة والثقافيــة التــي ينصهــر فيهــا 
الجميع في إطار بوتقة وطنية واحدة.
وأضافــا أن تجربــة مملكة البحرين في 
دعم مبادئ السام والمحبة والتعايش 
وتعريــف  تعميمهــا  يتــم  بــأن  جديــرة 
ســعادتهما  إلــى  مشــيرين  بهــا،  العالــم 
الفرصــة  لهمــا  أتاحــت  التــي  بالزيــارة 
للتعــرف علــى الشــعب البحرينــي عــن 
قــرب واالطاع على مــا يتحلى به من 

نهج حضاري عريق.

البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  ادانــت 
التفجير الذي وقع بمدينة كويتا جنوب 
اإلســامــيــة،  باكستان  جمهورية  غــربــي 
وأســفــر عــن مقتل عــدد مــن األشــخــاص 
بالغ تعازيها  وإصابة آخرين، معربة عن 
وذوي  ــي  ــ ــال ألهــ ــا  ــهـ ــاتـ ــواسـ مـ وصـــــــادق 
الــضــحــايــا، وتــمــنــيــاتــهــا بــســرعــة الــشــفــاء 

لجميع المصابين.
تــضــامــن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأكـــــــدت 
باكستان  جمهورية  مع  البحرين  مملكة 
ــددة على  ــشـ اإلســـامـــيـــة الــصــديــقــة، مـ
موقف مملكة البحرين الراسخ الذي ينبذ 
كــل أنـــواع العنف والــتــطــرف واإلرهـــاب 
بـــكـــل صــــــوره ومـــهـــمـــا كـــانـــت دوافـــعـــه 

وأسبابه.

جانب من الزيارات

المنامة - بنا

رئيس وزراء النرويج السابق ورئيس “الحوار من أجل السالم” يطلعان على النجاحات الديمقراطية والتنموية

تجربة البحرين في دعم السالم والتعايش جديرة بالتعميم على العالم

“الخارجية” تدين 

02تفجير كويتا

بعــد لقائهمــا برئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
سلمان آل خليفة واستماعهما من سموه لشرح عن نجاحات البحرين في 
مجال التنمية المســتدامة وما تتميز به من ســمات التســامح والتعايش 
بيــن جميــع أبنائهــا ومــا قطعتــه مــن خطــوات رائــدة فــي مجــال التطور 
الديمقراطــي، زار رئيــس وزراء مملكــة النرويج الســابق رئيس مؤسســة 
أوســلو للديمقراطية والســام وحقوق اإلنســان شــيل ماغنى بوندفيك، 
ورئيــس مؤسســة الحــوار من أجــل الســام رئيس جماعة 14 أغســطس 
النرويجية عامر الشيخ، أمس لمجلسي الشورى والنواب، حيث كان في 
اســتقبالهما رئيســة مجلس النواب فوزية زينل ورئيس مجلس الشــورى 

علي الصالح.
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في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل 
خليفة إلى الواليات المتحدة األميركية، اجتمع الوزير مع القائم بأعمال نائب المفوض المساعد 
بوزارة األمن الداخلي الن سوندرز، بحضور الوفد المرافق للوزير وقائد خفر السواحل األميركي.

وزيــر  بزيــارة  األميركــي  المســؤول  ورحــب 
الداخليــة إلــى الواليــات المتحــدة، منوهــا إلــى 
البلديــن،  بيــن  العالقــات  تطويــر  فــي  أهميتهــا 
حيــث تــم بحــث التحديات األمنية فــي منطقة 
فــي  الســافرة  اإليرانيــة  والتدخــالت  الخليــج 

شئون دولها ودعم إيران الواضح لإلرهاب.
وأشاد وزير الداخلية، بالعالقات االستراتيجية 
التي تربط مملكة البحرين والواليات المتحدة، 
منوهــا إلــى أهميــة العمــل علــى تعزيــز التعــاون 
الدولي لمواجهــة اإلرهاب ورفع الجاهزية التي 
تســهم فــي التصــدي لــه بكفــاءة، خصوصــا في 

ظل استخدام اإلرهاب للتكنولوجيا الحديثة.
وتطــرق الجانبــان، إلــى أهميــة العمل المشــترك 
وتبــادل الخبــرات فــي مجــال التدريــب واألمن 
تماريــن  إجــراء  إلــى  باإلضافــة  الســيبراني 
البلديــن  فــي  الســواحل  خفــر  بيــن  مشــتركة 
وتفعيل مذكرات التفاهم في المجال الجمركي، 
كمــا تــم في اللقــاء بحث عدد مــن الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.
فــي ســياق متصل، التقــى وزيــر الداخلية مدير 
مكتب التحقيقات الفيدرالي كريســتوفر واري، 

الــذي رحب بدوره بلقــاء وزير الداخلية والوفد 
المرافق.

اســتعداده  عــن  األميركــي  الجانــب  وأعــرب 
لتعزيــز التعــاون والتنســيق األمنــي مــع مملكــة 
البحريــن وتبادل الخبــرات في مجال التدريب، 
بمــا يواكــب المســتجدات الراهنة والمســتقبلية 
العمــل  مــن  جديــدة  آفــاق  فتــح  فــي  ويســهم 
المشــترك وزيــادة فعاليــة األجهــزة األمنيــة في 

مواجهة التحديات األمنية.
وفــي اللقــاء، وقع وزيــر الداخلية ومدير مكتب 
بيــن  تفاهــم  مذكــرة  الفيدرالــي،  التحقيقــات 
تتعلــق  المتحــدة،  والواليــات  البحريــن  مملكــة 
القانــون  إنفــاذ  مجــاالت  كل  فــي  بالتعــاون 
وتبادل المعلومات، بما يســهم في منع الجريمة 
والكشــف عنهــا بجانب تبــادل التدريب وأفضل 

الممارسات.
المتحــف  المرافــق  والوفــد  الوزيــر  وزار  هــذا 
الوطنــي إلنفــاذ القانــون، والــذي يضــم مراحــل 
تاريــخ الشــرطة األميركية ويعتمــد في طريقة 
وتقديــم  الحديثــة  التقنيــات  علــى  العــرض 

المعلومات بطريقة تفاعلية.

وفــي الزيــارة، تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن 
الجانبيــن، وقعها عــن وزارة الداخلية مدير عام 
اإلدارة العامــة لإلعالم والثقافــة األمنية العميد 
محمــد بــن دينــه وعن الجانــب األمريكــي لوري 

شارب داي، وتتضمن إقامة شراكة بين المتحف 
األميركــي ومتحــف الشــرطة بــوزارة الداخليــة 
يقــدم  بحيــث  مســتقبالً،  بنــاؤه  ســيتم  والــذي 
المديــر التنفيــذي المؤقــت للصنــدوق الوطنــي 

األميركــي  المتحــف  القانــون  إنفــاذ  لضبــاط 
فــي  الخبــرة والمشــورة  المســاعدة مــن حيــث 

إنشاء متحف الشرطة.
حضــر اللقــاءات التــي عقدهــا وزيــر الداخليــة، 

ســفير مملكــة البحرين لــدى الواليــات المتحدة 
الشــيخ عبــدهللا بــن راشــد آل خليفــة ورئيــس 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  أحمــد  الشــيخ  الجمــارك 

والوفد المرافق للوزير.

المنامة - وزارة الداخلية

وزير الداخلية يبحث تعزيز األمن السيبراني مع أميركا
القانــون إنفــاذ  ومتحــف  الفيدرالــي”  “التحقيقــات  مــع  تفاهــم  مذكرتــي  توقيــع 

أكد مدير إدارة الهندســة الزراعية ومصادر المياه بوزارة االشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عضو اللجنة التنفيذية لمعرض البحرين 
لإلنتاج الحيواني مراعي 2019 شوقي المناعي أن المعرض جعل مملكة البحرين رائدة في مجال تنظيم المعارض المتخصصة التي من شأنها تشجع 

على االستثمار في مجال اإلنتاج الحيواني والزراعي، ويساهم في تحقيق األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي كما تعزز الدور االقتصادي والسياحي.

وأوضــح “أن هنــاك فرصــا لالســتثمار وتبــادل 
علــى  واالطــالع  األفــكار  وتالحــق  الخبــرات 
الطــرق الحديثــة فــي تربيــة الماشــية، وعرض 
الدراسات المتخصصة في مجال تطوير األمن 

الغذائي النســبي وفق أفضل التقنيات وأحدث 
األدوات العلميــة واالطــالع على معلومات عن 
“أن  مضيفــا  بنوعيتهــا”،  الجديــدة  الســالالت 
معــرض مراعــي وضــع البحريــن علــى خريطــة 

االســتثمارية  الشــركات  جــذب  فــي  العالــم 
والمحليــة والخارجية، وأصبح المعرض يشــار 
إليــه بالبنــان لمــا يحتويه من عــروض مختلفة 

وفرصة لطرح المبادرات”.

وتابع “كشف معرض مراعي شرائح كثيرة من 
المهتمين بالثروة الحيوانية من عرض الماشية 
والطيــور والكالب والقطط والدواجن والخيل 
والجمال، مشــيرا إلــى أن المربين لهم إنتاجهم 
فــي مســابقات  ينافســون  المحلــي وأصبحــوا 
متقدمــة  مراكــز  علــى  عليــه  حصلــوا  عالميــة 
إقليميــا”، مشــيرا إلى أن “معــرض مراعي تميز 
لهــذا العــام بعــدد مــن الفعاليــات واألركان التي 

جذبــت العديــد مــن الــزوار ومربــي الحيوانات 
إضافة إلى تنظيم الفعاليات الخاصة باألطفال 
ومختلــف الفئــات العمريــة، ممــا جعلــه معرض 
العائلــة”.  اهتمامــات  أغلــب  متكامــال ويحــوي 
وهــي  مصاحبــة،  فعاليــة   17 “هنــاك  وأوضــح 
فقــرات  بتقديــم  تتميــز  التــي  العــرض  ســاحة 
الزراعــة  المائيــة،  والزراعــة  الخيالــة  لعــروض 
وعــرض  الفنــون،  ومعــرض  المركبــة،  المائيــة 

شــون ذا شــيب، تجربــة الواقــع المعــزز، عرض 
الطيور، إضافة الى استحداث ركن جديد هذا 
العــام وهو ركن متخصص فــي الدجاج الفاخر 
والنــادر عالميــا، والــذي يتــم إنتاجــه وتطويــر 
ســالالته فــي البحريــن، وكذلك عــرض القطط، 
وعــرض الصقــور، وحيوانات المزرعة، وســوق 
المزراعيــن، وعــرض الــكالب، محميــة العريــن، 

مدينة الكاوبوي والكثير من العروض”.

المنامة - بنا

“مراعـــي” وضــــع البحريــــن علـــى خريطـــة العالــــم
ــغــذائــي ــن ال ــ ــر األم ــرات فـــي تــطــوي ــب ــخ ــادل ال ــبـ ــي: فـــرص لــاســتــثــمــار وتـ ــاع ــن ــم ال

عبر فنانون من خارج مملكة البحرين مشــاركون في المعرض الفني المصاحب 
لمعرض اإلنتاج الحيواني “مراعي 5”، عن ســعادتهم إلتاحة الفرصة لهم لعرض 

لوحاتهم وأعمالهم الفنية ضمن معرض فني خصص لذلك.

منحوتــات  بعــرض  تميــز  الــذي  المعــرض 
العربــي،  للخيــل  ورســومات  ومجســمات 
إضافــة إلــى خيــول الســاموراي توافد عليه 
آالف الحضــور مــن رواد معــرض مراعي )5( 
وتميز بتحف فنية من أعمال متميزة قدمها 
يقــول  حيــث  عالمييــن،  فنانيــن  مــن  عــدد 
الفنان دوي بلومبيرغ من الواليات المتحدة 
األميركيــة إن “دعوتــي لهــذا المعرض محل 
تعــد هــذه  إذ  لــي،  بالنســبة  تقديــر وشــرف 
المشــاركة األولى لي في البحرين واعتبرها 

تجربة رائعة”.
وأشــار إلــى أنه أحضــر بعض أعمالــه الفنية، 
كبيــرة وصغيــرة  قطــع  فــي  تتمثــل  والتــي 
العربــي  الحصــان  هيئــة  علــى  وغالبيتهــا 
األصيل، خصوصا أنني لدي شغف كبير في 

صناعة ونحت الحصان العربي”.
عــن  تعريفــا  أعطــي  “ســعيت ألن  وأوضــح 
مراحــل صناعــة أعمالــي مــن خــالل النحــت 
المباشــر أمام الــزوار، على اعتبار أن أعمالي 

أن  إلــى  بالطيــن  صناعتهــا  مراحــل  تبــدأ 
يكتمــل العمل بصورتــه النهائية، ويكون من 

النحاس”.
إلــى ذلــك، عبــرت الفنانــة البلغاريــة دانييــال 
األولــى  لمشــاركتها  عــن فرحتهــا  نيكولوفــا 
فــي البحرين من خــالل معرض ضخم يركز 
علــى القطاع الحيوانــي والزراعي، على حد 

وصفها.
ونوهــت إلــى أنهــا ركــزت فــي أعمالهــا علــى 
رســم الحصــان العربــي، والذي تعتبــره أحد 
اهتمامهــا فــي مجــال الرســم، وعرضــت في 
مــن  مختلفــة  أحجــام  بهــا  الخــاص  الركــن 
اللوحات الفنية، ومشــيرة إلى أن لكل لوحة 

منهم التقنية الخاصة بها.
مــن جهتهــا، قالــت الفنانــة مــن بولنــدا “أود 
فــي البداية أن أتقدم بجزيل الشــكر لمملكة 
البحرين على إتاحة هذه الفرصة للمشــاركة 
فــي هــذا المعــرض، وهــي المشــاركة األولى 
لــي في هــذه الفعاليــة الرائعة”، مشــيرة إلى 

أنهــا شــاركت فــي عــدد كبيــر مــن المعــارض 
فــي مختلــف دول العالــم، والتقطــت صــورا 
مختلفــة للخيــل في عدد من الــدول، والتي 
يصنــف بعضهــا مــن الخيــول الملكيــة ومــا 
وإطاللتهــا  وقــوة،  جمــال  مــن  بــه  تتمتــع 
المفضــل لديهــا  النــوع  المميــزة، وهــي مــن 

اللتقاط الصورة.
مــن جانبــه، رفع الفنان هيرند بورســلين من 
المجر أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
علــى إقامــة المعــرض، معبــرا عــن ســعادته 
بلقــاء جاللتــه أثنــاء تفقــده المعــرض خالل 
المعــرض والحصــول علــى فرصــة  افتتــاح 

الحديث مع جاللته، ويأمل أن تكون أعماله 
قــد نالــت إعجــاب جاللته، كم تقدم بالشــكر 

إلى اللجنة المنظمة على استضافته.
تعــد   ”5 “مراعــي  فــي  مشــاركته  أن  وأفــاد 
الكريمــة؛  الدعــوة  هــذه  ويقــدر  األولــى، 
لعــرض أعمالــه، وهو مســرور جــدا لحضوره 

ومشاركته في هذا المعرض.
وذكــر أنه متخصص بفنون الخيول العربية 
فــي التصميــم والرســم منــذ فتــرة طويلــة، 
حيــث كان يقضــي خالل طفولتــه كثيرا من 
الوقــت فــي منزل جــده من الخيــل ويعتني 
بــه، مشــيرا إلــى أنــه يطمــح فــي المســتقبل 
هــذه  مــن  مســتوحاة  فنيــة  لوحــات  لعمــل 

األفكار المتعلقة بالخيل.
معــرض  فــي  بوجــوده  امتنانــه  عــن  وعبــر 
الصور المصاحب لمعرض اإلنتاج الحيواني 
باقــي  5”، واالطــالع علــى أعمــال  “مراعــي 

الفنانين المشاركين في المعرض.
واســتعرض خــالل مشــاركته فــي المعــرض 
التحفــة الفريدة المشــارك بها فــي المعرض، 
وهــي التحفة التــي صممها في العام 2015، 
العــام  خــالل  عالمــي  معــرض  فــي  وفــازت 
2016. ودعــا زوار معــرض “مراعــي” لزيــارة 
معرض الصور واالطالع على أعماله وباقي 
أصنــاف  علــى  أعمالــه  الحتــواء  الفنانيــن 
متعــددة. مــن جهتــه، أكــد الفنان التشــكيلي 
ديفيد نواليا من إســبانيا أن مملكة البحرين 
وإســبانيا تحظــى بعالقــات ثنائيــة مميــزة، 
خصوصــا مع ما يوليــه الجانبين من اهتمام 
خــاص بالخيــل، فضال عــن التبــادل الثقافي 
فــي  مشــاركته  أن  إلــى  مشــيرا  والفنــي، 
المعــرض أضافــت إلــى رحلته الفنيــة مزيدا 
من التميز واالرتقاء، على اعتبار أن مرتبط 

بالخيل خالل ممارسة الرسم.
إلــى ذلــك، قــال الفنــان أســامة محاســن من 
المغــرب إنــه تشــرف بحضــور جاللــة الملــك 
خــالل افتتــاح معــرض “مراعــي 5” وتفقــده 

المعرض الفني المصاحب.
وأشــار إلــى أنه شــارك بلوحات فنيــة للخيل 
اللوحــات  رســم  فــي  مســتخدما  والصقــر، 
أنواع مختلفة من األدوات الرسم والتلوين، 
بيــن  والصقــر  الخيــل  عالقــة  أن  موضحــا 
المغاربــة هــي هواية مشــتركة بيــن المغرب 
العربــي والخليج العربي، قائال “على ســبيل 
المثــال نحن في المغرب نســتخدم البندقية 
أثناء عروض الخيل بينما يستخدم السيف 

في العروض البحرينية”.
األميركيــة  الفنانــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
فــي  األولــى  مشــاركتي  “هــذه  اســتيفاني 
البحريــن وممتنة لدعوتي إلى هذا المعرض 
الرائــع، كمــا أنه من دواعــي الفخر واالعتزاز 
التواجــد بين هؤالء الفنانين ومجال الخيل 

تعد لغة مشتركة بين الفنانين”.
وبينــت أن “مثــل هــذه المشــاركات تشــعل 
اإلحســاس الداخلــي لــدى الفنانيــن، وهو ما 
ينعكس على أعمالهم الفنية الرائعة في هذا 
المعــرض، والتــي تحاكــي االتصــال الروحي 
بين الفنان واالبداع المكنون بداخله، وهذه 
اللغــة خاليــة مــن الكلمــات، ولكنهــا تنبــع من 
داخــل صميــم قلــب الفنــان، والتــي تنعكس 

على العمل الذي ينجزه”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

فنانــون: “مراعــــي” وفـــر الفرصـــة لعـــــرض أعمالنــــا
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كشــف النائــب خالــد بوعنق لـــ “البالد” عن إيــداع مجموعة من النواب طلبا الســتجواب 
وزيرة الصحة فائقة الصالح بمكتب رئاسة مجلس النواب.

صحيفــة  إن  الصحيفــة  لمنــدوب  وقــال 
رئيســة،  محــاور   3 تتضمــن  االســتجواب 
وهــي: عــدم توفــر بعــض األدويــة بمجمــع 
السلمانية الطبي والمراكز الصحية، وتأخر 
بمختلــف  والعالجيــة  الكشــفية  المواعيــد 
الســلمانية،  بمجمــع  المتخصصــة  األقســام 
وتدهــور جــودة الخدمــات الطبيــة مــا أدى 
إلهمــال شــديد كان آخرهــا فيديــو انتشــار 
ســرب نمــل علــى قــدم مريــض وغيــره من 

شكاوى.
وأكــد بوعنــق لـــ “البــالد” أن عــدد الموقعين 
علــى االســتجواب 8 نــواب، وأنــه وزمالؤه 

غيــر مقتنعيــن بمبــررات الوزيــرة الصالــح 
والمخالفــات  األخطــاء  مــن  الكثيــر  بشــأن 
دســتورية  بحقــوق  لإلضــرار  تــؤدي  التــي 

للمواطنين.
مجلــس  رئاســة  مكتــب  أن  بوعنــق  وبيــن 

النواب أكد تسلم طلب االستجواب. 

إجراءات االستجواب

االســتجواب  طلــب  يعــرض  أن  يتوقــع 
المقــرر  البرلمــان  مكتــب  هيئــة  باجتمــاع 
انعقــاده غــدا األحــد. ومــن بعــد اســتيفاء 
الشــروط الشكلية لالستجواب يتعين على 

الرئيسة فوزية زينل تشكيل لجنة تفحص 
تقريرهــا  األخيــرة  تعــرض  ثــم  جديتــه، 

للتصويت بجلسة عامة.

وتضــم لجنــة فحــص جديــة االســتجواب 
رؤساء اللجان النوعية )عددها 5( ونوابهم 
من غير مقدمي طلب االستجواب، ويجب 

لمجلــس  تقريرهــا  تقديــم  األخيــرة  علــى 
النــواب خــالل مــدة ال تجــاوز 7. ويتولــى 

رئاسة اللجنة أكبر األعضاء سنا.
ووفقــا لالئحــة الداخلية فــإن تقرير اللجنة 
دون  للتصويــت،  المجلــس  علــى  يعــرض 
مناقشــة، وال يعد االســتجواب جديا إال إذا 

وافق عليه 27 نائبا من أصل 40.

3 استجوابات

بعمــر  األول  االســتجواب  هــذا  ويعتبــر 
برلمــان 2018، والثالــث لوزيــر للصحة منذ 

استئناف الحياة النيابية.
وكان أول اســتجواب قّدمــه النــواب لوزير 
ببرلمــان  الحمــر  فيصــل  الســابق  الصحــة 
2006 والثاني ببرلمان 2014 لوزير الصحة 
الســابق المرحــوم صادق الشــهابي. ووقعه 

26 نائبا في مايو 2015.
مخالفــات  الســابق  االســتجواب  وتنــاول 
الــوزارة بتقاريــر ديــوان الرقابــة، وضعــف 
خدمــات اإلســعاف، وفرض رســوم صحية 
واألجانــب  البحرينييــن  العمــال  علــى 
بالقطــاع الخاص، وعدم االهتمام باألطباء 
بيــن  الرواتــب  وفروقــات  االستشــاريين، 

األطباء البحرينيين واألجانب.
وخلصــت لجنــة الجديــة بتوصيــة اعتبــار 
االســتجواب جــادا، ولكــن مجلــس النــواب 
أطــاح بــه بتصويت 23 نائبا باعتباره جادا، 

إذ تشترط الالئحة موافقة 27 نائبا.
نــدى  الســابقة  واســتقالت وزيــرة الصحــة 
تشــكيل  بعــد   2007 ســبتمبر  فــي  حفــاظ 
برلمــان 2006 لجنــة تحقيــق فــي تقصيــر 

مختلف أقسام وزارة الصحة. 

بوعنق لـ “^”: إيداع استجواب لوزيرة الصحة
ــال الــطــبــي ــ ــم ــ ــر الــمــواعــيــد واإله ــأخـ ــص األدويــــــة وتـ ــق يــتــضــمــن 3 مـــحـــاور: ن

        إعداد: 
راشد الغائب

        إنفوجرافیک: 
محمد خلیل

یوم األحد سیعرض طلب االستجواب باجتماع هیئۀ 
مکتب مجلس النواب برئاسۀ فوزیۀ زینل.

یرأس لجنۀ الجدیۀ أکبر األعضاء سنا.

لجنۀ فحص جدیۀ استجواب وزیرة الصحۀ

أمام لجنۀ الجدیۀ ٧ أیام لتقدیم تقریرها 
بجلسۀ عامۀ للمجلس.

یعرض تقریر اللجنۀ بجلسۀ علنیۀ للتصویت دون 
مناقشۀ.

یجب موافقۀ ٢٧ نائبا على جدیۀ االستجواب 
ومن ثم یمکن استجواب الوزیرة.

یسقط طلب االستجواب إذا صّوت أقل من ٢٧ 
نائبا على تقریر لجنۀ الجدیۀ.

هشام العشیري

فاطمۀ القطري
ممدوح الصالح

علی اسحاقی

علی النعیمی

عبدالرزاق حطاب

 محمد البوعینین

أحمد العامر

عمار قمبر
  بدر الدوسري

أبو محمد يسكن في “صندقة” بسطح والده
عــــامــــا  19 ــذ  ــ ــ ــن ــ ــ م ــر  ــ ــ ــم ــ ــ ــع ــ ــ ال ــت  ــ ــ ــي ــ ــ ب يــــنــــتــــظــــر 

“تعبت من االنتظار...”... بهذه العبارات المرة بث المواطن ص. ع. ع. شكواه من تأخر 
حصوله على بيت العمر ما اضطره للسكن في )صندقة( أّي غرفة مصنعة من الخشب 

بسطح بيت والده.

وقال لـ “البالد”: لم أكن بصدد نشر شكواى 
بالصحيفــة، ولكن األلــم يعتصرني وضيق 
الحال ينهش نفسية أسرتي بسبب الوضع 

المعيشي الصعب الذي أعانيه يوميا.
وذكــر أن طلبــه للحصــول علــى بيت يعود 
لشــهر أبريــل 2000، ومــا زال حتــى اليــوم 
االنتظــار،  بقائمــة  عامــا   19 مضــي  وبعــد 
دون وجــود أّي أفــق إيجابــي لتلبية طلبه 

اإلسكاني.
أنــه يعمــل موظفــا بالبلديــة،  إلــى  وأشــار 
وثقيلــة،  كثيــرة  الماديــة  والتزاماتــه 
وأقســاط القروض تقضم جــزءا كبيرا من 

راتبي.
وتابــع: “ال يبقــى مــن راتبــي شــيء، قرض 
البنــك يلتهــم نصــف راتبــي، ويتبقــى مــن 
راتبــي قرابــة 150 دينــارا فقــط، وبالرغــم 
مــن ذلك كلــه فإنني أقول الحمــد لله على 

كل شيء”.
علــى  رئيســي  بشــكل  أعتمــد  أنــا  وقــال: 

عالوة الغالء وعالوة بدل اإلســكان، وهما 
المصروفــات  لتلبيــة  األساســي  المرتكــز 

األساسية شهريا.
وأردف: “أنــا متــزوج، ولــدّي 3 بنــات وولد 
وكل  الوالــد،  ببيــت  وأســكن  )محمــد(، 
إخوتــي وأخواتي يســكنون فيــه، ويتألف 
البيــت من طابقين، ولدّي غرفتين، األولى 
لبناتي الكبار بالســن، وأكبرهن على وشك 
والغرفــة  العامــة،  الثانويــة  مــن  التخــرج 
الثانيــة البني، واضطررت لبنــاء )صندقة( 

ألعيش فيها”.
وبين أنه راجع وزارة اإلســكان قبل قرابة 
شــهر، ورد عليــه الموظــف المختــص بــأن 
طلبــه قائــم، ولكــن يتعيــن عليــه االنتظــار 
لعــدم وجــود مشــروع إســكاني بمحافظة 

العاصمة لتلبية الطلب.
إن  األمــور  ييســر  “هللا  حديثــه:  وختــم 
شــاء هللا... ويكــون الحــل بنشــر قصتــي 

ومعاناتي بصحيفة البالد”.

كل المتناقضات تجتمع بـ “الصندقة”.. وفي اإلطار بطاقة الطلب اإلسكاني

المدخل لغرفة المعيشة في “صندقه”

وافقــت اللجنــة النوعية الدائمة للمرأة والطفــل بمجلس النواب على قرار مجلس 
الشــورى برفــض مشــروع قانــون بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الطفــل الصــادر 
بالقانــون رقــم )37( لســنة 2012، ومشــروع قانــون بتعديــل بعــض أحــكام قانــون 

الطفل الصادر بالقانون رقم )37( لسنة 2012.

األول  بقانــون  المشــروع  ويتضمــن 
مواكبــة التشــريعات المقارنــة الحديثــة 
فــي مجــال حمايــة الطفــل، فيمــا يتعلق 
بالتنشــئة والصحــة والتعليــم واألســرة 
والتحقيق الجنائي. ويتضمن المشروع 
بقانــون الثاني: توفيــر تعليم نوعي في 
المرحلــة األوليــة للطفــل وفــق مناهــج 
التربيــة  وزارة  مــن  معتمــدة  تعليميــة 
والتعليــم، تتناســب مــع أعمارهــم حتى 

سن الثالثة. 
ورفــع تقاريــر نصــف ســنوية مــن جانب 
رفعهــا  مــن  بــدال  الطفــل  حمايــة  مركــز 
الــوزارة  مســمى  وتعديــل  ســنويا، 
المختصــة. وبررت اللجنة موافقها على 
المقــّررة  الســنة  مــدة  أن  لكــون  القــرار 
إلعــداد تقريــر عــن نشــاط مركــز حماية 
الطفل، تعّد هي المدة المناسبة التضاح 
تواجــه مركــز حمايــة  التــي  المعوقــات 
الطفــل، ووضــع الحلــول المقترحــة، في 
حيــن أن تعديــل هــذه المــدة إلــى ســتة 
الصــورة  إيضــاح  فــي  أشــهر ال يســاعد 

إيجــاد  ثــم  ومــن  للمعوقــات،  الكاملــة 
قانــون  أن  اللجنــة  ووجــدت  الحلــول. 
الصحــة العامــة رقــم )34( لســنة 2018، 
المشــروع  إقــرار  بعــد  صــدر  والــذي 
بقانــون مــن مجلــس النــواب، قــد عالــج 
فــي الفصــل الرابــع عشــر منــه، موضوع 
للطفــل،  المقدمــة  الصحيــة  الخدمــات 
منــه  )59/و(  المــادة  تضمنــت  حيــث 
موضوع توفير الخدمات التشــخيصية 
والوقائيــة والعالجيــة المتعلقــة بصحــة 
الطفل. وكذلك، فإن قانون األســرة رقم 
موضــوع  عالــج  قــد   2017 لســنة   )19(
)الحضانــة(، حيث بيــن القانون المذكور 
البيئــة التــي يتــم فيهــا تنشــئة الطفــل، 
ال  وبالتالــي  الحاضــن،  شــروط  وحــّدد 
توجــد حاجة لتعديل قانــون الطفل من 
خــالل النص علــى أن األســرة الطبيعية 
الطفــل،  لتنشــئة  الفضلــى  البيئــة  هــي 
وبخصــوص موضوع التوعية بالحقوق 
والواجبات فهي تعدُّ مبادئ توجيهية ال 

داعَي لوضعها في القانون.

أوصــت اللجنــة النوعيــة الدائمة للشــباب والرياضة بالموافقة علــى االقتراح برغبة 
بشأن إنشاء مركز شبابي في منطقة وادي السيل في المحافظة الجنوبية والمقدم 

من النائب علي النعيمي.

وجــاءت اعتبــارات المصلحــة العامــة المبــررة لعــرض االقتــراح برغبــة علــى المجلــس 
لتشــجيع فئــة الشــباب علــى تنميــة مواهبهــم الرياضيــة وصقلهــا، واســتثمار طاقاتهــم 
وقدراتهــم وإمكاناتهــم، وتعزيــز التواصــل بيــن الشــباب مــن خــالل تنفيــذ برامجهــم 
الشــبابية والرياضية والثقافية المتنوعة في مركز متخصص وللحاجة الملحة إلنشــاء 
مركز يلبي احتياجات المنطقة؛ لخلوها من مركز شبابي يتيح هذه الخدمات للشباب.

مــن جهتهــا، أشــارت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة أنهــا تعمــل علــى تقديــم الدعــم 
للمراكــز الشــبابية، وإقامــة المنشــآت الخاصــة بها في مختلــف مناطــق المملكة، بحيث 
تغطي كافة المناطق؛ بهدف تقريب المنشآت الشبابية والرياضية للشباب، وذلك وفقا 
للميزانيــة المعتمــدة للــوزارة، ومــا يخصص لها مــن أراض لهذا الغــرض، وطبقا لبرنامج 
عمل الحكومة. وأكدت الوزارة أنه ال توجد أرض في المنطقة مخصصة للوزارة، فإنها 
ســتقوم بوضــع الطلــب باالعتبار ضمــن خططها المســتقبلية فور توافــر األرض الالزمة 
والميزانيــة المتاحــة، وســتعمل الــوزارة علــى اســتفادة أهالــي المنطقــة مــن الخدمــات 
الرياضيــة والشــبابية والثقافيــة التــي يقّدمهــا مركــز مدينــة حمــد النموذجــي؛ بوصفــه 
مركزا شــبابيا نموذجيا متكامال يحتوي على العديد من المرافق الرياضية والشــبابية، 

ولقربه من منطقة وادي السيل.

توافق نيابي شوري على تعديالت “الطفل”

“شباب وادي السيل” ضمن الخطط المستقبلية

خالد بوعنقوزيرة الصحة

8 نواب وقعوا 
على الطلب

المستجوبون غير مقتنعين 
بمبررات الوزيرة عن المخالفات

مكتب الرئيسة زينل أكد 
تسلم صحيفة االستجواب

مروة خميس

راشد الغائب

ليلى مال اهلل

 محرر الشؤون المحلية



المرحــوم إبراهيــم عبدالرحمــن الجناحــي مــن رواد الجيــل الثاني لعائلة الجناحي في التجارة. هو ابن أحد ثالثة أشــقاء متميزين من تجار ســوق المنامة 
ا مطعم ال فونتين الكالسيكي( الواقع خلف مدرسة الرجاء.  القديم ممن سكنوا في فريج العوضية خلف منزل يوسف كاز )حاليًّ

مطلع  القاهرة  في  الــراحــل  درس 
الــســتــيــنــات مــن الــقــرن الــمــاضــي. 
ــكــر  ابــتــعــثــه عـــمـــاه عــثــمــان وأبــوب
محمد الجناحي إلى مدينة الخبر 
المملكة  مــن  الشرقية  بالمنطقة 
نهايات  فــي  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
العقد السادس من القرن العشرين 
وأّســـس  الــعــائــلــة،  تـــجـــارة  إلدارة 
بيع  محالت  أشهر  أحــد  فيها  لهما 
األزيـــــاء الــرجــالــيــة وتــمــكــن بشق 
األنفس من االستحواذ على مكان 
بشارع  الــتــجــاري  الحي  قلب  فــي 
الملك خالد لتحويله إلى ما عرف 

بـ “متجر الجناحي”.
 في نهاية الثمانينات عاد المرحوم 
لالستقرار  البحرين  إلــى  إبراهيم 
بتصفية  قــام  أن  بعد  ا،  نهائيًّ بها 
تجارته في الخبر لظروف خاصة.

أعمال الخير

تحدث حسين طاهر الجناحي أن 
وتواصله  بطيبه  تميز  الــمــرحــوم 

الدائم مع الجميع.
وأضـــاف: “كــان خــدوًمــا” بالدرجة 
األولــــــى ومـــحـــبـــوًبـــا بــيــن الــنــاس 
ــال الــخــيــر،  ــمــ ــادًرا إلـــــى أعــ ــ ــ ــب ــ ــ وم
وصاحب روابط اجتماعية وخير 
ــنــاس  ــد ال ــك تـــوافـ ــ دلـــيـــل عــلــى ذل

مختلف  من  القدامى  وأصدقائه 
أقطار الخليج، من دبي والكويت 
تشييعه  ــحــضــور  ل والـــســـعـــوديـــة 
على  الــعــزاء  مجلس  وحضورهم 

الـــرغـــم مـــن تــوقــفــه عـــن الــتــجــارة 
ألكــثــر مـــن نــصــف قـــرن فـــي تلك 

األماكن. 
وكبار  أعــمــدة  مــن  أعتبره  وتــابــع: 
عــائــلــة الــجــنــاحــي، وكـــان صاحب 
ــورة وخـــاصـــة في  ــشــ حــكــمــة ومــ

المجال التجاري. 

سخي ومعطاء

ــي إن  ــاحـ ــنـ ــجـ ــن الـ ــيـ ــاسـ وقـــــــال يـ
الطيبة  غاية  في  إنسان  المرحوم 

والخلق.
ــا يــرّحــب  ــ ــًم ــ وأضـــــــاف: “كـــــان دائ
بالجميع أثناء زيارتنا له وصاحب 

يد سخية ومعطاء.
بزيارة  كــان  أنــه  ياسين  واستذكر 

إلمـــــارة الـــشـــارقـــة قــبــل ســنــوات، 
محالً  يمتلك  المرحوم  كان  حيث 
لـــأحـــذيـــة، ورفــــض الــفــقــيــد أخــذ 
“كــان  مــســتــدرًكــا  األحـــذيـــة،  قيمة 

يعطينا األشياء ببالش”.
الــراحــل في  وســأل هللا أن يكون 

الفردوس األعلى.

 50 عاًما
ــمــرحــوم منذ  وتــحــدث صــديــق ال
بنبرات  البلوشي  محمد  عاًما   50
توأم  فقد  من  متأثًرا  وبدا  حزينة 

حياته.
ــال: الــمــرحــوم صــاحــب أخــالق  وقـ
ــة، ويـــــــأوي الــبــحــريــنــيــيــن  ــعـ ــيـ رفـ
العاملين في الخبر والدمام بفترة 

السبعينات والثمانينات. 
وأضــــاف: “فـــي ذلـــك الــوقــت كــان 
يستقبل  مجلًسا  يمتلك  المرحوم 
األصـــدقـــاء والــعــامــلــيــن مــن أبــنــاء 
الوطن في تلك الحقبة بعد صالة 

ا”.  المغرب، وكان كريًما جدًّ
ولفت إلى أن الراحل فتح متجًرا 
وهي  للمالبس  “الــمــحــتــرم”  بــاســم 

صفة مثل شخصيته الرائعة.
تميز  الـــمـــرحـــوم  أن  ــــى  إل وأشـــــار 

بحضوره الدائم بالمسجد.

الشاب عبدهللا عقيل مهدي،  تعالى  إلى رحمة هللا  انتقل 
عن عمر يناهز 19 عاما، وهو حفيد عبدهللا محمد األسود، 
بالقرب  أليم  مــروري  لحادث  تعرضه  إثر  الراحل  وتوفي 
عنبرة  أبــو  بمقبرة  الراحل  وشيع  النويدرات.  كوبري  من 
بمنطقة البالد القديم، وتقبل التعازي بدءا من عصر يوم 
أمس للرجال بمأتم مدن بمنطقة جرداب، وللنساء بمأتم 

الزهراء بنفس المنطقة.
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المرحــــــوم الحـــــــاج الشهــابـــــي متواضـــــــع بــال حــــدود
اشـــــــتـــــــهـــــــر بـــــــبـــــــنـــــــاء “حـــــــــــظـــــــــــور” صـــــــيـــــــد األســـــــــــمـــــــــــاك بــــــــــالــــــــــدراز

عبدعلي  إبــراهــيــم  الــحــاج  ــمــرحــوم  ال
قرية  مــوالــيــد  مــن  الشهابي  إبــراهــيــم 
الدراز أًبا عن جد. متزوج ولديه 3 من 

أوالد 4 بنات.
األسماك،  )حظور( صيد  المرحوم  بنى 
ومــنــذ صــبــاه اشــتــهــر بــمــســقــط رأســـه 
يستمر  التي  الكبيرة  )الحظور(  ببناء 
صناعتها قرابة الشهرين.  ،بدأ الشهابي 
الستينات  بداية  منذ  المهني  مشواره 
شركة  في  بالعمل  الماضي  القرن  من 
البحرين لمطاحن الدقيق وتدرج فيها 
منذ  تقاعد  أن  إلــى  األقسام  من  لعدد 

فترة وجيزة. 
ــنـــه حــــضــــوره الــــالفــــت فــي  عـــــرف عـ
الــمــنــاســبــات واألفــــــــراح واألحـــــــزان. 
وتميزه بدثامة أخالقه وتواضعه بين 

الناس. 

األب والصديق

قـــال عـــادل الــشــهــابــي )ابـــن عــم الــمــرحــوم 
إبـــراهـــيـــم الـــشـــهـــابـــي(: الـــمـــرحـــوم بــمــثــابــة 
بقية  ــى  وإل لــي  والناصح  والصديق  األب 
واحترامه  بــأدبــه  تميز  فقد  العائلة  أفـــراد 

للصغير قبل الكبير. ولفت صالح الشهابي 
بـــأدبـــه وتــواضــعــه  ُعـــــرف  ــوم  ــرحـ ــمـ الـ أن 
مع  الدائم  وتواصله  المسالمة  وشخصيته 
أثناء  دليل  وخير  القرية  وأهــالــي  العائلة 
لما  تواضعه  ولــوال  الظهيرة،  عند  تشييعه 
توافد الحشود من داخل القرية وخارجها.

مجلس عزاء المرحوم الشهابي عادل الشهابي صالح الشهابي

عبدهللا  علي  يسرد  والحسرة  األلــم  بنبرة 
فخرو صديق المرحوم شكري سيار مناقب 

الراحل.
ــال فــخــرو: الــمــرحــوم صــديــقــي زميلي  وقـ
بالعمل قبل التقاعد، فقد كنت أعمل رئيًسا 

لأمن والسالمة والحريق بإدارة الموانئ.
وأضاف: ما أصعب أن تجد في هذا الزمان 
ا ومخلًصا مثل الراحل  صديًقا عزيًزا ووفيًّ

شكري. 
وواصل: “تعرفت على المرحوم من خالل 
المرحوم  كــان  عــدد من األصــدقــاء، حينها 
وتوطدت  الثمانينات،  مطلع  منذ  ضابًطا 
الزمالة  عالقة  تطوير  خــالل  مــن  عالقتنا 

بالعمل والزيارات المتكررة بيننا”.
بتوصيف  الكلمات  “تعجز  أن  إلــى  وأشـــار 
رجل  فهو  صــفــات  مــن  يحمله  لما  الفقيد 

وصديق وأخ وطيب الخلق”.

وأكــــــدت عــــدد مـــن أهـــالـــي عــائــلــة ســيــار 
المرحوم  تميز  العزاء  بمجلس  وأصدقائه 
بين  وبشاشته  وتواضعه  أخالقه  بدثامة 
الناس، وتواصله الدائم مع أهالي المنطقة 

وسعيه الدائم لفعل الخير. 

ــفــقــيــد بــشــخــصــيــتــه الــمــتــديــنــة  وتـــمـــيـــز ال
المسجد  فـــي  مــواظــًبــا  فــكــان  الــوســطــيــة 
ومحافًظا على صلواته وال يحب تأخيرها، 
ويحث الجميع بعدم تأخير الصالة وأدائها 

في أوقاتها.

المرحـــوم شكـــــري ســـــاٍع دائـــم لفعــــل الخيـــــــر

علي عبدالله فخرو مجلس عزاء سيار معزون بوفاة سيار

الحاج إبراهيم عبدعلي الشهابي  «

الدراز  «

متقاعد، وكان يعمل سابًقا بشركة  «
البحرين لمطاحن الدقيق

متزوج، وأنجب 3 أوالد و4 بنات «

شكري سيار  «

أصله من المحرق وسكن  «
بمدينة عيسى

متقاعد من العسكرية «

سيرة المتوفي

سيرة المتوفي

حشود من خارج 
الدراز شّيعت 

الراحل

ُعرف بأدبه وتواضعه 
وشخصيته المسالمة 

وتواصله الدائم

عمل بالعسكرية 
وعرف عنه 

االنضباط

يحث الجميع 
على تجنب تأخير 

الصلوات

 راشد الغائب

أثير الكثير من النقاش بمكتب رئاسة 
التحرير عندما طرحت فكرة تغطية 
مجالس تعزية من توفاهم هللا. ليس 
الصحافة  حــضــور  بالمجتمع  مألوفا 
للشخصيات  عــدا  التعزية  بمجالس 

المعروفة. 
االجتماع  طاولة  على  الزمالء  وضع 
تـــســـاؤالت وتــحــديــات وطــمــوحــات: 
وجود  المرحوم  ذوو  سيتقبل  كيف 
ويلتقط  الراحل  مناقب  يدون  محرر 
ستتقبل  وهــل  المجلس؟  من  الصور 
أسرة المغفور له ذلك؟ وهل سيستمر 
الــمــهــنــي  ــه  ــبـ واجـ أداء  فـــي  الــمــحــرر 

بالرغم من بعض اإلحراجات؟
ــادر نــابــضــة  ــصـ ــتــعــزيــة مـ مــجــالــس ال
ــن واجـــب  ــتــواصــل الــشــعــبــي، ومــ ــال ب
تــكــون حــاضــرة بقلب  الــصــحــافــة أن 

المشهد دوما.

عندما ُترزأ أسرة بوفاة أحد أفرادها، 
الجلل،  الــحــدث  بــدوامــة  تــدور  فإنها 
الكبيرة  عائلتها  بمصابها  ويواسيها 

بالبحرين وخارجها.
انطلق الزميالن سعيد محمد ومحمد 
الصعبة.  الــمــهــمــة  بــهــذه  الــديــن  ــن  زيـ
ــر وتــغــطــيــة  ــ ــ غــايــتــهــمــا كـــســـب األجـ
هللا.  تــوفــاهــم  لمن  التعزية  مجالس 
وأسأل هللا سبحانه وتعالى أن يتغمد 
ويسكنهم  رحمته  بــواســع  الراحلين 
وذويهم  أهلهم  ويلهم  جناته  فسيح 

الصبر والسلوان.
شكرا  الصفحة  بافتتاحية  وأســجــل 
لــلــزمــيــلــيــن سعيد  وتـــقـــديـــرا خـــاصـــا 
ميداني  جهد  مــن  ــذاله  ب لما  ومحمد 
ــا ال يــمــكــن  ــمـ ونـــفـــســـي كـــبـــيـــريـــن، ربـ
قياسهما بالتقارير المصورة لمجالس 

التعزية المنشورة بعدد اليوم.

صفحــــــة صعبــــــة

المرحوم الجناحي آوى البحرينيين بالخبر والدمام
صنـــدوق حكمـــة العائلـــة.. وفتـــح متجـــرا بقلـــب الحـــي التجـــاري بالســـعودية

حسين طاهر الجناحي محمد البلوشي ياسين جناحي

متعب  ظاهر  عبدهللا  خالد  تعالى  هللا  رحمة  إلــى  انتقل 
الذوادي، وشيع عصر يوم األربعاء، وتقبل التعازي حتى 
بمنطقة  عفان  بن  عثمان  بجامع  للرجال  السبت  اليوم 

الزالق.

انتقل إلى رحمة هللا تعالى الحاج رمضان علي 
كاظم، وشيع أمس الجمعة بمقبرة سترة القرية، 

وتقبل التعازي للرجال بمأتم القرية الشمالي.

حسين  الــشــاب  تعالى  هللا  رحــمــة  إلــى  انتقل 
أمس  يــوم  عصر  وشيع  عبدهللا،  علي  عبدهللا 

الجمعة بمقبرة كرانة.

حادث كوبري النويدرات يغتال شباب عبداهلل

المرحوم من رواد 
الجيل الثاني 

لعائلة الجناحي 
بالتجارة

عاد للبحرين منذ 
الثمانينات بعد 
تصفية تجارته 

بالسعودية

إبراهيم عبدالرحمن محمد  «
الجناحي 

 73 عاما «

مولود بالمنامة  «

درس بالقاهـــرة بدايـ̀ة  «
الستي̀نات 

عمل بالتجارة وصاحب محالت  «
أزياء رجالية

سيرة المتوفي

محمد زين الدين

المرحوم إبراهيم الجناحي

محرر الشؤون المحلية

المرحوم إبراهيم الشهابي

المرحوم شكري سيار

محرر الشؤون المحلية



ثّبتــت االنتخابات األخيــرة لقيادة االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أقدام 
أنصــار رئيــس االتحــاد ونقيب شــركة “جيبك” يعقوب يوســف مــن خالل فوز 

قائمته غير المعلنة بشكل كاسح.

االنتخابــات  لنتائــج  “البــاد”  قــراءة 
تســتند لمعطيــات األرقــام ومعلومات 
وســلوك  الصحيفــة  عليهــا  حصلــت 
المندوبيــن بالمؤتمــر العــام والذي كان 

األسخن منذ تأسيس االتحاد.
بيــن  المندوبيــن  ســلوك  انقســم   -
فريقيــن، األول بقيادة رئاســة االتحاد 
نقيب شــركة “جيبك” يعقوب يوسف، 
واآلخر بقيادة النقيب الســابق لشركة 
البنعلــي،  علــي  باالتحــاد  اإلداري  ألبــا 
وأول إشــارة علــى ذلــك قــرار المؤتمر 
العــام إلغــاء تثبيــت عضويــة منــدوب 
الســبيعي  خالــد  ألبــا  شــركة  نقابــة 
مــن  فصلــه  بســبب  العــام  بالمؤتمــر 
الشــركة، إذ وقفت نقابتــه ومناصريها 
األغلبيــة  إرادة  ولكــن  تثبيتــه،  مــع 
أحالته من منــدوب بصاحيات كاملة 

إلى عضو مراقب بالمؤتمر العام.
- يمكــن احتســاب أقصــى ثقــل لنقيب 
مــن خــال عــدد األصــوات،  “جيبــك” 
إذ حصــل علــى 60 صوتــا. أمــا الفريق 
وهــي   ،30 إلــى  يصــل  فثقلــه  اآلخــر، 
عــدد األصوات التي حصل عليها علي 

البنعلي.
 4 بـــ  ألبــا  شــركة  نقابــة  دفعــت   -
مترشــحين، وفيمــا لو فــازوا جميعهم 
مجلــس  أعضــاء  عــدد  ربــع  يشــكلون 
منهــم  ســقط  ولكــن  االتحــاد،  إدارة 
مترشــح، وفــاز 3، وتقاربت أصواتهم، 
وهي: علي البنعلي )30 صوتا(، وباسم 
كويتــان )29 صوتا(، وعبدهللا المعراج 

)27 صوتا(، وندى ناجي )19 صوتا(.
- تقاربت أصوات فريق نقيب “جيبك” 
بشكل واضح، إذ حصد حمد السبيعي 
األصــوات،  أعلــى  يوســف  ويعقــوب 

وكاهما من نقابة شركة جيبك.
- أحرز حمد الســبيعي أعلى األصوات 
)75 صوتا(، وهو يمثل إرادة مشــتركة 
مــن مندوبــي الفريقين، إذ حصل على 

60 صوتــا مضمونــا مــن فريــق نقيــب 
“جيبــك”، ويضاف إليهم 12 صوتا من 
مندوبــي نقابــة “ألبــا” و3 أصــوات مــن 

فريق البنعلي. 
- تفــرض النقابــات التــي تحــوز علــى 
إيقاعهــا  المندوبيــن  مــن  كبيــر  عــدد 
باالنتخابــات، وأثقــل المقترعيــن مــن 
مندوبــا(،   15( التربوييــن  نقابــات: 
والصيانــة  والخدمــات  واإلنشــاءات 

)15 مندوبا(، وألبا )13 مندوبا(.
الجديــد وجــود  بالتشــكيل  الافــت   -
إذ  االتحــاد،  إدارة  بمجلــس  أخويــن 
وأيمــن  ســلمان  أســامة  مــن  كل  فــاز 
ســلمان، واألول مازال موظفا بشــركة 
“جيبــك”، واآلخــر تقاعــد من الشــركة، 
ومن بعد مغادرته أسس نقابة حديثة 
والخدمــات  اإلنشــاءات  باســم  العهــد 
والصيانة، ومضى على إبصارها النور 
حســب شــهادة ســابقة لحمد السبيعي 
6 أشــهر، وتخدم هذه النقابة العاملين 
بقطاع اإلنشــاءات والصيانة والشحن 
والخدمــات  والمقــاوالت  والتوصيــل 

اللوجستية.
- بلغ عدد المندوبين بنقابة اإلنشاءات 
شــخصا،   15 والصيانــة  والخدمــات 
وهــو ما يعني أن عــدد أعضائها يفوق 

.1500
اشــتراكاتها لضمــان  نقابــة ســددت   1
مــن أصــل  العــام  بالمؤتمــر  حضورهــا 
20 نقابــة، وهــو ما يعنــي أن 9 نقابات 

تخلفت عن سداد االشتراكات.
- هيمن مترشــحو النقابــات الصناعية 
علــى مجلــس االدارة الجديد بوصول 
كبريــات  يمثلــون  مترشــحين   10

الشــركات الصناعيــة مثــل بابكــو وألبا 
وجيبــك وجرامكــو وتطويــر للبتــرول 
المجلــس  67 % مــن أعضــاء  بنســبة 

التنفيذي.

أخوان بقيادة “الحر” والبنعلي يفقد األغلبية
تخلفــت و9  االشــتراكات  ســددت  نقابــة   11 قيادتــه..  انتخابــات  بنتائــج  قــراءة 
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أنصار الرئيس 
يثبتون أقدامهم 

بفوز كاسح 
لقائمتهم

مترشحو النقابات 
الصناعية 

يهيمنون على 
مقاعد اإلدارة

اإلدارة الجديدة لإلتحاد الحر لنقابات عمال البحرينراشد الغائب
المركز باالتحاد الحرالنقابةاالسم

الرئيسجيبكيعقوب يوسف

نائب الرئيسألباباسم كويتان

النائب الثانيطيران الخليجزبيدة البلوشي

أمين السر العامجيبكأسامة سلمان

أمين السر العام المساعدبتلكو الحرةباسم سيادي

نائب الرئيس للشؤون الماليةطيران الخليجعبدهللا جناحي

نائب الرئيس للتنظيم الداخليبابكو الحرةبسيم الذوادي

نائب الرئيس للعاقات الدولية والعربيةألباعلي البنعلي

نائب الرئيس لاعام والعاقات العامةبابكو الحرةسارة النعيمي

نائب الرئيس للتدريب والتثقيف العماليجيبكحمد السبيعي

نائب الرئيس للشكاوى والعاقات العماليةتطوير للبترولأحمد فقيهي

نائب الرئيس للتشريع والدراساتجرامكو الوطنيةمحمد عبدهللا

نائب الرئيس للمشروعات واألنشطةاإلنشاءات والخدماتأيمن سلمان

نائب الرئيس للصحة والسامة المهنيةألباعبدهللا المعراج

نائب الرئيس لشؤون الشباب العاملبتلكو الحرةمحمد مراد

مندوبو المؤتمر العام لالتحاد الحر 
للنقابات من النقابات

عدد المندوبيننقابة

4جيبك

4بابكو الحرة

3جرامكو الوطنية

13ألبا

5بتلكو الحرة

5صلب البحرين

3أسري

15التربويين

15اإلنشاءات والخدمات

7طيران الخليج

2تطوير للبترول

76المجموع

الخاسرون باالنتخابات
النقابةاالسم

شركة صلب البحرينخليل ابراهيم القاف

شركة تطوير للبترولعلي محمد سالمين

ألباندى ناجي علي

يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين 
االجتماعي الصادر بالمرســوم بقانون رقم )24( لســنة 1976، والذي إلى تحقيق المســاواة بين 
الــزوج المتوفــاة زوجتــه واألرملــة، فــي اســتحقاق المعــاش التقاعــدي للــزوج المتوفــى، حيث 
اشــترط القانــون الحالــي الســتحقاق الــزوج المتوفــاة زوجتــه لنصيــٍب في معاشــها بــأن يكون 

عاجزا عن الكسب، دون وجود مثل هذا الشرط في حق األرملة. 

مــن جهتهــا طلبــت الحكومــة فــي إعــادة النظر 
فــي المشــروع بقانــون على ضــوء الماحظات 

اآلتية:
- يتعارض المشروع بقانون مع جوهر ومفهوم 
أنظمــة التأميــن االجتماعــي ومناط اســتحقاق 

المعاش فيها.
- المعــاش ال يعــّد تركــة موروثــة عــن المؤّمــن 
عليه أو صاحب المعاش وفق شروط محددة.

معــاش  فــي  لنصيــب  الــزوج  اســتحقاق  إن   -
زوجته المتوفاة رغم عدم تحقق شرط العجز، 
يعنــي بالضــرورة االنتقــاص مــن نصيــب بقيــة 

المستحقين.
دون  وفاتهــا  عنــد  القانــون  مشــروع  يقــّرر   -
شــرط أو قيــد، ومن ثم الجمع بين معاشــه عن 

نفســه ومعاشــه عن زوجته تلقائيا وفي جميع 
األحوال، وهو ما ال مسّوغ وال سند له.

- يترتــب علــى مشــروع القانــون إضافــة ميزة 
دراســة  إجــراء  تتطلــب  جديــدة  تأمينيــة 
اكتواريــة للوقــوف علــى تكلفــة هــذا التعديــل 

وتأثيره على األوضاع المالية للصندوق.
في حين رأت هيئة التشريع واإلفتاء القانوني 
أن مشروع القانون جاء متوافقا مع النصوص 
القضــاء  لــدى  عليــه  والمســتقر  الدســتورية 
الدستوري المقارن، ويحّقق العدالة والمساواة 

في إحدى صورها.
وتحفظــت الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعي 
علــى المشــروع بقانــون الفتــة الــى إن إدخــال 
شــرط  دون  مــن  المســتحقين،  ضمــن  الــزوج 

العجــز، ســيترتب عليــه مشــاركته ألبنائــه فــي 
مــن  واالنتقــاص  المعــاش،  علــى  الحصــول 
نصيبهــم ، فضا عــن أن القانون ينّص صراحًة 
علــى أن األصــل هو عدم جــواز صرف أكثر من 

معاش واحد، باستثناء بعض الحاالت.
دون  بقانــون  المشــروع  إقــرار  أن  وأوضحــت 
قيــد ينطوي على إضافة ميزة تأمينية جديدة 
تتطلــب إجــراء دراســة التكلفــة وتأثيرها على 

األوضاع المالية للصناديق. 
من جانبه، أيد المجلس األعلى للمرأة المشروع 
بقانون لتحقيقه المســاواة بيــن المرأة والرجل 
في اســتحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي 

منهما بإلغاء شرط عجز الزوج.
وبيــن أن تطبيــق المشــروع ســينعكس بشــكل 
كمــا  األســرة ومعيشــتها  علــى وضــع  إيجابــي 
أنــه ال يتعــارض مــع مفهــوم وأنظمــة الضمــان 
االجتماعــي، ولــن يــؤدي إضافــة أي تكاليف أو 
أعبــاء مالية إلى صنــدوق التقاعد، وال تعارض 

التعديل مع أحكام الشريعة اإلسامية.

يناقــش مجلس النــواب الثاثــاء المقبل تقرير 
قانــون  مشــروع  بخصــوص  الخدمــات  لجنــة 
بتعديــل بعــض أحــكام القانون رقم )13( لســنة 
1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد 
لموظفــي الحكومــة، والــذي يتضمــن تحقيــق 
المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي اســتحقاق 
المعــاش التقاعدي عند وفــاة أي منهما، بحيث 
يســتحق الــزوج نصيبا مــن المعــاش التقاعدي 
لزوجته المتوفاة دون اشتراط؛ كونه “عاجزا”.

وطلبــت الحكومــة في مرئياتها حول مشــروع 
القانــون إعــادة النظــر فــي المشــروع لتعارضــه 
مــع جوهر ومفهوم أنظمــة التأمين االجتماعي 
موضحــة  فيهــا،  المعــاش  اســتحقاق  ومنــاط 
أن المعــاش ال يعــّد تركــة موروثــة عــن المؤّمن 
عليه أو صاحب المعاش وفق شروط محددة، 
فــي  نصيبــا  الــزوج  اســتحقاق  أن  عــن  فضــا 
معاش زوجته المتوفاة رغم عدم تحقق شرط 
العجــز، يعنــي بالضرورة االنتقــاص من نصيب 

بقية المستحقين.
وأوضحت أن مشروع القانون يقرر استحقاق 
الــزوج نصيبــا فــي معــاش زوجته عنــد وفاتها 
دون شــرط أو قيد، ومن ثم الجمع بين معاشه 
عــن نفســه ومعاشــه عــن زوجتــه تلقائيــا وفي 

جميع األحوال، وهو ما ال مسّوغ وال سند له.
ولفتت أن مشروع القانون يترتب عليه إضافة 
ميــزة تأمينيــة جديــدة تتطلــب إجراء دراســة 
اكتواريــة؛ للوقــوف علــى تكلفــة هــذا التعديــل 

وتأثيره على األوضاع المالية للصندوق.
مــن جهتهــا، تحفظــت الهيئــة العامــة للتأميــن 
االجتماعي على المشــروع بقانون مشــيرة إلى 
أن إدخــال الــزوج ضمــن المســتحقين من دون 
شــرط العجز، ســيترتب عليه مشــاركته أبناءه 
فــي الحصــول علــى المعــاش، واالنتقــاص مــن 

نصيبهم.
 كمــا أن القانــون ينص صراحــًة على أن األصل 
هــو عــدم جــواز صرف أكثــر من معــاش واحد، 

باســتثناء بعــض الحــاالت، فضا عــن إن إقرار 
علــى  ينطــوي  قيــد  دون  بقانــون  المشــروع 
إضافــة ميــزة تأمينيــة جديــدة تتطلــب إجراء 
دراســة التكلفة وتأثيرها على األوضاع المالية 

للصناديق. 
البحرينــي  النســائي  االتحــاد  رفــض  كمــا 
نصيــب  تخصيــص  أن  موضحــا  المشــروع، 
للزوج من معاش زوجته ســيكون على حساب 
نصيــب الورثة المســتحقين اآلخرين من أبناء 
المتوفــاة، ممــا ســيضر بمصالحهم مــن دون أن 
يســهم بالضــرورة فــي حفــظ العائلــة وتماســك 

أفرادها.  
وأضــاف إن الــزوج هــو المنوط به شــرعا إعالة 
األســرة وتأمين الدخل لهــا، وبعد الوفاة ينتقل 
األســرة  أفــراد  كل  إلــى  المعــاش  فــي  الحــق 
بمــن فيهــم الزوجــة، وهــذا ممــا يجعــل النــص 
الحالــي للقانــون منســجما مــع أحكام الشــريعة 

اإلسامية الغّراء.

الحكومة: التشريع يتعارض مع جوهر أنظمة التأمين تتحفظ “التأمينات”  و  العجز...  يشترط  ال  نيابي  تشريع 

استحقاق الزوج نصيًبا في معاش أرملته منح الزوج حقا من راتب العسكرية المتوفاة

ليلى مال اهلل

أوصت لجنة الخدمات النيابية برفـــض مشروع القانون بتعديل المادة )43( 
مــن قانــون إيجــار العقــارات الصــادر بالقانــون رقــم )27( لســنة 2014، والذي 
ينــص علــى” يجــوز الطعــن في قــرار اللجنــة أمــام المحكمــة الكبــرى المدنية، 
وذلك خالل خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور القرار أو إعالنه بحسب 
األحوال، ويكون حكم المحكمة في الطعن نهائيا، ويجوز الطعن فيه بالتمييز 

طبقًا لإلجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز”.

إضافــة  بقانــون  المشــروع  ويتضمــن 
فقــرة جديــدة إلــى المــادة )43( تنــّص 
فــي  بالتمييــز  الطعــن  جــواز  علــى 
األحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى 
المدنية عن الطعون في قرارات لجنة 

المنازعات اإليجارية.
مــن  )أ(  البنــد  عــن  الغمــوض  وإزالــة 
المادة )43( من القانون، بإضافة فقرة 
تنــّص صراحــًة على جــواز الطعن في 
األحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى 
لجنــة  قــرارات  طعــون  فــي  المدنيــة 
المنازعات اإليجارية بطريق التمييز.

التــي  الغايــة  إن  اللجنــة  وأوضحــت 
قــة  يســتهدفها مشــروع القانــون محقَّ
بشأن قابلية األحكام النهائية الصادرة 
والتجاريــة  المدنيــة  )المــواد  فــي 
واألحــوال الشــخصية لغير المســلمين 
واألحكام الشرعية واألحكام الصادرة 
فــي المــواد الجنائية( للطعــن بالتمييز 
رتهــا المادتــان  فــي األحــوال التــي قرَّ
الرابعــة والثامنــة مــن قانــون محكمة 
ل قاعدة عامة تتيح  التمييز، وهي تمثِّ
الطعــن بالتمييز في األحــكام النهائية 
الكبــرى  المحكمــة  تصدرهــا  التــي 

عــن  المقامــة  الطعــون  فــي  المدنيــة 
قــرارات )لجنة المنازعــات اإليجارية(، 
ودون الحاجــة لتقريــر ذلــك بموجــب 

مشروع القانون محل التقرير.
مــن جهتهــا وافقــت جمعيــة البحريــن 
العقاريــة علــى مشــروع القانــون، مــع 
ضرورة تحديد زمن معين للطعن في 
أحــكام التقاضــي واإليعاز لهــذا النوع 
مــن الطعــن التخصصــي إلــى محكمــة 

تمييز مختصة إن جاز ذلك قانونا.
فــي حيــن رفضــت جمعيــة التطويــر 
العقــاري البحرينيــة مشــروع القانــون 
لمــا لــه مــن تأثيــر ســلبي علــى حركــة 
التــداول فــي الســوق العقاريــة، حيث 
ب  إن زيــادة درجــات التقاضــي تتســبَّ
التقاضــي،  إجــراءات  بــطء  فــي 
فــي  اإليجــار  تطــور  بــطء  وبالتالــي 

المجال العقاري.

يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة بخصوص االقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر 
مشــاة يربط قرية المعامير بنظيرتها العكر الشــرقية؛ تفاديا للحوادث، وتيســيرا 
للحركــة المروريــة فــي هــذه المنطقة الحساســة على شــارع الشــيخ جابر األحمد 
اد وغــازي آل  ــاس وفاضــل الســوَّ ــار عبَّ م مــن كل مــن النــواب عمَّ الصبــاح، والمقــدَّ

رحمة ومعصومة عبدالرحيم وأحمد األنصاري.

رة  وحســب اعتبارات المصلحــة العامة المبرِّ
لَعرض االقتراح برغبة على المجلس ورد أن 
حجــم الحركة المرورية الكثيفة على شــارع 
واكتظــاظ  الصبــاح  األحمــد  جابــر  الشــيخ 
الخدمــات،  مــن  بالكثيــر  الشــارع  جانبــي 
وتوفيــر األمــن والســامة المروريــة للمــارة 
والســّواق، وتفاديــا لوقوع الحــوادث. فضا 
المروريــة.  الحركــة  انســيابية  ضمــان  عــن 
واستغال مشــروع التطوير الحالي للشارع 
إلنشــاء جســر للمشــاة بيــن قريــة المعاميــر 

وقرية العكر الشرقية.
مــن جهتهــا، ذكرت وزارة االشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي أنهــا تعمــل 
علــى مشــروع تطويــر شــارع الشــيخ جابــر 

األحمــد الصباح من جزيرة النبيه صالح إلى 
تقاطــع قرية النويــدرات الذي يعتمد تنفيذه 
علــى توفــر الميزانيات المطلوبــة، إال أن هذا 
المشــروع ال يشمل إنشاء جسور للمشاة في 

أي نقطة من نقاط االستقطاب.
وذكــرت أنهــا قامــت بالتعــاون مــع المكتــب 
التصاميــم  بإعــداد  ل  المخــوَّ االستشــاري 
حركــة  مراقبــة  بعــد  التفصيليــة  الهندســية 
عبــور المشــاة عند جميــع المعابــر الموجودة 
ــن أن أعداد  حاليــا لمــدة أشــهر عديــدة، وتبيَّ
العبــور أقــل من المعــدالت المطلوبــة عالميا، 
فــي  فقــط  عابــرا   40 عددهــم  بلــغ  حيــث 
نقــاط  عنــد  متواصلــة  ســاعات  أربــع  أعلــى 

االستقطاب. 

وأوضحــت انــه ســيتّم إلغــاء المعبــر الحالي 
ــم بإشــارة ضوئيــة للمشــاة والرابط ما  المنظَّ
بيــن قريــة المعاميــر وقريــة العكر الشــرقية، 
وســيتم إنشــاء جســر علــوي للســيارات عند 
تقاطع شارع المعامير مع شارع الشيخ جابر 
األحمــد الصبــاح، واســتحداث تقاطع رباعي 
بإشــارة  ــم  ومنظَّ الجســر  أســفل  للمركبــات 

ضوئية عند نقطة العبور الحالية. 
وذكــر مجلــس أمانــة العاصمــة أن المخطــط 
العام للمقترح يبين وجود تطوير مســتقبلي 
للتقاطــع بيــن قريتي العكــر والمعامير ُأطلق 
عليــه )تقاطــع كوبــري المعاميــر(، حيــث تــّم 
التأكيــد مــن جانــب المعنييــن فــي الشــركة 
وشــؤون األشــغال بوزارة األشــغال وشؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي بــأن تطوير 
التقاطع المذكور ســُيلغي الحاجة إلى إنشاء 
جســر للمشاة، حيث سيوفر األمن والسامة 

لمرتادي الشارع من المشاة والسّواق.

“تقاطع كوبري المعامير” يلغي حاجة جسر المشأةرفض الطعن بالتمييز في “المنازعات اإليجارية”

مجموع المندوبين المدعوين: 84. «

الحاضرون بالمؤتمر العام: 76 مندوب )%90.5 من يحق  «

حضورهم(.

عدد أعضاء المجلس التنفيذي: 15. «

لجنة انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي: جاسم المهندي  «

)نقابة التربويين(، وخالد السبيعي )نقابة عمال ألبا(، 

ويوسف أحمد )النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج(، 

وفهد محمد )نقابة اإلنشاءات والخدمات(، وخالد القوتي 

)نقابة عمال شركة صلب البحرين(.



اهتمام حكومي كبير بتدريس “العربية”
ــمــراحــل ال كـــل  فـــي  ــلــغــة  ال لتفعيل  مــهــمــة  خـــطـــوات  الــنــعــيــمــي: 

افتتــح المؤتمــر الدولي الثامن للغة العربيــة برعاية نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبي ســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم، 
وحضور ســمو الشــيخ منصور بن محمد بن راشــد آل مكتوم، والعديد من المســؤولين 
والخبــراء ذوي االختصــاص مــن العديــد مــن الدول.وُكــرم فــي المؤتمــر الفائــزون فــي 
الــدورة الخامســة مــن جائــزة “محمــد بن راشــد للغــة العربية” فــي محاورهــا المختلفة، 

إضافة إلى تنظيم العديد من الندوات واالجتماعات وجلسات النقاش.

ماجــد  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  وشــارك 
النعيمــي فــي أعمــال الجلســة األولــى من 
المؤتمــر مــع عــدد مــن كبــار المســؤولين 
حملــت  والتــي  العربيــة،  المنظمــات  فــي 
عنــوان “دور المنظمــات والهيئات العربية 

والدولية في خدمة اللغة العربية”.
وأثنــى الوزيــر على جهــود دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة الشــقيقة فــي االهتمام 
باللغــة العربيــة، ومــن ذلك “جائــزة محمد 

تمّثلــه  ومــا  العربيــة”  للغــة  راشــد  بــن 
فــي  العلمــي  البحــِث  علــى  تشــجيع  مــن 
تخصصــات اللغــة المختلفــة، إضافــًة إلى 
القــراءة  الــدور الفاعــل لمســابقة تحــدي 

العربي.
بتعزيــز  البحريــن  اهتمــام  إلــى  وأشــار 
مختلــف  فــي  العربيــة  اللغــة  تدريــس 
المراحــل الدراســية، اســتناًدا إلى ما جاء 

في دستور المملكة، وقانون التعليم.

ولفــت إلى عنايــة الوزارة باللغــة العربية، 
الملــك حمــد  أن مشــروع جاللــة  مؤكــًدا 
الرقمــي  والتمكيــن  المســتقبل  لمــدارس 
فــي التعليم، اللذيــن نفذتهما الوزارة بناًء 

الكريمــة مــن  الملكيــة  التوجيهــات  علــى 
عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفة، كان لهمــا دور بارز 
وواضــح فــي تفعيــل المنظومــة الخاصة 
فــي  المعلومــات واالتصــال  بتكنولوجيــا 

التعليم لتدريس اللغة العربية.
وبيــن أن الــوزارة خطــت خطــوات مهمــة 
لتفعيــل اللغــة العربيــة فــي كل المراحــل 
التعليميــة عبــر مشــروع “اقــرأ”، وأنــه في 
الدراســية  الخطــة  تنظيــم  إعــادة  ضــوء 
بالمدارس بعد أن اتخذت الوزارة قرارها 
بإلغــاء الواجبــات المدرســية واســتبدالها 
فــي  اليوميــة  المدرســية  بالتطبيقــات 
المــدارس، والــذي مكــن مــن تخصيص 3 
حصص أسبوعية للقراءة باللغة العربية.

وزير التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

4625 حصة البحرين من الحجاج هذا العام
شعبان نهاية  إلكترونًيا  التسجيل  ــراءات  إجـ من  لالنتهاء  موعد  آخــر 

أكــدت اللجنــة العليا لشــؤون الحــج والعمرة 
أهميــة التزام جميع حمالت الحج المرخصة 
بأنظمة واشــتراطات وزارة الحج السعودية، 
الفتــة إلــى أن بعثــة البحريــن للحــج ملتزمة 
كافــة  الحجــاج  بيانــات  تســجيل  بمواعيــد 
فــي المســار اإللكتروني الســعودي في نهاية 
مــن  المملكــة  حصــة  وأن  المقبــل،  شــعبان 
الحجــاج هــذا العــام 4625 حاجا.جــاء ذلــك 
فــي االجتمــاع األول للجنــة العليــا لشــؤون 
الحج والعمرة برئاسة وزير العدل والشؤون 
اإلســالمية واألوقــاف رئيــس اللجنــة العليــا 

الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
مســتوى  تحســين  علــى  أعضــاء  وأثنــى 
جميــع  فــي  للحجيــج  المقدمــة  الخدمــات 
مــن  المبذولــة  الجهــود  خصوصــا  المشــاعر 
الســعودية  والعمــرة  الحــج  وزارة  جانــب 

والمؤسسات األهلية.
كمــا أعلنــت اللجنــة العليــا فــي اجتماعها عن 

أن آخر موعد لالنتهاء من إجراءات تسجيل 
الحجــاج عــن طريــق المســار اإللكتروني هو 
نهايــة شــهر شــعبان المقبــل بحســب محضــر 
اتفاقيــة وزارة الحــج الســعودية، والــذي تــم 
توقيعــه بيــن كل مــن بعثــة البحريــن للحــج 

ووزارة الحج والعمرة بالشقيقة السعودية.
وأكــدت اللجنــة أن أي إجراءات بعد التاريخ 
المواطنيــن  داعيــة  إداريــة،  مخالفــة  يعــد 
الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام إلى 
ســرعة التســجيل لــدى الحمــالت المرخصــة 
قبل نهاية شعبان؛ تفاديا ألي تعطيل أو إلغاء 
يطولهم بسبب االلتزام بمواعيد انتهاء فترة 
مــن جانــب  المقــررة  اإللكترونــي  التســجيل 
النســبة  بــأن  علمــا  الســعودية،  الحــج  وزارة 
المحــددة لتســجيل الحجــاج الخليجييــن ال 
تتجــاوز 2 % مــن عدد الحجاج كما هو مقرر 

في محضر االتفاق مع الشقيقة السعودية.
كمــا أقــرت اللجنــة بعــد الدراســة والتحقــق 

جــدول مخالفات حمالت الحج في الموســم 
الماضــي، والــذي عرض ما تقدمت به اللجان 
العاملــة في البعثة من تجــاوزات ومخالفات 
إداريــة وأمنيــة، إذ تم شــطب حملة وإنذار 3 

حمالت وتنبيه 8 حمالت.
كمــا ووافقــت اللجنــة علــى مشــروع كفالــة 

الــزكاة  صنــدوق  سيدشــنه  والــذي  حــاج، 
الدينيــة  الشــؤون  التابــع إلدارة  والصدقــات 
بالوزارة ضمن خطته التشغيلية للعام 2019 
خدمــة للمواطنين مــن ذوي الدخل المحدود 
ولم يســبق لهم الحج؛ ليتمكنوا من أداء هذا 

الركن العظيم.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية يترأس االجتماع

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
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مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميــدان، النائــب فــاح 
هاشــم، فــي مكتبــه، وبحث معه ســبل تعزيــز التعاون المشــترك مع مجلس 
النــواب بمــا يخدم المشــاريع والمبادرات التنمويــة واالجتماعية في مملكة 

البحرين.

وخــالل اللقــاء، تــم بحــث عــدد مــن القضايــا العماليــة واالجتماعية، والســعي 
لتعزيــز التعــاون مع الســلطة التشــريعية، وفي هذا الســياق ثمــن حميدان دور 
مجلــس النــواب فــي دعــم التشــريعات ذات الصلــة بعمل الــوزارة، مســتعرًضا 
الجهــود التــي تبذلهــا الــوزارة فــي مجــاالت العمــل، فضالً عــن تطويــر قدرات 
القوى العاملة الوطنية وتحســين إنتاجيتها بمنشــآت القطاع الخاص، وتوفير 

الحماية االجتماعية لمختلف فئات وشرائح المجتمع البحريني.

تعزيز التعاون العمالي مع النواب

Û  أقــف باحتــرام وبتقديــر بالغ أمــام كافة المشــاركات البطولية لقواتنا المســلحة
خارج حدود الوطن، والتي قدم بها رجاالتنا أسمى مفاهيم الشجاعة والبطولة 
واالختــالف؛ إلعــادة األمــن واألمــل لبلدان ُحرقت شــعوبها بأبشــع أنــواع الظلم 

والضيم، ومحاولة انتزاع والهوية والوجود والتاريخ نفسه.
Û  هــذه المشــاركات الطولى، والتــي تعكس النظرة السياســية الحكيمة للبلد نحو

هذه البقعة وتلك من العالم العربي؛ حفاظا على أمنها واستقرارها القومي، من 
محاوالت النيل من الشــرعية، يوجز دور قواتنا المســلحة كطرف فاعل ومؤثر 

في مواجهة التهديدات، والنيل منها، أيا كانت، وكيفما كانت.
Û  وألجل هذه القيم والمبادئ الســامية، والتي نشــأ عليها أبناء البحرين، تضحية

وإخالص ووفاء، ُسكبت الدماء الطاهرة وهي تروي األتربة الجافة، والصخور 
الخشــنة، وســفوح الوديان الصلبة، بدور ملحمي، يســير بخطى ثابته، وعزيمة 
صادقة، وإرادة من حديد، نحو مستقبل جديد، ينال به المظلوم حقه المنتزع. 

Û  إلــى البحرينيــون بشــجاعة متكــررة  المشــروعة، يحضــر  اليمــن  وفــي حــرب 
جانــب إخوانهــم من الســعودية واالمــارات وغيرهم، بتحالف حر ساســة األمل 
والمناصــرة ألهــل اليمــن فــي مواجهــة محنتهــم الكبــرى، قبالة شــراذم الحوثي 
المجرمــة، والتــي أمعنــت مــع عمالء الولي الفقيــه، في القتل، والســلب، وإهانة 

المواطن اليمني، بيوميات الرعب، والبارود، والرصاص الساخن. 
Û  أينمــا وجــد الُظلــم، وجــد البحرينيون أبطــاال، وجنودا، وفرســانا، بمهــام واجب

كبــرى، تمثــل الحــزم، والعــزم، وإعــادة األمــل، والــروح الجديدة، لربــوع أوطان 
متعبــة، أكلتهــا الخالفــات، والتدخــالت، والتآمــرات، واألطمــاع، فشــكرا لرجال 
قواتنا المسلحة، وشكرا إلخوانهم في السعودية واإلمارات على كل ما يبذلونه 

من تضحيات لعالم مستقر، يخلو من النزاعات والقهر وانتزاع الحقوق.

لن ننسى 
دماء جنودنا 

البواسل

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

9 جلسات علمية للمؤتمر في اليوم الثاني

بدور المالكي من المنامة

الدفتر: دواء جديد للسكري يخفض الوزن 10 %
البدني الــخــمــول  مــقــابــل  للطاقة  ــدة  ــول ــم ال األغــذيــة  لــزيــادة  السمنة  انــتــشــار  الــعــيــد: 

يختتم مؤتمر الطب الباطني والســكري والســمنة الثاني “األيمدو” الذي أقيم تحت رعاية رئيس 
المجلــس األعلــى للصحــة رئيس جمعية الســكري البحرينيــة الفريق طبيب محمــد بن عبدهللا آل 
خليفة، أعماله اليوم بعد أن اســتمر 3 أيام متواصلة. وينظم المؤتمر مستشــفى نور التخصصي 
بدعم من مؤسســة “تمكين” الشــريك االســتراتيجي وجمعية الســكري البحرينية وشركة بروميد 
اكسلنت لتنظيم المعارض والمؤتمر. واستمر المؤتمر أمس بعقد جلساته ليومه الثاني، تضمنت 
9 جلســات علمية.وتحــدث مايــكل ريتر من ألمانيا، في ورقتــه العلمية المهمة عن األمل المفقود، 

الذي يبحث عنه مرضى السكري، وهو االقتراب من تحقيق حلم الشفاء من مرض السكري.

وكشــف رئيــس اللجنــة العلمية للمؤتمر أســعد 
لـــ “البــالد” أن المؤتمــر  دفتــر فــي تصريحــات 
أطلــق المؤتمــر النقــاب فــي جلســاته أمس عن 
دواء جديد لعالج الســكري نجح في تخفيض 
ويســتعمل   %  10 مــن  أكثــر  بنســبة  الــوزن 
مــرة أســبوعيا، متوقعــا أن يكــون فــي أســواق 
أنــه  مؤكــدا  قريبــا،  الخليــج  ودول  البحريــن 
ســيكون إما بحقن “أبر” أو أقراص، وال يســبب 

أي مضاعفات عند استخدامه.
وتحدثــت باربــرة جوان مــن المملكة المتحدة، 
عــن الطــرق الجديــدة لمعالجــة الســمنة، بينمــا 
تناولــت جيــا مــن ماليزيــا أحــدث الطــرق فــي 
معالجــة الجلطــات، وناقــش جيــا مــن ماليزيــا 
فــي ورقته إمكان عالج الســكتة الدماغية في 
الوقت المحدد وهو 4 ساعات ونصف وبنتائج 
باهرة تمنع حدوث شلل نصفي عند المرضى.

الســكري  جمعيــة  رئيــس  نائــب  وأكــدت 
البحرينيــة مريــم الهاجــري المشــاركة الفعالــة 
محــاور  فــي  البحرينــي  الســكري  لجمعيــة 
المؤتمــر، بينمــا تحدثــت عضــو مجلــس إدارة 
الجمعيــة استشــارية طــب العائلــة والصحــة 

العامة كوثر العيد عن أنه هناك على المستوى 
العالمــي زيــادة فــي األغذية التــي تولد طاقة 
كثيفــة والغنيــة بالدهــون تقابلهــا زيــادة فــي 
الخمــول البدنــي، مــا يــؤدي إلــى زيــادة الوزن 

والسمنة.

اكد رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس جمعية السكري البحرينية الفريق  «
طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أن البدء في تطبيق مشروع 

الضمان الصحي سيبدأ مع مطلع العام القادم 2020، مؤكدا أن صدور األمر 
الحكومي بالتطبيق الرسمي للمشروع وتحديد المراحل التي سيتم تنفيذها 

وتفاصيل خطة التطبيق يشكل مفصال مهما بخطوات التطبيق، موضحا 
أنه سيكون على المقيمين أوال.وأشار رئيس المجلس األعلى للصحة  في 

تصريحات لـ “البالد” إلى انه مازالت هناك مراسيم ملكية أخرى ستصدر 
بتشكيل مجالس األمناء، وان هناك شركة يتم العمل معها حاليا لترتيب 

باقي تفاصيل المشروع.

وأكد أن وزارة الصحة هي جزء مكمل ومهم مع المجلس األعلى لتنفيذ  «
االستراتيجيات الصحية في المملكة، وأنها تتولى الجانب التنفيذي للخطط 

التي يضعها المجلس باعتباره مسؤوال عن وضع الخطط والتوجيهات 
والسياسات فقط بينما الوزارة تنفذ ما يضعه المجلس.

وفي رده على سؤال عن ميزانية صندوق الضمان الصحي، أفاد رئيس  «
المجلس األعلى للصحة بأنه لم يتم لحد اآلن تحديد الميزانية، ويجب أوال 

تحديد كلفة المشروع لمعرفة حجم ميزانية الصندوق.

رئيس “األعلى للصحة” لـ “البالد”: تطبيق الضمان الصحي مطلع 2020

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم عــن 
فتح الباب لخريجــي الثانوية العامة 
للتســجيل في برنامــج البكالوريوس 
في التربية بكليــة البحرين للمعلمين 
للعام الدراسي المقبل 2019/ 2020م، 
فــي  كمعلميــن  التخــّرج  بعــد  للعمــل 
بــدًءا  وذلــك  الحكوميــة،  المــدارس 
مــن يــوم غــد األحــد المقبــل الموافق 
14 أبريــل وحتــى الخميس 25 أبريل 
2019، علــى أن يتم اســتالم الطلبات 

في المدارس الثانوية.
يشــترط  أنــه  الــوزارة  وأوضحــت   
بحرينــي  يكــون  أن  المتقــدم  فــي 
الجنســية، وأن يكــون حاصــالً علــى 
)توحيــد  العامــة  الثانويــة  مؤهــل 
المســارات، التلمــذة المهنية - المســار 
المســار  فنــي،   - الصناعــي  المتقــدم، 
معــدل  علــى  والحصــول  الدينــي(، 
تراكمــي 80 % فما فوق، مع إمكانية 
اســتقبال طلبــات المتوقــع تخرجهــم 

تراكمــي  معــدل  علــى  والحاصليــن 
حالي 78 % فما فوق بصورة مؤقتة 
المطلــوب  المعــدل  تحقيــق  شــريطة 
عنــد التخرج الســتيفاء الطلــب، وأن 
يكــون المتقدم من المتوقع تخرجهم 
الحالــي  الدراســي  العــام  خــالل 
خريجــي  مــن  أو  2018/ 2019م، 
الســابقين، مــن  الدراســيين  العاميــن 
المــدارس الحكوميــة والخاصة ممن 
أنهــوا )12( ســنة دراســية، وأن يكون 
وأال  البحريــن،  فــي جامعــة  مســجالً 
يكــون قــد التحــق ســابًقا بالكليــة أو 
بجامعــة البحريــن وتــم فصلــه، وأن 
يحقــق النســبة المطلوبة فــي مراحل 
التقييــم، وأن تثبــت لياقتــه الصحية 
بمعرفة الجهة الطبية المختصة، وأن 
بجامعــة  القبــول  شــروط  يســتوفي 
الموقــع  علــى  الموجــودة  البحريــن 

.)www.uob.edu.bh( اإللكتروني

تهيئة األرض المحاذية لشارع الغوص مواقف للسياراتفتح التسجيل في كلية المعلمين غًدا
ــمــحــرق ــال ــث احـــتـــيـــاجـــات الـــطـــرق ب ــح ــب ــال ي ــ ــغ ــ ــل األش ــيـ وكـ

أشــاد وكيــل الــوزارة لشــؤون األشــغال بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط 
العمرانــي أحمــد الخيــاط بالجهود التي يبذلها رؤســاء وأعضاء المجالــس البلدية؛ من أجل 
متابعــة طلبــات ومقترحــات األهالــي المرتبطة بخدمات الطــرق والصرف الصحــي، منوها 

بالتواصل والتكامل بين وزارة األشغال والمجالس البلدية بما يحقق المصلحة العامة.

جاء ذلك خالل اجتماع الخياط مع رئيس 
مجلــس المحــرق البلــدي غــازي المرباطــي 
رئيــس  ونائــب  الرابعــة(،  الدائــرة  )ممثــل 
المجلــس )ممثــل الدائــرة الثانيــة(  حســن 
فــي  التباحــث  تــم  حيــث  الــدوي،  فــاروق 
عــدد مــن المقترحــات والطلبــات المتعلقــة 
ببعــض مناطــق الدائرتين الثانيــة والرابعة 

بمحافظة المحرق.
االشــغال  لشــؤون  الــوزارة  وكيــل  وأشــار 
إلــى أن مثــل هــذه اللقــاءات تأتــي ضمــن 
توجيهات وزير االشغال وشؤون البلديات 

والتخطيط العمراني عصام خلف بضرورة 
ومقترحــات  المواطنيــن  طلبــات  متابعــة 
بمختلــف  البلديــة  المجالــس  أعضــاء 

محافظات المملكة.
وخــالل االجتماع طــرح المرباطي والدوي 
عــددا مــن الموضوعات تمثلت في دراســة 
المحاذيــة  األرض  مــن  االســتفادة  مــدى 
بمجمــع   2104 )طريــق  الغــوص  لشــارع 
تهيئتهــا  بغــرض  البســيتين(؛  فــي   221
كذلــك  للســيارات.  عامــة  مواقــف  لتكــون 
تــم التباحــث بشــأن شــارع رقــم 9 وتهيئــة 

مداخلــه ومخارجــه بمــا يضمــن انســيابية 
الحركة المرورية عليه.

واقتــرح العضــوان البلديان أيضــا أن تقوم 
الوزارة بتمهيد بعض الســاحات المفتوحة؛ 
يخــدم  بمــا  منهــا  االســتفادة  أجــل  مــن 
المصلحــة العامــة، حيث أكد وكيل شــؤون 
االشــغال إمكان ذلك بشرط الحصول على 

موافقة أصحاب تلك األراضي.
كمــا أفــاد وكيــل الــوزارة لشــؤون األشــغال 

في ردوده التوضيحية بأن الوزارة ستقوم 
بدراسة كافة الطلبات والمقترحات والنظر 

فيها من جانب اإلدارات المختصة.
وفــي ختام االجتماع تقــدم رئيس مجلس 
المجلــس  رئيــس  ونائــب  البلــدي  المحــرق 
بخالص الشــكر والتقدير إلى وكيل الوزارة 
المهندســين  وفريــق  األشــغال  لشــؤون 
بالــوزارة على ســعة صدورهــم ومتابعاتهم 

المستمرة لمقترحات األهالي كافة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:



الحبس شهرا واحدا مع النفاذ لخليجي
عليها” “متعود  الكاميرا:  أمام  األخالقية  غير  حركته  عن  يدافع  المتهم 

“مســؤولية كاميرا مراقبة الســرعة على الشــارع في بالدي مســندة لشركة خاصة وليست إلدارة 
المرور التابعة لوزارة الداخلية، ولم أتخيل أنه ســيتم القبض عليي ومســاءلتي جنائيا لفعلتي، 
وقــد اعتــدت عليهــا فــي بالدي أمــام الكاميرات”. بهذه الكلمات غير المســؤولة برر شــاب خليجي 
إتيانــه فعــال مخــال بالحياء العام بإصبع يده لحظة تصوير كاميرا الســرعة لســيارة صديقه الذي 
كان يقودهــا بأكثــر مــن الســرعة المحــددة للشــارع، وكأن ذلــك ســيكون دافعــا لتبرئتــه مــن قبــل 
المحكمة المرورية، والتي قضت بمعاقبته في نهاية الجلسة بالحبس لمدة شهر واحد مع النفاذ 

جزاء لما ارتكبه باستهتاره للسرعة وفعلته غير الالئقة.

وتتمثــل تفاصيــل القبــض علــى المتهم فــي أنه 
وأثنــاء وجــوده برفقــة صديقه الــذي كان يقود 
مركبتــه علــى شــارع الشــيخ عيســى بن ســلمان 
ضبطتهمــا  فهــد،  الملــك  جســر  ناحيــة  متجهــا 
كاميرا مراقبة الســرعة “الــرادار” وصديقه يقود 
بسرعة فائقة متخطيا حدود السرعة المسموح 

بها على الشارع.
المراقبــة  بغرفــة  الموظفــون  الحــظ  إن  ومــا 
بــاإلدارة العامــة للمــرور أن المركبة تحمل لوحة 

خليجيــة حتــى تــم التعميم علــى قائــد المركبة 
خــال دقائق بســيطة الســتيقافه قبــل خروجه 
مــن المملكــة، خصوصــا وأن المتهــم -المرافــق 
للســائق- أشــار بيده بحركة غير أخاقية لحظة 
تصوير الرادار للســيارة؛ لينال جزاء ما اقترفته 
يــده مــن فعل مخــل بالحيــاء، والذي تــم إثباته 
في تسجيل الفيديو والصور المرفقة بالقضية.

وبالفعــل تمكن موظفي الجمارك من اســتيقاف 
الســيارة وقائدها والمتهم قبل مغادرتهما للباد 

عائديــن لبلدهمــا، بفضــل نظــام العمــل الســريع 
العامــة  اإلدارة  ونظــام  الكاميــرا  بيــن  الرابــط 
للمــرور والجمــارك؛ لمنــع أي مــن المخالفيــن من 
مغادرة الباد قبل محاسبتهم على التهور أثناء 
القيــادة، فضــا عــن أعمالهــم المنافيــة لــآداب 

العامة.

الصغــرى  للمحكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتــه 
الجنائيــة )المختصة بالقضايــا المرورية(، بعدما 
وجهــت لــه تهمــة أنــه بتاريــخ 17 مــارس 2019 
أتــى علنا فعــا مخا بالحياء في الطريق العام، 
فــي حيــن أحيــل صديقــه للمحاكمة فــي قضية 

منفصلة بخصوص السرعة الفائقة.

حجزت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى استئنافات 144 من أصل 171 متهما، تم إدانة 167 
منهم، في قضية االعتداء على عدد من أفراد الشرطة أثناء فض التجمهر الذي استمر لمدة طويلة 
بجوار منزل عيسى قاسم، والذي تعرض خالله مجموعة كبيرة من الشرطة إلصابات استدعت نقل 

أكثر من 30 منهم إلى المستشفى؛ وذلك للنطق بالحكم عليهم في جلسة 25 مايو المقبل.

وكانت حكمــت المحكمة الكبرى 
 56 بســجن  األولــى،  الجنائيــة 
متهمــا لمدة 10 ســنوات وتغريم 
دينــار،   500 مبلــغ  منهــم   3
بالحبــس  متهميــن   9 وبمعاقبــة 
أشــهر   6 وبالحبــس  ســنوات،   3
كمــا  آخريــن،  متهميــن  لخمســة 
برأت 4 متهمين مما نســب إليهم 
من اتهامات، فيما حبســت باقي 
واحــدة،  ســنة  لمــدة  المتهميــن 

وأمرت بمصادرة المضبوطات.
هــذا وكانــت قــد أحالــت النيابــة 
العامــة المتهميــن البالــغ عددهــم 
بعدمــا  للمحاكمــة  متهمــا،   171

أســندت إليهــم عــدة تهــم تتعلق 
باالعتــداء علــى أفــراد الشــرطة 
واســتعمال القــوة والعنف معهم 
أمــام  االعتصــام  فــض  حــال 
منــزل عيســى قاســم، والتجمهر 
حيــازة  عــن  فضــا  والشــغب 
لاشــتعال  القابلــة  العبــوات 

“المولوتوف”.
الجديــر بالذكــر أن رئيــس األمن 
العــام اللواء طارق الحســن، كان 
قــد أعلــن عــن فــض التجمعــات 
المخالفــة للقانــون بقريــة الدراز، 
والقبض على عدد من اإلرهابيين 
وإزالــة  الخطريــن  والمطلوبيــن 

المخالفــات القانونية التي كانت 
بينهــا  ومــن  الــدراز  فــي  قائمــة 
إغــاق شــوارع وتعطيل مصالح 
النــاس مــن خــال وضــع حواجز 
ومنصــات وســط الشــارع العــام، 
فضــا عن رفع شــعارات مخالفة 
للقانون، بمــا يمثل إخاال باألمن 

العام وتهديدا للسلم األهلي.
أصبحــت  المنطقــة  أن  وأضــاف 
وكرا لتجمع المطلوبين والفارين 
للعديــد  ومصــدرا  العدالــة  مــن 
علــى  والتعــدي  المخالفــات  مــن 
القانون، حيث شــهد هذا التجمع 
تكــرار حــوادث اختطاف شــباب 

وضربهــم  عليهــم  والتعــدي 
وتعذيبهــم، حيــث توفي أحدهم 
أنهــم  بحجــة  لذلــك،  نتيجــة 
متعاونــون مــع األجهــزة األمنية، 
الدوريــات  تعــّرض  عــن  فضــا 
واجبهــا  أداء  أثنــاء  األمنيــة 
 4 نــار  إلطــاق  الــدراز  بمحيــط 
ضمــن  ينــدرج  مــا  وهــو  مــرات، 
العمليــات اإلرهابيــة التــي يجب 

التصدي لها. 
الداخليــة،  وزارة  أن  وأوضــح 
غيــر  التجمــع  هــذا  بــدء  ومنــذ 
القانوني، قد بذلت جهودا كبيرة 
وكــررت  ســلمي  بشــكل  إلنهائــه 
هــذه المحــاوالت أكثــر مــن مرة، 
مــن  ســاعة   48 حوالــي  وقبــل 
مــن  عــدد  مطالبــة  تــم  العمليــة، 
بالقريــة  المؤثــرة  الشــخصيات 

والفعاليــات المجتمعيــة، بإقنــاع 
المشــاركين بفــك التجمــع وعدم 

االستمرار في تجاوز القانون.
ونفذت قوات الشــرطة، انتشــارا 
لمجموعــات  وتصــدت  واســعا 
خارجــة عــن القانــون، تمترســت 
خلف ســواتر وموانــع مصطنعة، 
تســد الطرق والشــوارع، وقد تم 
إنذارها والطلــب منها التفرق إال 
أنهــا رفضــت االنصيــاع، وبادرت 
بقذف القنابل اليدوية واألسياخ 
الحديدية ومحاولة التعدي على 
رجال األمن باستخدام األسلحة 
البيضــاء والفــؤوس، ممــا أوقــع 
المختلفــة  مــن اإلصابــات  عــددا 
بيــن رجــال األمــن، تفاوتــت بين 
البســيطة والبليغــة، األمــر الــذي 
إلــى  منهــم   )31( نقــل  اســتدعى 

المستشــفى إضافــة إلــى العديــد 
مــن اإلصابــات التــي تــم عاجها 

ميدانيا.
القبــض  مــن  الشــرطة  وتمكنــت 
على 286 شخصا من المخالفين 
المطلوبيــن  مــن  منهــم  والعديــد 
أمنيــا والخطريــن والمحكوميــن 
بقضايا إرهابية، حيث تم القبض 
على العديد منهم، مختبئين في 
منزل المدعو عيســى قاسم وقد 
ثبــت بعــد القبــض عليهــم، أنهــم 
متورطــون بعــدة قضايــا أهمهــا 
الهــروب مــن الســجن والتوقيف 
األمــن  رجــال  علــى  واالعتــداء 
وإحــداث  بالقتــل  والشــروع 
إلــى  واالنضمــام  تفجيــرات 
جماعات إرهابيــة وزراعة قنابل 
متفجرة وحيازة عبوات ناسفة.

25 مايو الحكم في استئنافات المعتصمين بجوار منزل قاسم

إلغاء إدانة شابة بالتسبب في وفاة سيدة وإصابة آخر
ــد مــتــأخــرا ــ ــر أع ــري ــق ــت ــة الـــحـــادث وال ــكــب ــن الـــســـيـــارة مــرت ــد مـ ــأك ــت ــر م ــي الــشــاهــد غ

ن إن محكمة التمييز نقضت حكما كان يدين  قال المحامي والمحكم الدولي محمد رضا بوحسيِّ
سيدة بمسئوليتها عن وفاة سيدة وإصابة آخر بعاهة بنسبة 15 % في حادث مرور وتم إلزامها 

بدفع مبالغ مالية كبيرة كتعويضات لورثة المجني عليها األولى واآلخر المصاب.

وأضــاف أن محكمــة التمييز ذكرت في أســباب 
حكمها أن تقرير المرور الخاص بالحادث مجرد 
قرينــة ال يكفــي االعتــداد بهــا دون أن يســاندها 
علــى  للخطــأ  الحكــم  اســتخاص  وأن  دليــل، 
التقريــر المروري فقــط دون أن يتعرض للدفاع 
يجعله مشوبا بالقصور، وأصدرت أمرها بإعادة 
القضية لمحكمة االستئناف لتحكم في القضية 
مــن الجديــد، والتــي انتهــت إلى القضــاء بإلغاء 
حكــم اإلدانــة الصــادر بحق موكلتــه وما يترتب 

عليه من آثار.
ن أن موكلتــه صدر حكــم ضدها  وأفــاد بوحســيِّ
بمســؤوليتها عــن حــادث مــروري أدى إلى وفاة 
ســيدة وإصابــة آخــر بعاهــة مســتديمة بنســبة 

%15 وتــم إلزامهــا بدفــع تعويــض بمبالغ طائلة 
للمســؤولية عن الحادث، فاســتأنف ذلك الحكم 
وتــم تأييده من قبل المحكمــة الكبرى الجنائية 
بصفتهــا االســتئنافية، فمــا كان منــه إال اللجــوء 

للطعن بالتمييز على هذا الحكم.
ودفــع أمــام التمييز بأن تقارير المــرور المحررة 
لهــا  رســمية  ورقــة  كانــت  وإن  الحــوادث،  عــن 
حجيتهــا تجــاه الكافــة بمــا ورد فيهــا، إال أنهــا ال 
تعتبــر دليــا قاطعــا، كمــا أنها ليســت لهــا حجية 
قائــد  خطــأ  إثبــات  فــي  الرســمية  المحــررات 
الســيارة، وأن الحكــم االبتدائــي واالســتئنافي 
بنيا أسبابهما على ما ورد بتقرير المرور المحرر 
من قبل الجهة الرسمية؛ ودون أن يتم ذلك من 

خال الواقع الميداني والحضور أثناء الحادث، 
وإنما تم تحريره بعد عدة أسابيع من الحادث.

وأشــار إلــى أن محكمــة الموضــوع وهي تباشــر 
ســلطتها فــي تقدير األدلــة وعمل الخبيــر تلتزم 
بــأن تســتنفذ كافــة الوســائل لبلــوغ وجــه الحق 

مــن  العديــد  فــي  اســتقر  وقــد  الدعــوى،  فــي 
علــى  المختلفــة،  بالــدول  القضائيــة  األحــكام 
إقرار مثل هذه الســلطة للمحكمة التي تســتلزم 
باعتبــار أنها ســلطة حكم، وأن تقــدر قوة األدلة 
الوســائل  كل  وتســتخدم  تتخــذ  وأن  وقيمتهــا 
الممكنة للوصول للحقيقة، بما في ذلك سلطتها 
بتقديــر التقاريــر الرســمية التــي تعدهــا جهــات 
االختصــاص بالدولة، ومنهــا تقرير المرور المعد 

بالحادث موضوع الدعوى.
كمــا دفــع بالخطأ فــي تطبيق القانــون والقصور 
فــي التســبيب والفســاد فــي االســتدالل، مبينــا 
أن الحكــم المطعــون فيــه قد خا مــن الرد على 
محكمــة  أمــام  أبــداه  الــذي  الجوهــري  الدفــاع 
تقريــر  صحــة  عــدم  يخــص  فيمــا  الموضــوع 
المــرور ومخالفتــه للواقع، والــذي اتخذه الحكم 
االبتدائــي المؤيد بالحكم المطعون فيه أساســا 
لترتيب مســؤولية موكلتــه رغم انعدام حجيته 

في مواجهتها.
وأضــاف أن الحكــم يجــب أن يحمــل فــي ذاتــه 
آيات صحته وضمانات بلوغه الغاية المقصودة 
إطــاع  مــن  التحقــق  طريــق  عــن  وذلــك  منــه 
ومســتنداتها  الدعــوى  أوراق  علــى  القاضــي 
أبــداه الخصــوم فيهــا مــن  واتصــال علمــه بمــا 
طلبــات ودفوع ودفاع، وأنه اســتخلص الوقائع 
الصحيحــة فــي الدعــوى من واقع تلــك األوراق 
واألدلــة المقدمــة فيهــا؛ وذلــك إلمــكان الوقوف 
فــي  الواقــع  فهــم  قــد حصــل  الحكــم  أن  علــى 

الدعوى.
وفــي أســباب حكمهــا قالــت محكمــة التمييز أن 
التقريــر المــروري ال يكفــي لاعتمــاد عليــه فــي 
تقريــر الخطأ الموجب للمســؤولية؛ ألنه بحاجة 
إلــى دليل يســانده فــي إثبات المســؤولية طالما 
ولمــا  بنفســه،  الحــادث  يعايــن  لــم  محــرره  أن 
كان الحــادث لــم يكن جــرى معاينتــه من منظم 

مــن  اســتقاها  معلومــات  علــى  بنــاء  التقريــر 
الحادث وإنما عن قول قيل لشاهد ورد بأقواله 
إنــه غيــر متأكــد مــن الســيارة ذاتها، ممــا يجعل 
التقريــر ال يصلــح أن يكــون قرينــة لاســتدالل 

في ضوء ذلك الشك.
فضــا عــن أن الطاعنة تمســكت بدفــاع حاصله 
عــدم صحة ما دون في تقرير المرور من وقائع 
ينســب لها في أنها المتســببة في الحادث، وأنه 
أن  بهــا دون  مجــرد قرينــة ال يكفــي االعتــداد 
يساندها دليل، ودللت على ذلك بما قرره شاهد 

الحادث في أقواله بمحضر تحقيقات النيابة.
وبعد نقض محكمة التمييز لحكم إدانة السيدة، 
الحكــم  هــذا  فــي  االســتئناف  محكمــة  نظــرت 
مجــددا، والتــي انتهت إلى القضــاء بإلغاء حكم 
محكمــة أول درجــة مجــددا والقضــاء مجــددا 

ببراءة المستأنفة مما نسب إليها.

محمد رضا بوحسّين

أيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة الخامســة عقوبة الســجن لمدة 5 ســنوات 
بحــق مســتأنف مدان باالتجار وتعاطي مــادة الميتامفيتامين “الشــبو” المؤثرة عقليا، 

واألمر بتغريمه مبلغ 3000 دينار.
وكانــت محكمــة أول درجــة قضــت بإعفــاء المتهــم األول مــن تهمــة البيــع لتعاونه مع 
الشــرطة للقبض على المتهم الثاني “المســتأنف” كونه مصدر المواد المخدرة، وقضت 
بحبس المتهمين األول ومن الثالث وحتى الخامس لمدة 6 أشــهر مع النفاذ وبتغريم 

كل منهم مبلغ 100 دينار عن تهمة التعاطي، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

تأييد السجن 5 سنوات وغرامة 3000 دينار لبائع “شبو”

08local@albiladpress.com
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الحقوق يحفظ  ــدام  ــق ــت االس عــنــد  الــتــأمــيــن  ــي”:  ــ ــ اإلذاع ــن  ــ “األم

أكد مســؤولون وضباط أهمية تكاتف الجهود والتعاون 
حــول  الحكوميــة  الجهــات  مختلــف  بيــن  المســتمر 

إجراءات وقضايا العمالة المنزلية.
الــذي تعــده  جــاء ذلــك فــي برنامــج “األمــن” اإلذاعــي 
وتقدمــه اإلدارة العامــة لإلعام والثقافة األمنية، حيث 
بهيئــة  الوافــدة  العمالــة  رئيــس حمايــة حقــوق  أكــدت 
تنظيــم ســوق العمل شــيرين الســاعاتي أن الهيئة، جهة 
مختصة بتنظيم قطاع مكاتب اســتقدام العمالة وهناك 
حقــوق منصــوص عليهــا للعامل فــي قانــون العمل مثل 
توفير مكان الئق للعامل أو العاملة المنزلية وتزويدهم 
بالطعام المناســب الذي يناســبهم وإعطــاء العامل فترة 
راحة ال تقل عن 8 ســاعات ليا، مضيفة أنه تم تدشــين 
نظــام جديــد للعمالــة المنزليــة فــي مــارس 2019، وهــو 
نظــام مطــور يحصر إجــراءات إصــدار تصريــح العمالة 
المنزليــة بمعاملــة إلكترونيــة واحــدة علــى غــرار ما يتم 

عمله بشأن العمالة في القطاع التجاري.
وفي سياق متصل، أشار رئيس شعبة البحث والتحري 

بشــؤون الجنســية والجوازات واإلقامة بأنه توجد آلية 
لمراقبــة العمالة، حيث تســتخدم أنظمــة أجهزة البصمة 
العشــرية التابعــة لهيئــة تنظيــم ســوق العمــل فــي منفذ 
مطــار البحريــن الدولــي؛ للتحقــق من هوية األشــخاص 
المرحليــن وكشــف المبعديــن منهــم، مضيفــا أن شــؤون 
ســفر  بتســهيل  تقــوم  واإلقامــة  والجــوازات  الجنســية 
األجانــب المخالفيــن مــن خــال مكتــب تســهيل الســفر 

بــاإلدارة لمســاعدتهم بإنهــاء إجراءاتهــم وعودتهــم الى 
بادهم .

القانونيــة  الشــؤون  مــن جهتــه، أوضــح رئيــس شــعبة 
بمديرية شــرطة المحافظة الشــمالية بــأن القضايا التي 
تتلقاهــا المديريــات تختلــف حســب طبيعتهــا وطبيعــة 
الفعــل المرتكــب من جانب الشــخص نفســه ومن جانب 
العمالــة نفســها وفيهــا شــقان يكــون العامــل فيهــا جــان 
وقد يكون مجنيا عليه، ومنها قضايا التســول والتشــرد 
والهــروب مــن الكفيل ومخالفة شــروط اإلذن وشــروط 

اإلقامة.
ومــن جهتــه، اعتبــر رئيــس جمعيــة البحريــن لمكاتــب 
االســتقدام عقيــل المحــاري أن هنــاك تفاوتــا ضئيا في 
تكاليــف جلــب العامليــن مــن مكاتــب االســتقدام وذلــك 
حســب الخدمــة المقدمــة، منوهــا إلــى أن التاميــن مهــم 
جــدا فــي االســتقدام حاليــا، فهــو يحفــظ حــق صاحــب 
العمــل، ففــي حالة ترك العامل، يســتطيع صاحب العمل 

استرجاع بقية حقوقه.

المنامة - وزارة الداخلية

Û  منح المشرع البحريني للقاضي سلطة تقديرية في أن يحكم على المتهم بعقوبة
أشــد ممــا يقــرره القانــون للجريمــة، أو تجــاوز الحد األقصــى الذي وضعــه القانون 
كعقوبــة لهــذه الجريمــة، فعندمــا ســن المشــرع القوانيــن وضــع فــي اعتباره أسســا 
ومعاييــر ترتكــز عليهــا أحكام القضــاء، فالجاني الــذي لم يتوقف عنــد حد ارتكاب 
جريمتــه، بــل تمــادى فــي جرمــه وانتهــز فرصــة عجــز المجنــي وعــدم تمكنــه مــن 
المقاومــة أو الدفــاع عــن نفســه، فعندئــذ يجــوز تشــديد العقوبة علــى الجاني؛ ألن 
ذلك يشكل تحقيقا للعدالة وإرضاء ألهل وذوي المجني عليه والمجتمع وتتحقق 

المصالح المجتمعية والفردية.
Û  وترجــع علة أســباب التشــديد في العقوبــة في تمكين القاضي مــن تحقيق مائمة

كاملة بين العقوبة التي ينطق بها والظروف الواقعية للدعوى التي تقتضي مزيدا 
مــن التشــديد، فكلما زادت نوايــا وأفعال الجاني اإلجراميــة وإهانته المجني عليه 
شددت العقوبة، حيث تعرض في بعض الدعاوى ظروفا خاصة تقتضي مزيدا من 

الشدة، فيصبح هدف التشديد هو تمكين القاضي من تحقيق ذلك.
Û  وهناك ظروف مشدده مادية وشخصية، فالشخصية تفي ازدياد خطورة اإلثم أو

ازدياد خطورة الشــخصية اإلجرامية، ومثالها ســبق اإلصرار والترصد في جريمة 
القتــل كالتعذيــب قبل القتل أو التمثيل بالجثة ومثالها كذلك صفات يرى المشــرع 
أنهــا إذا توافــرت للجانــي دلــت علــى إســاءته اســتغال الثقة التي وضعــت فيه أو 
الســلطة التــي خولــت لــه، كصفــة الخــادم فــي االغتصاب وهتــك العــرض، أو صفة 
الموظــف العــام فــي ارتكاب الجرائم المتعلقــه بالوظيفة كالتربــح واالختاس. أما 
الظــروف الماديــة، فتتعلــق بالجانــب المــادي للجريمة - في أحد عناصــره - وتعنى 
تحققــه علــى نحــو يزيــد فــي جســامته ، ســواًء كان اتصــاال بالفعــل أم بالنتيجــه 
اإلجراميــة، فــإن اتصلــت بالفعــل، فهــي تفتــرض ارتكابــه علــى نحــو يجعلــه أكثــر 
خطورة، وقد ترجع هذه الخطورة في اســتخدام وســيلة معينة تزيد من جسامته 
كاإلكراه في الســرقة وقد ترجع الخطورة إلى مكان معين كإتاف األموال العامة 
)مدرســة أو جامعة حكومية( أو ارتكابه في زمن معين كالســرقة ليا، وقد تتصل 
الظــروف الماديــة بالنتيجــة اإلجرامية وتفترض جســامة األذى الذي أحدثه الفعل 

كالجرائم التي تتصل بها أفعال إرهابية.
Û  ،وقد نصت المادة 75 من قانون العقوبات البحريني في الظروف المشددة العامة

وهــي ارتــكاب الجريمــة لبواعــث دنيئــة، ارتــكاب الجريمــة بانتهــاز فرصــة عجــز 
المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف ال تمكن الغير من الدفاع عنه، اتخاذ طرق 
وحشــية الرتــكاب الجريــة أو التمثيــل بالمجنــي عليه، وقوع الجريمــة من موظف 
عــام أثنــاء أو بســبب أو بمناســبة تأديــة وظيفتــه، ما لــم يقرر القانــون عقابا خاصا 

اعتبارا لصفته.

كلما زادت أفعال الجاني اإلجرامية 
ُشددت عليه العقوبة

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم



ــوع والــغــنــى ــن ــت ــال ــة الــبــحــريــنــيــة ب ــارك ــش ــم تــتــمــيــز ال

مشاركة بحرينية الفتة في أيام الشارقة التراثية

تشــارك مملكة البحرين في فعاليات النســخة الســابعة عشــرة من أيام الشــارقة التراثية، التي ينظمها معهد الشــارقة للتراث ســنويا، والتي تالقي إقباال حيويا الفتا 
من جمهور وزوار قلب الشارقة وعشاق التراث، الذين يعتبرون قلب الشارقة محطة أساسية يومية، حيث العديد من الفعاليات واألنشطة والبرامج التراثية التي 
تستمر في مختلف مناطق ومدن اإلمارة على مدار١٩ يوما، تحت شعار “حرفة وحرفة” بمشاركة ٦٠ بلدا من بلدان العالم، وشخصيات وخبراء وإعالميين يتجاوز 

عددهم ٦٠٠ شخصية مهتمة في عالم التراث. 
رئيــس  المســلم،  عبدالعزيــز  وقــال 
معهــد الشــارقة للتــراث، رئيــس اللجنــة 
العليــا أليــام الشــارقة التراثيــة الـــ 17: 
“يســعدنا مشاركة األشــقاء البحرينيين 
فــي النســخة الســابعة عشــرة مــن أيــام 
الشــارقة التراثية، وتشــكل مشــاركتهم 
قيمــة مضافــة لهــذه التظاهــرة التراثية 
الثقافيــة العالميــة الكبــرى، التــي تأتــي 
هذا العام تحت شــعار: “حرفة وحرف”، 
كشــعار جامــع مانــع، ويتســق مع شــعار 
صــون  فــي  للتــراث  الشــارقة  معهــد 
التــراث والحفاظ علــى الهوية الثقافية 

والخصوصية المحلية”.
البحرينيــة  المشــاركة  “تتميــز  وتابــع: 
بالتنــوع والغنى من خالل فرقة تراثية 
شــعبية ومشــاركات خاصــة بها تحتوي 
التراثيــة،  الحــرف  مــن  العديــد  علــى 
والتشــكيالت  الفقــرات  إلــى  إضافــة 
التراثيــة المتنوعة التي ســيتم تقديمها 
خــالل فتــرة تنظيــم األيــام، حيــث أنهــا 
ســتكون واحدة مــن المحطات الجاذبة 
من خالل ما تقدمه من أنشطة وبرامج 
التــراث  عراقــة  تعكــس  وفعاليــات 
البحرينــي وخصوصيته وتقاطعاته مع 
التراث اإلماراتــي خصوصا والخليجي 

عموما”.
البحريــن  مــن  المشــاركون  وســيقدم 
النقديــة  الســفافة  لحــرف  عروضــا 
والصناديــق الخشــبية ضمــن برنامــج 
الحــرف التراثيــة للفترة مــن ١١ حتى 
يســاهم  مــا  األيــام،  فــي  أبريــل   ١٩
عــن  متكاملــة  صــورة  تقديــم  فــي 
طبيعــة الحــرف التراثيــة والصناعــات 
التقليديــة البحرينيــة، التــي تعــد مــن 
المميــزة  الثقافيــة  المكونــات  أبــرز 

للهوية البحرينية.
 وتحدثــت القاصــة والكاتبــة الدكتــورة 
الحلقــات  أولــى  فــي  فخــرو  أنيســة 
النقاشــية فــي المقهــى الثقافــي ضمــن 
فعاليــات أيــام الشــارقة التراثيــة، عــن 
الثانيــة  الجديــدة  بنســخته  كتابهــا 

“حزاوي أمي شــيخة.. أحالم الطفولة”، 
الــذي يحتــوي علــى قصــص وحكايــات 
فــي  وثقــت  إذ  الشــعبي،  التــراث  مــن 
كتابهــا الجديــد مجموعــة مــن األعمــال 
التــي تحافظ على التــراث من الضياع، 
وقدمت فيه قصص وحكايات تستفيد 

منها كل أسرة خليجية وعربية.
 وقالت أنيســة فخرو خالل محاضرتها 

التي شــهدت تفاعال وحضورا كبيرا من 
قبــل المهتمين والزوار لأليام، إن عملها 
إعــداده  فــي  وقــت طويــل  منهــا  أخــذ 
وإنجــازه واســتغرق منهــا قرابة التســع 
سنوات، مشــيرة إلى كتابها األول الذي 
احتــوى علــى 130 لوحــة فنيــة تحاكي 
التــراث الشــعبي، الفتــة إلــى أن الكتاب 
جميــع  فيــه  جمعــت  الجديــد  الثانــي 

الحكايات التراثية والشعبية في كتاب 
واحــد، واتبعت فــي كتابتهــا للحكايات 
الحكايــات  لســرد  المبســطة  الكتابــة 

الشعبية.
جــاء  الثانــي  الكتــاب  أن  وأضافــت 
لتوثيق التراث والحفاظ عليه، مشــيرة 
للزمــن  العمــل  بهــذا  تقدمــت  أنهــا  إلــى 
منــه  تســتفيد  واآلتــي، وحتــى  القــادم 
أنــه الطبعــة  إلــى  جميــع األســر، الفتــة 
األولــى منــه صــدرت بأربــع أجــزاء فــي 
كل جــزء منــه احتــوى علــى 25 قصــة 
الــذي  األخيــر  الجــزء  عــدا  وحكايــة، 
احتــوى على 26 قصة، أي أن المجموع 
الكلــي مئــة حكايــة وحكايــة علــى غرار 

ألف ليلة وليلة.
تقديــره  عــن  البحرينــي  الوفــد  وعبــر 
أيــام الشــارقة  للقائميــن علــى  وشــكره 
واإلدارة  التنظيــم  لحســن  التراثيــة، 
كبــرى  محطــة  فاأليــام  واالســتضافة، 
فعالياتهــا  بمختلــف  التــراث  أجــل  مــن 
وأنشــطتها، والحضور والمشــاركة فيها 

عنوان كبير ومصدر فخر واعتزاز.
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تســتعد مؤسســة عبدالعزيــز ســعود البابطيــن الثقافيــة لتنظيــم المنتدى 
العالمي لثقافة الســالم في محكمة العدل الدولية بالهاي بمملكة هولندا 
يــوم الثالــث عشــر مــن يونيــو المقبــل. وســتكون دورتهــا األولــى بعنوان: 

تدريس ثقافة السالم لحماية التراث الثقافي العالمي.

أن  المؤسســة  رئيــس  وأوضــح 
زعمــاء  يحضــره  ســوف  المنتــدى 
وأكاديميــة  سياســية  وشــخصيات 
وإعالميــون  ومثقفــون  ومفكــرون 
مــن مختلــف أنحاء العالم، وســوف 
مقــررًا   17 فيــه  المؤسســة  تقــدم 

مــع  بالتعــاون  الســالم  عــن  أعدتــه 
المجــال،  هــذا  فــي  متخصصيــن 
بــه  تقدمــت  الــذي  المشــروع  وهــو 
لألمــم  العامــة  للجمعيــة  المؤسســة 
المتحــدة فــي وقــت ســابق وحظي 

بموافقتها.

مؤتمر البابطين العالمي في الهاي

صدر العدد الجديد من مجلة “البيان “عن رابطة االدباء الكويتيين، يتصدره كلمة “البيان” 
التي تطرح وجهة النظر حول المسرح وبمناسبة اليوم العالمي لـ”ابو الفنون” المسرح.

يتضمن العدد مجموعة من االبواب يتصدرها 
باب المسرح، ويطرح فيه عبدالرحمن زيدان 
ســيرة االديــب والفنان محفــوظ عبدالرحمن 
مــن خالل قــراءة في كتاب “وفــاء لمحفوظ 
عبدالرحمــن” وكتب عمر نقرش عن المســرح 
العربي وجدلية التطور بين الكائن والممكن. 
ويطــرح باب قراءات موضوعا عن القصيدة 

الصانــع،  لوجــدان  الحــب  وثقافــة  العمانيــة 
وروايــة الكاتبــة فاطمة يوســف العلي “غرف 
العــدد  الركابــي، ويعــرض  لعــذاب  متهاويــة” 
حــوارا مع الشــاعرة ندي الرفاعــي، وفي باب 
مقــاالت يقدم العــدد مجموعة مــن المقاالت، 
الــى جانــب بــاب الشــعر والنصــوص والقصة 

ومحطات قلم.

صــدر مؤخــرا كتــاب “تجديــد الخطــاب النقــدي في ضــوء علــم النــص” للدكتور 
أحمد عفيفي والدكتورة سها السطوحي.

ويشير المؤلفان إلى أن االتجاهات العلمية 
الحديثــة تؤكــد أن مســتقبل العلــم يتمثــل 
بشــكل قــوي فــي اللجــوء إلــى الدراســات 
البينية التي بدأت تغزو العالم في السنوات 
األخيرة. ويرى المؤلفان في مقدمة الكتاب 
أن ذلــك أثــر فــي تكويــن عقليــات علميــة 
متطورة، أكثر شــموال وتكامال، وأكثر قدرة 

على البحث عن معارف جديدة، ويضيفان 
أن التــزاوج المعرفي بيــن العلوم المختلفة 
والفلســفة  واالجتمــاع  واألدب  اللغــة  فــي 
والمنطــق والتاريــخ والحاســوب والمعجــم 
علميــة  ظواهــر  إلــى  أدى  الجمــال،  وعلــم 
جديــدة، فظهــرت اللســانيات االجتماعيــة، 

والحاسوبية،.. إلخ.

اســتمرارًا لألنشــطة الثقافّية المتنوعة ورغبة في التواصل مع مختلف شــرائح 
المجتمع، عرض متحف موقع قلعة البحرين الفيلم الكارتوني  )سندباد(.

يذكر أن فيلم )سندباد: أسطورة البحار 
الســبعة( هــو فيلــم رســوم متحركة من 
إنتــاج دريــم ووركــس أنيمايشــن. وهو 
وباتريــك  جونســون  تيــم  إخــراج  مــن 
جيلمــور، صــدر فــي الواليــات المتحدة 
فــي يوليــو 2003. ويتكلــم الفيلــم عــن 
ايريــس، إلهة الفوضى، التي ترغب في 

ســرقة الكتــاب الغامض للســالم، ولهذا، 
طلبــت مــن وحشــها البحــري أن يأتيهــا 
باللــص الرهيــب : ســندباد. ولكن لتلبية 
رغبــات إيريــس، ســندباد عليــه ســرقة 

أفضل صديق له، األمير بروتيوس.
فعاليــات  ضمــن  العــرض  هــذا  يأتــي 

مهرجان ربيع الثقافة الرابع عشر.

جديد مجلة البيان

تجديد الخطاب النقدي

سندباد أسطورة البحار السبعة

أصــدرت وزارة اإلعــالم الكويتيــة العدد الجديد من مجلة الكويت لشــهر أبريل 2019، محتفيــًا بمعرض »الفهد.. روح القيادة« الذي 
احتضنتــه دولــة الكويــت فــي الحــادي عشــر مــن فبراير الماضــي، برعاية كريمة من ســمو أمير البالد الشــيخ صبــاح األحمد الجابر 

الصباح، وقد أناب سموه سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح لحضور حفل االفتتاح. 

جناحــا،   14 علــى  المعــرض  واحتــوى 
الملــك  لســيرة  كامــال  توثيقــا  قدمــت 
ومناصبــه  »نشــأته  هللا،  رحمــه  فهــد، 
وإنجازاته وحياته الشــخصية«، وقدم 
المعرض أيضا توثيقا لتاريخ العالقات 
متضمنــا  الكويتيــة،   – الســعودية 
كمــا  األولــى،  للمــرة  تعــرض  صــورا 
تخلــل المعــرض عــدة برامج وأنشــطة 
وبعــض  راســخة«،  »أخــوة  وأوبريــت 
الندوات التــي تحدثت عن مآثر الملك 
بــن عبدالعزيــز طيــب هللا ثــراه.  فهــد 
وخصصــت مجلــة الكويــت ملفهــا لهذا 
الشــهر لألديبة الكويتية ليلى العثمان، 
أيقونــة األدب الكويتــي، بعــرض ألهــم 
مراحــل قلمهــا اإلبداعيــة، إضافــة إلــى 
بعــض الدراســات والقــراءات الخاصــة 

علــى  المغايــرة  الســردية  بتجربتهــا 
باعتبارهــا  العربــي  الوطــن  مســتوى 
إلــى  أن يصــل  اســتطاع  قلمــًا خاصــًا، 

اإلنسان حيثما كان، وشارك في الملف 
مــن  والنقــاد  الكتــاب  مــن  مجموعــة 

الكويت والوطن العربي.

عــــــرض ألهــــــم مــــراحــــل قــلــمــهــا اإلبــــداعــــي

مجلة الكويت تحتفي بليلى العثمان

انشــد الشــاعر البحرينــي قاســم حــداد قصائــد مختارة مــن مراحل مختلفة مــن حياته على أنغــام العود مفعمة بالمشــاعر والرؤى. 
وشــهدت القاعــة المســتديرة فــي مركــز الشــيخ جابــر األحمــد الثقافــي،، فعالية “حديــث االثنيــن”، ضمن الموســم الثقافــي للمركز، 

م أمسية بعنوان “ثالثون بحرًا للغرق”، بحضور جمع غفير من األدباء والمهتمين. واستضافت الشاعر قاسم حداد، الذي قدَّ

بثنيــة  الروائيــة  قالــت  البدايــة،  فــي 
العيسى: “لقد قرأنا قاسم حداد كما كتب 
بالوجــع ومواكــب  “رجــل متــرف  نفســه، 
الدمع”، ال يكتفي بكتابة الشعر، بل يكتب 
عنــه، ويكتــب بوســاطته. فــي نصوصــه 
إلــى  للعبــور  مجــازات  لولبيــة،  ممــرات 
مــا وراء اللغــة، إلــى مــكان يتكّثــف فيــه 
المعنــى، يــراوغ ويســتعصي، تخــرج مــن 
قصيدته محتشدًا باالستعارات، محفورًا 
بالوعــول. فهــو “ال يؤلــف كتبــًا، بل يصقل 

المرايا”.
وأضافت العيســى: “أخذ قاســم القصيدة 
خــارج األشــكال، فكتــب منحــازًا للحريــة 
بصفتها شرطًا سابقًا على الشعر، ومنحازًا 
للشــعر بصفته تجليًا للحرية. كتب يقول، 
ليــس بهــذا الشــكل، وال بــأي شــكل آخــر، 

ليتركك في ورطة أن تكتب نصك األخير 
كما لو أنه نصك األول. كانت الكتابة، معه 

دائمًا، التجربة األولى. كالحب تمامًا”.

وأشــارت العيســى إلــى أنه علــى مدى 22 
موقــع  للشــعر،  قاســم جهــة  دشــن  عامــًا، 

إلكتروني موسوعي ينشر الشعر.

ــرق” ــ ــغ ــ ــل ــ ــوان “ثـــــــاثـــــــون بــــــحــــــراً ل ــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ

قاسـم حـداد فـي مـركـز الشيـخ جـابـر

الكتابة عذاب.. واالسترسال 
فيها ألم 

باسترناك
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ــة ــ ــاع ــ ــس ــ ال فــــــي  ســــــيــــــارة   2400 عـــــبـــــور 

الجسر.. تطلعات بحرينية سعودية واعدة

ــا يربط المملكتين الشــقيقتين، فيما يشــهد تدفًقا للمســافرين  ا مهمًّ ا ووريــًدا تجاريًّ يعــد جســر الملــك فهــد الــذي يربــط البحرين بالســعودية معبًرا رئيســيًّ
والتجارة هي األعلى منذ تدشــينه. وتســتهدف البحرين والســعودية تحت إدارة المؤسســة العامة إلدارة الجســر، تنفيذ خطة تطوير للجســر على المدى 

القصير، والتي من المقرر االنتهاء منها في نهاية 2019، لمضاعفة الطاقة االستيعابية إلى 2400 سيارة في الساعة.

وأكد المدير العام لـ”جسر الملك فهد”، 
فــي  المحيســن،  إبراهيــم  بــن  عمــاد 
تصريحــات صحفيــة نشــرت مؤخًرا، 
إلى أن الجســر حقــق منذ مطلع العام 
ا فــي أعــداد  الجــاري 14 رقًمــا قياســيًّ
المسافرين كان آخرها تسجيل أعلى 
رقم عبور للمســافرين في االتجاهين 
ألــف   119.320 بعــدد  افتتاحــه  منــذ 

مسافر. 
ووضعــت المؤسســة العامــة للجســر 
ثــاث  علــى  للتطويــر  خطــط  ثــاث 
مراحــل، تهــدف لمواكبة الزيادة التي 
ا فــي أعداد  تقــدر بنحــو 10 % ســنويًّ

المسافرين.
أعــداد  تجــاوزت   ،2018 وفــي 
المسافرين 27 مليون مسافر، بمعدل 
مســافر  ألــف   74 إلــى  يصــل  يومــي 
نهايــات األســبوع  فــي  ــا تصــل  يوميًّ
والعطــل الرســمية إلى أكثــر من مائة 

ألف مسافر.
افتتــح  الــذي  الجســر  طــول  ويبلــغ   
فــي العــام 1986، نحــو 25 كيلومتــًرا 
أصبــح  حيــث  متــر،   23.2 وبعــرض 
أحــد أهــم المعالــم بالمنطقــة يرتــاده 
بيــن  للســفر  المواطنــون والمقيمــون 

البلدين. 
مطــردة،  زيــادة  الجســر  ويشــهد   
وكثافــة غير مســبوقة منــذ افتتاحه، 

في أعداد المسافرين.
 وأكــد المحيســن أن أعلــى رقم عبور 
منــذ  الســعودية  باتجــاه  للمســافرين 
ألــف   77.003 بعــدد  الجســر  افتتــاح 

مسافر خال أبريل 2019.
 وقــال إن الجســر ســجل أعلــى رقــم 
االتجاهيــن  فــي  للمســافرين  عبــور 
 228.421 بعــدد  متتالييــن  ليوميــن 
ألف مسافر بعد تلك الزيادة المسجلة 

في أبريل 2019.
 ومع نهاية األســبوع األول من أبريل 
2019، ســجل الجسر ثاني أعلى رقم 

عبور للمسافرين باتجاه البحرين منذ 
ألــف   59.690 بعــدد  الجســر  افتتــاح 
مســافر؛ وفــق إحصائيــات جــوازات 

جسر الملك فهد بالجانب السعودي.
 وبلغ المعدل اليومي للمسافرين لهذا 
ا  العــام بحــدود 80 ألــف مســافر يوميًّ

وهو األعلى منذ افتتاح الجسر.
ــا يتــم تنفيــذ مشــروع النقطــة  وحاليًّ
الواحــدة فــي بوابــات الجســر حيــث 

يعد في مراحله النهائية.
ويهــدف نظــام النقطــة الواحــدة إلــى 
اختــزال إجــراءات الســفر بنســبة 50 
الجســر  إدارة  نجــاح  أن  معتبــًرا   ،%
بتقليص مدة انتظار المســافرين إلى 
نحو ســاعة ال يشــكل طموح اإلدارة، 
بــل الهــدف أن تنخفض مدة االنتظار 

إلى أقل من ساعة.
 وللمرة األولى، شــغلت إدارة الجســر 
7 كبائــن لبوابــات الرســوم بالجانــب 
األولــى  للمــرة  وذلــك  البحرينــي 

بالطاقــة التشــغيلية القصــوى بهــدف 
تسريع حركة عبور المسافرين.

تطويــر  علــى  الجســر  إدارة  وتعمــل 
بالدقــة  الوقــت  يعطــي  نمــوذج 
الحركــة  مســتوى  حــول  للمســافرين 
اســتباقية  ومعلومــات  الجســر  علــى 
وإيصال رسائل للمسافرين القادمين 

عبر تطبيق إلكتروني.
تنفيــذ  يتــم  أن  المتوقــع  مــن  كذلــك 
خطة لتشــغيل “واي فاي” عبر الجسر 
ليــس فقــط خدمة بل لنقــل المعلومة 

للمسافرين.
ومــن ضمــن خطط التطوير بالجســر، 
إنشــاء مشروع المرفق السياحي في 
الجانبيــن الســعودي والبحريني على 
علــى  يحتــوي  الــذي  الجســر،  طــول 
مجموعــة مطاعم ومركز للمعلومات، 

و”تراس” خارجي.
فــي  المشــروع  أن  المحيســن  وأكــد 
الجانب البحريني سينتهي بعد ثاثة 

أشهر من اآلن.
وتعمــل البلــدان الشــقيقان اآلن علــى 
إنشــاء جســر آخر مــواٍز لجســر الملك 
فهد، يسمى جسر الملك حمد، بتكلفة 

قدرها 4 مليارات دوالر.
وفيمــا يخــص تمويلــه، فمــن المقــرر 
أن يتــم بشــراكة مع القطــاع الخاص، 
النقــل  وزارة  مــع  البحريــن  بتعــاون 
الســعودية والمؤسســة العامة لجســر 
تعييــن  يتــم  أن  علــى  فهــد،  الملــك 
الشركة االستشــارية للمشروع خال 

النصف األول من عام 2019.
وســيتكون الجســر الجديد من أربعة 
مســارات للمركبات ومســارين للسكة 

الحديد.
ُيشــار إلــى أن المشــروع فــي صورته 
 75 طــول  علــى  ســيمتد  المتكاملــة 
كيلومتــًرا فــي كا البلديــن، منهــا 25 
الملــك  لجســر  البحــر  فــي  كيلومتــًرا 

حمد.

المنامة - مباشر

“أوبر” إلى البورصة 
ا رسميًّ

بشــكل  تكنولوجيــز”  “أوبــر  تقدمــت 
رســمي، يــوم الخميــس، بطلــب لهيئــة 
األوراق المالية والبورصات األميركية 
فــي  العــام  لاكتتــاب  أســهمها  إلدراج 
البورصــة، وهي خطوة من بين األكثر 

ترقًبا منذ طرح “فيسبوك”.
ولم تكشف “أوبر” عن نطاق مستهدف 
لســعر ســهمها، ولكــن تقاريــر تحدثــت 
شــركة  أن  عــن  الماضــي  األســبوع 
تنــوي  والركــوب  التوصيــل  خدمــات 
جمــع ما يقرب مــن 10 مليارات دوالر؛ 
بهدف بلوغ قيمة ســوقية قدرها مائة 

مليار دوالر.
وبلغــت القيمــة الســوقية للشــركة 76 

مليار دوالر بأغسطس.

دبي - أرقام:

أغلــق بنــك زراعــات بارتسبیشــن التركــي بنجــاح االكتتــاب فــي تســھیالت تمویــل 
مرابحــة مجمعــة بعمليتیــن رئیســیتین بمــا یعــادل 250 ملیــون دوالر، )118 ملیــون 

دوالر أميركي و121 ملیون یورو(.

فــي  التســھیات  اتفاقیــة  توقیــع  وتــم 
العاشر من الشهر الجاري.

وكان قد تم تكلیف بنك ABC وبنك دبي 
اإلســامي وشــركة إن بــي دي كابیتــال 
تشــارترد  ســتاندرد  وبنــك  المحــدودة 
وبنــك وربــة، بصفتھــم مــدراء الترتیــب 
االكتتــاب  ســجل  ومــدراء  الرئیســیین 
في ھذه التســھیات، بترتیب تسھیات 
تمویــل مرابحــة مجمعــة بعمليتین لمدة 
عام واحد.  وقام بنك ABC بدور منسق 
التســھیات، فیمــا تــم تعییــن بنــك وربة 

كوكیل االستثمار.
ونتیجــة لإلقبــال الكبیــر علــى االكتتــاب 
في ھذه التسھیات من قبل 17 مؤسسة 
مالیــة إقلیمیة ودولیة، قّرر بنك زراعات 
التســھیات  حجــم  زیــادة  بارتسبیشــن 
إلــى 250 مليــون دوالر أميركــي. وتمــت 
بضاعــة  كمرابحــة  التســھیات  ھیكلــة 
اإلســامیة.   الشــریعة  مبــادئ  وفــق 
بنــك  التســھیات  ھــذه  تمكــن  وســوف 
زراعات بارتسبیشــن من توسیع وتنویع 

قاعدة تمویله وتعزیز عاقات العماء.
وسوف تســتخدم التسھیات في زیادة 

أنشطة البنك التمویلیة.
مــن  الخامــس  فــي  االكتتــاب  وانطلــق 
يســتهدف  كان  فيمــا  الماضــي،  مــارس 
جمــع 150 مليــون دوالر، قبل رفعها إلى 

250 مليوًنا جراء اإلقبال الكبير.
وتمت هيكلة هذه التســهيات كمرابحة 
ســنة  مدتهــا  الشــريعة  بمبــادئ  ملتزمــة 
واحــدة ويومان، مع وجــود خيار لزيادة 

حجم التسهيات.

“ABC” يجمع 250 مليون دوالر لـ “زراعات التركي”
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مركز صادرات لألغذية الروسية في البحرين
ــة لــلــتــعــاون االقـــتـــصـــادي بــمــوســكــو ــرك ــت ــش ــم ــة ال ــي ــوم ــك ــح ــة ال ــن ــج ــل ــاع ال ــتـــمـ اجـ

للتعــاون التجــاري واالقتصــادي والعلمــي  عقــدت اللجنــة الحكوميــة البحرينيــة – الروســية 
والتكنولوجي، والتي تم تشكيلها وفق المرسوم رقم )18( لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية 
والعلمــي  التجــاري واالقتصــادي  للتعــاون  الروســية   - البحرينيــة  الحكوميــة  اللجنــة  إنشــاء 
والتكنولوجــي اجتماعهــا الثانــي أمــس فــي العاصمة الروســية موســكو، حيث تــرأس الجانب 
البحريني وزير الصناعة والتجارة والســياحة زايد الزياني، فيما ترأس الجانب الروســي وزير 

الصناعة والتجارة دينيس مانتروف.

البحريــن  مملكــة  ســفير  االجتمــاع  وحضــر 
أحمــد  االتحاديــة  روســيا  لــدى  المعتمــد 
الســاعاتي وعدد من ممثلــي قطاعات األعمال 
الصديقــة،  االتحاديــة  روســيا  جمهوريــة  فــي 
ضــم  الــذي  المشــارك  البحريــن  مملكــة  ووفــد 
عــددا مــن مســؤولي وزارة الصناعــة والتجارة 
والهيئــات  الــوزارات  مــن  وعــدد  والســياحة 
وأعــرب  المملكــة.  فــي  المعنيــة  الحكوميــة 
الزيانــي عــن اهتمــام قيادة وحكومــة البحرين 
بهــذا االجتمــاع الــذي يســهم في دفــع وتطوير 

الصديقيــن.  البلديــن  بيــن  الثنائيــة  العاقــات 
وأشــار الوزيــر إلــى أن العامين الماضين شــهدا 
رفيعــة  المتبادلــة  الزيــارات  مــن  كبيــًرا  عــدًدا 

المســتوى بيــن الجانبين أثمــرت خالها توقيع 
عــددا مــن االتفاقــات ومذكــرات التفاهــم بيــن 
البلديــن فــي المجاالت المختلفة، وهذا مؤشــر 
واضــح علــى العاقــات الوثيقــة والقويــة التي 

يتمتع بها كا البلدين. 
وأسفر االجتماع عن عدد من النقاط المحورية 
االجتمــاع،  محضــر  فــي  توقيعهــا  تــم  التــي 

وأبرزها بحث تأسيس مركز لصادرات األغذية 
الروسية في البحرين للمنطقة خصوصا القمح 
الروســي إلــى جانب بحــث التعاون والشــراكة 
ما بين ممتلكات وصندوق االســتثمار الروسي 
فــي  المشــتركة  التفاهمــات  بجانــب  المباشــر 

مجال الطيران والنقل الجوي.
بيــن  التجاريــة  العاقــات  حجــم  أن  وأضــاف 

التجــاري  التبــادل  وروســيا وحجــم  البحريــن 
األول  االجتمــاع  منــذ  كبيــر  بشــكل  زاد  قــد 
للجنة الحكومية البحرينية الروســية بوصوله 
إلــى نحــو ثاثــة أضعــاف مــا كان عليــه، وفقــًا 
إلحصاءات العام 2018 ، وهذه عامة واضحة 
ومبشــرة بأننــا نتجــه نحــو االتجــاه الصحيــح 
فــي تطويــر مســار العاقــات االقتصاديــة بين 

البلدين، لتغطي مجموعة واسعة من األنشطة 
التجارية المتبادلة بين البلدين شملت خدمات 
بنــاء وإصــاح الســفن، االستشــارات اإلداريــة، 
البنــاء، تجــارة  العقــارات،  الكمبيوتــر،  برمجــة 
التبــغ،  المــواد الغذائيــة والمشــروبات، تجــارة 
تجــارة الزهــور وتجــارة األســماك، الموســيقى 

والفنون، والديكور الداخلي.

بحث التعاون بين 
“ممتلكات” وصندوق 

االستثمار الروسي

وقع رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد علي األمين أمس، اتفاقية مع أكبر الشركات الروسية للقمح والحبوب 
لتصبح البحرين مستقبال مركزا إلعادة تصدير الحبوب والقمح والبقوليات الروسية إلى بقية بلدان منطقة الشرق األوسط.

بحضــور  التوقيــع  حفــل  وجــرى 
والصناعــة  التجــارة  وزيــر 
والســياحة زايــد الزياني، وســفير 
أحمــد  موســكو  لــدى  المنامــة 
الســاعاتي، والنائب األول لرئيس 
غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن 

خالد نجيبي.
مــع  مقابلــة  فــي  األميــن  وقــال 
األمــر  إن  “ســبوتنيك”  وكالــة 
يتطلب أنشاء صوامع ذات طاقة 
إلــى  مشــيرا  كبيــرة،  اســتيعابية 
ضــرورة تطويــر البنيــة التحتيــة، 
إلــى  البحريــن  مــن  القمــح  لنقــل 

الدول المجاورة.
إلــى  للولــوج  روســيا  وتســعى 

األسواق العربية لتوريد الحبوب، 
حيــث تعمــل جاهــدة علــى تذليل 
هــذه  أمــام  تقــف  التــي  الصعــاب 
العمليــة، إذ تخطــط لبناء صوامع 
وترســيخ  الحبــوب  لتخزيــن 
خطــوط بحرية مــع عدد من دول 

المنطقة.
والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  وكان 
مانتــوروف،  دينيــس  الروســي، 

الحبــوب  توزيــع  مركــز  أن  أعلــن 
الروســية فــي البحريــن قــد يتــم 
األعمــال  وســط  بدعــم  إنشــاؤه 
الروســي واســتثمارات من جانب 

البلدين قبل نهاية 2019.
“منــذ  للصحفييــن:  الوزيــر  وقــال 
عدة سنوات بحثنا ودرسنا إنشاء 
مركــز حبــوب كبيــر فــي المنطقة، 
ونظرنا في خيارات مختلفة، بأن 

يكــون فــي البحريــن أو المملكــة 
العربية السعودية أو مصر”.

توصلنــا  تدريجيــا  “لكــن  وتابــع 
األفضــل  مــن  ســيكون  أنــه  إلــى 
اقتصاديا ولوجســتيا إنشاؤه في 
مانتــوروف:  البحريــن”. وأضــاف 
“نعمــل اآلن علــى تنشــيط وســط 
األعمــال الذي ينتج المعدات؛ ألن 
اهتمامنــا ليــس فقــط فــي توريــد 
الحبــوب، بــل نعول علــى مجالين 
وإنتــاج  المنتجــات  توريــد  همــا 

وتوريد المعدات”.
يجــب  أنــه  “أعتقــد  وأوضــح 
اســتثمارات  هنــاك  تكــون  أن 

مشتركة”.

موسكو - سبوتنيك:

موسكو - بنا:

األمين: إنشاء صوامع بطاقة استيعابية كبيرة

المحرر االقتصادي

رسم تخيلي لجسر الملك حمد

خالد األمين يوقع االتفاقية مع مسؤول الشركة الروسية 

الوفد البحريني المشارك في االجتماعات وزير الصناعة والتجارة يوقع االتفاقية مع نظيره الروسي

 إلعادة تصدير الحبوب الروسية 
لدول المنطقة
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تجاوز مجموع أرباح 41 شــركة وبنك مدرجة أســهمهم في بورصة البحرين بنهاية العام الماضي 784.4 مليون دينار، في حين 
أن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بلغت نحو 8 ماليين دينار.

أعلنتهــا  التــي  البيانــات  وأظهــرت   
الشــركات والبنوك ورصدتهــا “البالد” أن 
27 منهــا وزعــت مكافــآت علــى أعضــاء 
مجلــس إدارتهــا مــا نســبته نحــو 65.9 
% مــن إجمالــي المؤسســات فــي حيــن 
توزيــع  عــن  وبنــك  14 شــركة  امتنعــت 

المكافآت بما نسبته قرابة 34.1 %.
واســتحوذ قطــاع البنــوك التجارية على 
المركز األول ما نسبته 34.1 % من قيمة 
المكافــآت الموزعــة على أعضاء مجلس 
2.72 مليــون  بلغــت نحــو  التــي  اإلدارة 
دينــار، تــاله قطــاع االســتثمار بنحو 2.6 
مليــون دينــار أي ما نســبته 32.4 %، ثم 
قطــاع الخدمات بنحــو 1.7 مليون دينار 
قطــاع  فرابًعــا   ،% 21.9 نســبته  مــا  أي 
الفنادق والســياحة بمبلغ 324 ألف دينار 
أي ما نسبته 4.1 %، تاله قطاع التأمين 
بمبلغ 308.5 ألف دينار أي ما نسبته 3.9 
%، وأخيًرا قطاع الصناعة بنحو 296.1 

ألف دينار أي ما نسبته 3.7 %.
وكان 34 شــركة وبنــك حققــوا صافــي 
ربــح بمــا نســبته 82.9 % مــن إجمالــي 
4 منهــا  المؤسســات، فــي حيــن منيــت 

بخسائر بما نسبته 9.8 %.
وجــاء قطــاع البنــوك التجاريــة أوالً من 
الصافــي إلجمالــي  الربــح  قيمــة  حيــث 
بنحــو  المدرجــة  والبنــوك  الشــركات 
 53.6 نســبته  مــا  دينــار  مليــون   420.8
األهلــي  )البنــك  القطــاع  ويضــم   ،%
المتحــد، المصــرف الخليجــي التجــاري، 
بنــك البحرين اإلســالمي، بنــك البحرين 
الوطني، بنك البحرين والكويت، شركة 

اإلثمار القابضة، ومصرف السالم(.
وثانًيــا جاء قطاع االســتثمار الذي حقق 
مليــون   203.2 نحــو  بلــغ  صافــي  ربــح 
دينار ما نســبته 25.9 %، ويضم القطاع 
)الشــركة الخليجية المتحدة لالســتثمار 
إنوفســت،   ،ABC بنــك  “يوجيــك”، 
األوســط،  والشــرق  البحريــن  بنــك 
شــركة الخليــج المتحــد القابضــة، بنــك 
انفستكورب، بنك طيب، شركة استيراد 
االستثمارية، شركة البحرين للتسهيالت 
التجاريــة، مجموعــة البركــة المصرفيــة، 

مجموعة جي اف اتش المالية(.
بتحقيــق  الخدمــات  قطــاع  جــاء  ثــم 
نســبته  مــا  دينــار  مليــون   107.1 نحــو 

13.7 %، ويضــم القطــاع )بــي. أم. أم. 
البحريــن  شــركة  البحريــن،  زيــن  أي، 
“باســرك”،  والهندســة  الســفن  لتصليــح 
الســلكية  لالتصــاالت  البحريــن  شــركة 
البحريــن  شــركة  “بتلكــو”،  والالســلكية 
لمواقــف  البحريــن  شــركة  للســينما، 
البحريــن  مجمــع  شــركة  الســيارات، 
لألســواق الحــرة، شــركة نــاس، عقارات 
الســيف، مجموعــة ترافكــو، وإي بــي إم 
تيرمينالــز البحريــن مدرجــة فــي ســوق 

االكتتابات األولية(.
رابًعــا جــاء قطــاع الصناعــة الــذي حقــق 
مليــون   61.4 نحــو  بلــغ  صافــي  ربــح 
دينــار ما نســبته 7.8 %، ويضــم القطاع 
شــركة  البحريــن،  ألمنيــوم  )شــركة 
البحرين لمطاحن الدقيق، شــركة دلمون 

للدواجن(.
وخامًســا جاء قطاع الفنادق والســياحة 
الــذي حقــق ربــح صافــي بلغ نحــو 3.34 

مليــون دينــار مــا نســبته 0.4 %، ويضم 
للترفيــه  البحرينيــة  )الشــركة  القطــاع 
العائلــي، شــركة البنــادر للفنــادق، شــركة 
فنــادق  مجموعــة  الوطنيــة،  الفنــادق 

الخليج(.
وأخيــًرا جــاء قطــاع التأميــن الــذي نتي 
دينــار  مليــون   11.2 خســائر  بصافــي 
العربيــة  المجموعــة  لتســجيل  نتيجــة 
للتأمين خسائر بنحو 55.3 مليون دوالر 
)20.8 مليــون دينــار( أي مــا نســبته 1.4- 
%، ويضــم القطــاع )الشــركة البحرينيــة 
الكويتيــة للتأميــن، المجموعــة العربيــة 
الوطنيــة  البحريــن  شــركة  للتأميــن، 
البحريــن،  القابضــة، شــركة ســوليدرتي 

شركة التكافل الدولية(.
والشــرق  البحريــن  بنــك  أن  إلــى  يشــار 
عــن  موقوفــان  طيــب  وبنــك  األوســط، 
التــداول بالبورصــة، وبنك انفســتكورب 

تبدأ السنة المالية له في شهر يونيو.

8 ماليين دينار مكافآت مجالس إدارة 27 مؤسسة مدرجة
مليون  1.3 إتــــش”  إف  “جـــي  ــا  ــاهـ وأعـ ديـــنـــار..  ألـــف   11 ــاس”  ــ “نـ ــا  ــه ــل أق

ارتفعت أســعار الذهب أمس مع انخفاض الدوالر، مما يســاعد المعدن األصفر على التعافي من أكبر انخفاض 
يومي بالنسبة المئوية في أسبوعين والذي سجله في الجلسة السابقة.

المعامــالت  فــي  الذهــب  وارتفــع 
الفورية 0.1 % إلى 1293.67 دوالر 
لألوقيــة )األونصــة(، بعــد أن المــس 
أدنــى مســتوى لــه فــي أســبوع يوم 
الخميس. وربــح الذهب في العقود 
مرتفًعــا   % 0.3 اآلجلــة  األميركيــة 

إلى 1297 دوالًرا لألوقية.
الــذي  الــدوالر،  مؤشــر  وانخفــض 

يقيس أداء العملة األميركية مقابل 
ســلة عمالت رئيســية منافســة، 0.2 
التــي  المكاســب  عــن  متخلًيــا   %
حققها في الجلسة السابقة، ومتجها 
انخفــاض  أول  تســجيل  صــوب 

أسبوعي في أربعة أسابيع.
وســتعّزز األربــاح القويــة للشــركات 
المســتثمرين  إقبــال  األرجــح  علــى 

المخاطــر  المرتفعــة  األصــول  علــى 
مما يؤثر سلًبا على جاذبية الذهب.
  % 1 مــن  أكثــر  الذهــب  وانخفــض 
بعــد تقاريــر  الســابقة  فــي الجلســة 
أظهــرت أن طلبــات إعانــة البطالــة 
األســبوعية فــي الواليــات المتحدة 
انخفضت ألدنى مســتوى في نصف 
قــرن تقريًبــا وأن أســعار المنتجيــن 

زادت أكبــر قــدر فــي خمســة أشــهر 
في مارس.

ويتجه الذهب لتحقيق أول مكسب 
أســبوعي في ثالثة أســابيع، بعد أن 
ارتفــع 0.2 % منــذ بداية األســبوع. 
ألعلــى  األصفــر  المعــدن  وارتفــع 
مســتوياته منــذ نهايــة مــارس فــي 
وقــت ســابق مــن األســبوع الجــاري 
المركزيــة  البنــوك  مواقــف  بســبب 
النقــدي  التيســير  إلــى  المائلــة 

والمخاوف بشأن النمو العالمي.

وبالنســبة للمعادن النفيسة األخرى، 
ارتفعــت الفضــة 0.1 % إلــى 14.97 
زالــت  مــا  لكنهــا  لألوقيــة،  دوالر 
خــالل   %  0.6 نحــو  منخفضــة 

األسبوع.
التعامــالت  فــي  البالتيــن  وربــح 
الفوريــة نحــو 0.6 % مرتفعــا إلــى 
ومتجهــا  لألوقيــة  دوالر   892.68
صوب تسجيل أول تراجع أسبوعي 

في خمسة أسابيع.

الذهــــــــب يرتفــــــع مــــــع انخفــــــاض الدوالر
لندن - رويترز:

أمل الحامد

البنوك أكثر 
الموزعين مكافآت 

على مجالس اإلدارة 
بواقع 34.1 %

784.4 مليون 
دينار أرباح 41 

شركة وبنك 
في 2018

“البورصـــــة” تكســــب 118 مليــــون دينـــــار بأسبــــوع
حققت بورصة البحرين األســبوع الماضي مكاســب وصلت إلى 118 مليون دينار. وبإقفال التداوالت يوم الخميس، صعد مؤشــر 
ا بنسبة 1.35 %، واقًفا عند المستوى 1438.48 نقطة، رابًحا 19.18 نقطة، ومتوافًقا مع تعامالت األسبوع  البحرين العام أسبوعيًّ

ا. الماضي التي شهدت أيًضا ارتفاًعا جديًّ

وســجلت القيمة الســوقية للبورصة نهاية 
األسبوع الماضي نحو 8.822 مليار دينار، 
مقابــل 8.704 مليــار دينار األســبوع الذي 
ســبقه، بزيــادة 1.4 % خــالل 5 جلســات 

تداول.
حجــم  البحرينيــة  البورصــة  وســجلت 
مليــون   34.69 بنحــو  أســبوعي  تــداول 
حجــم  عــن   ،%  18.34 بارتفــاع  ســهم، 
 29.31 عنــد  الماضــي  األســبوع  تــداول 

مليون سهم.
وصعــدت ســيولة الســوق األســبوعية 23 
%، إلــى قيمــة قدرها 8.43 مليــون دينار، 
مقارنة بســيولة قيمتها 6.85 مليون دينار 

بنهاية األسبوع السابق.

وفيما يخص حجم الصفقات، فقزت عدد 
مــن  األســبوع  خــالل  المنفــذة  الصفقــات 
463 صفقــة األســبوع الماضــي، إلــى 505 
صفقــات بنهاية األســبوع الحالي، بارتفاع 

عددها بنسبة 9 % في 5 جلسات.
وكان األبــرز وســط األســهم فــي تعامالت 

األســبوع، ســهم األهلي المتحد بتعامالت 
بقيمــة  ســهم،  مليــون   17.03 حجمهــا 
وصلــت إلــى 5.37 مليون دينار عبر تنفيذ 

115 صفقة على السهم.
وانعكــس ذلــك علــى أداء قطــاع البنــوك 
باألســبوع،   %  1.4 بنســبة  صعــد  الــذي 
فضالً عن ارتفاع سهم الخليجي التجاري 

.% 15.25
وربــح مؤشــر الخدمات خــالل التعامالت 
األســبوعية بنســبة 1.9 %، بفضــل ســهم 

األسواق الحرة المرتفع بنسبة 6.08 %.
كذلــك ارتفع مؤشــر قطاع االســتثمار 1.4 
%، بقيــادة ســهم جــي إف إتــش الصاعــد 

ا. 5.66 % أسبوعيًّ

المنامة - البورصة:

مدعومة من 
قطاع البنوك 

التجارية
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تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلينا المعلن أدناه: ش���يما عبدهللا محمد حس���ن زاده بطل���ب تحويل المحل 
التجاري التالي: الى السيد/ محمود حسن شاهين جناحي 

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
108142-1

االسم التجاري
مطعم تراث البحرين

القيد: 55415-4 التاريخ :2019/4/10  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- ادارة التسجيل

 االعالن رقم )---( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها الس���ادة الشركاء في شركة الغنيم الدولية ذ.م.م المسجلة 
بموج���ب القي���د رق���م 55415-4، طاليب���ن تحوي���ل الش���كل القانون���ي 
للش���ركة المذكوزة إلي ش���ركة قائمة وهي آر ام كي الدولية ش،ش،و 
ليكون شكلها القانوني شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 5000 
دين���ار بحرين���ي لتصب���ح مملوكة من أبناء راش���د الكوهج���ي القابضة 

ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة ذات مسؤلية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها سلمى 

لألزياء المس���جلة بموجب القيد رقم 60560، طالبين إش���هار انتهاء أعمال تصفية 

الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
)CR2019 - 42692( 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: السيد صادق جالل شبر احمد

االسم التجاري الحالي: السيد صادق جالل شبر احمد 
االسم التجاري الجديد: اون الين لتخليص المعامالت الحكومية

قيد رقم: 83370-4

السبت 13 أبريل 2019 - 8 شعبان 1440 - العدد 3833 12
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استشهاد فتى فلسطيني 
على الحدود مع غزة

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في 
قطاع غزة أن فتى فلسطينيا استشهد 

برصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي في 
مواجهات اندلعت بعد ظهر أمس الجمعة 
خالل احتجاجات “مسيرة العودة” قرب 

الحدود مع إسرائيل في شمال القطاع.
وقال أشرف القدرة في بيان إن ميسرة 

موسى أبو شلوف )15 عامًا( ُقتل إثر 
إصابته برصاصة في البطن أطلقها 

الجنود اإلسرائيليون عليه شرق جباليا.
وأضاف أن “نحو 48 مواطنا على األقل 

بينهم مسعف أصيبوا برصاص قوات 
االحتالل خالل االعتداءات وقمع 

فعاليات الجمعة الـ54 لمسيرة العودة 
شرق قطاع غزة”.

بالســلطة طامعيــن  ولســنا  انقالبــا  نمثــل  ال  العســكري:  المجلــس 

تظاهرة حاشدة بالخرطوم رفضا للخداع والعبثية

احتشــد مئات اآلالف من المتظاهرين في الشــوارع المحيطة بمقر القوات المســلحة وســط العاصمة الســودانية الخرطوم، أمس الجمعة، مؤكدين رفضهم لبيان المجلس العســكري 
الــذي أعلــن فيــه أنــه سيســلم الســلطة إلــى رئيس منتخب خــال عامين. وعبر المحتجون عــن غضبهم تجاه المجلس العســكري االنتقالي، الــذي أعلن فترة انتقاليــة مدتها عامان كحد 

أقصى، بعد أن أطاح الجيش الرئيس عمر البشير، الخميس.

الذي  السودانيين  المهنيين  تجمع  وأعلن 
المجلس  لوعود  االحتجاجات رفضه  يقود 
العسكري االنتقالي، بأن الحكومة الجديدة 
إلى  السلطة  سيسلم  وأنــه  مدنية،  ستكون 
ــيــس مــنــتــخــب خـــالل عــامــيــن، ووصــفــه  رئ
الهزل  ومسرح  الخداع  أساليب  “أحــد  بأنه 

والعبثية”.
وقال التجمع، أمس الجمعة، في بيان عقب 
العسكري:  للمجلس  الــصــحــافــي  الــمــؤتــمــر 
“مطالبنا واضحة وعادلة ومشروعة، إال أن 
االنقالبيين )لجنة النظام األمنية( بطبيعتهم 
القديمة الجديدة ليسوا أهال لصنع التغيير، 
السلطة  في  البقاء  سبيل  في  يراعون  وال 

سالمة البالد واستقرارها”.
وأشار بيان التجمع إلى أن “االنقالب الذي 
البالد  القيادات يجعل  قادته مجموعة من 
طيلة  شهدناها  التي  الملهاة  لتكرار  عرضة 

30 عاما”.
ــك عــقــب مــؤتــمــر صــحــفــي للجنة  يــأتــي ذلـ
االنتقالي،  العسكري  بالمجلس  السياسية 
أكدت فيه أن الحكومة الجديدة في البالد 
ســتــكــون مــدنــيــة، وان الــمــجــلــس “لـــم يــأت 
بحلول وال يطمع في السلطة”، وأن مهمته 

األساسية حفظ أمن واستقرار البالد.
وأوضح رئيس اللجنة السياسية بالمجلس 
الفريق أول عمر زين العابدين أن المجلس 
ــي الـــدفـــاع  ــ ــوزارت ــ ــعــســكــري ســيــحــتــفــظ ب ال

والداخلية، ولن يتدخل في عمل الحكومة 
المقبلة. كما أشار  إلى أن الفترة االنتقالية 
أن  على  وشـــدد  تقصيرها.  يتم  أن  يمكن 

المجلس سيحاكم “كل فاسد أيا كان”.
العسكري  المجلس  إن  العابدين  زين  وقال 
ال يملك الحلول الفورية للوضع االقتصادي 
تعبيره،  بحسب  ذلك”،  على  “ولكن سنعمل 
ــذهـــب..  ــوار الـ ــ ــاء “ســ ــنـ مــضــيــفــًا: “نـــحـــن أبـ

وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة”.
وأضاف زين العابدين: “ندير حوارًا إلخراج 
السودان من األزمة.. نريد خلق مناخ إلدارة 

الحوار بصورة سليمة”.
رفع  منا  “ُطلب  إذا  إنــه  قــال  العابدين  زيــن 
الدستور سنفعل ذلك”، وأن إعالن  تعطيل 

بتعطيل  تسببت  التي  هي  الــطــوارئ  حالة 
الدستور.

وقال رئيس اللجنة السياسية إن المجلس 
سفراء  بلقاء  الخارجية  اتصاالته  سيبدأ 
المجلس  أن  ــــى  إل مــشــيــرًا  الــــــدول،  كــافــة 
ــفــك الــحــصــار عن  ســيــتــواصــل خــارجــيــا ل

السودان.
وشــدد على أن مدير جهاز األمــن كــان من 
الدعم  قــوات  أن  التغيير، مؤكدًا  قــادة هذا 
“الشعب  مضيفًا:  منضبطة،  قــوى  السريع 

المتظاهر داعم لنا ونستجيب له”.

دعوة أممية بعدم استخدام القوة 

الــمــتــحــدة لحقوق  دعـــت مــفــوضــة األمــــم 

أمس  بيان  في  باشليه،  ميشيل  اإلنــســان، 
إطالق  إلــى  السودانية  السلطات  الجمعة، 
لتنظيم  احتجزوا  الذين  األشخاص  ســراح 
استخدام  والتحقيق في  تظاهرات سلمية 

القوة ضد المحتجين في ديسمبر.
وقالت باشليه إن “هذه لحظة حرجة جدًا 
وحــســاســة جـــدًا لــلــســودان وهــنــاك ضبابية 
مضيفة  المستقبل”،  بشأن  وقلق  شــديــدة 
عن  تمتنع  أن  السلطات  على  ينبغي  أنــه 

استخدام القوة ضد المحتجين السلميين.

الجامعة العربية مع تحقيق السالم

أملها  عــن  العربية  الـــدول  جامعة  أعــربــت 
فــي أن “يــتــوافــق أهـــل الـــســـودان عــلــى ما 
بكل  متابعتها  مؤكدة  البالد”،  مصلحة  فيه 
االنتقال  بشأن  األوضــاع  تطورات  اهتمام 

السياسي.
“نتطلع  أمـــس:  بــيــان  فــي  الجامعة  وقــالــت 
في  المطلوبة  بالحكمة  الجميع  تحلي  إلى 
بالحوار  التمسك  مع  الدقيق  الظرف  هــذا 
الـــســـيـــاســـي لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات الــشــعــب 
ــســودانــي فــي الــحــيــاة الــكــريــمــة والــحــرة  ال
ولن  يستحقها.  التي  والمستقرة  واآلمــنــة 
تــدخــر الــجــامــعــة الــعــربــيــة وســعــًا فــي دعــم 
المأمولة أسوة بما  التوافقات  التوصل إلى 

طلب منها في مراحل سابقة”.

الخرطوم ـ وكاالت

غزة ـ أ ف ب

متظاهرون سودانيون بالقرب من مقر القيادة العسكرية في الخرطوم الجمعة

بيونغ يانغ ـ وكاالتواشنطن ـ وكاالتكانبرا ـ رويترز

ــوزراء األســتــرالــي ســكــوت مــوريــســون، أمــس الجمعة، أن مــؤســس موقع  ــ أعــلــن رئــيــس ال
اعتقاله  أعقاب  في  األم  بلده  من  خاصة”  “معاملة  يلقى  لن  أسانج،  جوليان  ويكيليكس، 
السفارة  فــي  الخميس،  أســانــج،  البريطانية  الشرطة  واعتقلت  بريطانيا.  فــي  المفاجئ 
الشرطة من مقر  إليها. وأخرجه عناصر  أعــوام على لجوئه   7 بعد  لندن  اإلكــوادوريــة في 

السفارة وتوجهوا به إلى عربة شرطة.
في  السابقة  المحللة  مع  بعمله  متصلة  بتهمة  لتسلمه  تسعى  األميركية  السلطات  أن  غير 
في  القضية  في  النظر  المقرر  ومن   .2010 في  مانينغ  تشيلسي  األميركية  االستخبارات 
قال  أستراليا،  في  رسميا  االنتخابات  حملة  انطالق  على  ساعة   24 بعد  وبالكاد  مايو.   2
موريسون إن أسانج لن يحصل على الدعم نفسه كسائر األستراليين الواقعين في ورطة 

في الخارج، وبأن الترحيل “مسألة تعود للواليات المتحدة”.
وقال موريسون لشبكة “إيه.بي.سي” العامة “المسألة ال تخصنا بتاتا، إنما تخص الواليات 

من  عــدد  فــي  متابعتها  ستتم  قضائية  عملية  “هــنــاك  وأضـــاف  المتحدة”. 
المسائل هنا وأتوقع حصول ذلك. سيلقى نفس الدعم القنصلي شأن 

منافس  بيل شورتن،  نأى  بــدوره  الــظــروف”.  أسترالي في هذه  أي 
موريسون في االنتخابات المقررة في 18 مايو، بنفسه عن القضية.
وقال شورتن “إنها مسألة تعود للنظام القضائي، يجب أن يحصل 

على نفس الدعم كأي مواطن أسترالي”.
أعتقد  لذا ال  المسألة  “المحكمة ستبّت في  وأضاف 

أن بإمكاني إضافة المزيد”.

ترامب  دونــالــد  األميركي  الرئيس  هاجم 
أياها  مهددا  الدولية،  الجنائية  المحكمة 
ــال اتـــخـــذت  ــ ــوي فــــي حـ ــ ــ ــع وق ــريـ ــرد سـ ــ بـ
أو  بـــالده  يستهدف  ــراء  إجـ أي  المحكمة 

إسرائيل وغيرها من حلفاء واشنطن.
وقال ترامب في بيان له إن “أي محاولة 
لــمــقــاضــاة الــعــســكــريــيــن األمــيــركــيــيــن أو 
الــدول  مــن  العسكريين  أو  اإلسرائيليين 

الحليفة ستسفر عن رد قوي وسريع”.
ــي مــحــكــمــة  ــركـ ــيـ ــف الـــرئـــيـــس األمـ ــ ووصــ

الجنائيات الدولية بـ “غير الشرعية”، 
طلب  المحكمة  رفض  معتبرا 
القوات  جرائم  في  التحقيق 
أفغانستان  فــي  األمــيــركــيــة 

“انتصارا دوليا كبيرا”.
موقف  أن  تــرامــب  وأضــــاف 

الــــــــــواليــــــــــات 
الـــمـــتـــحـــدة 

يـــتـــمـــثـــل 

القانونية  المعايير  بأعلى  الــتــزامــهــا  فــي 
واألخالقية حين يتعلق األمر بالمواطنين 
رفضت  واشنطن  بأن  مذكرا  األميركيين، 
الــمــحــكــمــة بسبب  بــشــرعــيــة  االعــــتــــراف 
“صــالحــيــاتــهــا الــقــضــائــيــة الــواســعــة وغير 
للسيادة  تــهــديــدا  تشكل  الــتــي  ــمــبــررة”،  ال

الوطنية للواليات المتحدة.
ــيـــة في  ــتـــدائـ وقــــد رفـــضـــت الـــغـــرفـــة االبـ
الجمعة  أمس  الدولية  الجنائية  المحكمة 
ــام لــلــمــحــكــمــة بــشــأن  ــعـ طــلــب الــمــدعــي الـ
حرب  جــرائــم  فــي  تحقيق  فتح 
وجرائم ضد اإلنسانية يفترض 
أنها ارتكبت في أفغانستان، 
 ،2003 ــو  ــايـ مـ مــــن  ــدءا  ــ ــ ب
وعللت قرارها بأن تحقيقا 
ــلـــة  ــمـــرحـ ــذا فـــــي الـ ــ ــهـ ــ كـ
يـــخـــدم  ال  ــة  ــيــ ــ ــال ــحــ ــ ال

مصالح العدل.

استبدلت كوريا الشمالية رئيسها، الذي يعتبر رمزيا إلى حّد كبير ويمثلها في الخارج، برجل 
ما  حسب  اإلنسان،  لحقوق  مفترضة  النتهاكات  عقوبات  المتحدة  الواليات  عليه  فرضت 

أفادت الصحافة الرسمية أمس الجمعة.
بمهام  أساسي  بشكل  يتمتع  الــذي  نــام،  يونغ  كيم  الشمالية  كوريا  دولــة  رئيس  واسُتبدل 
فخرية منذ أكثر من عشرين عاما، بتشو ريونغ هاي وذلك خالل جلسة للجمعية الشعبية 

العليا، أي البرلمان الكوري الشمالي، بحسب وكالة األنباء الكورية الشمالية الرسمية.
وكيم، البالغ 91 عاما، أحد المسؤولين في كوريا الشمالية الذين استمروا في مناصبهم لفترة 
زمنية طويلة. وقد شارك خالل عام 2018 في أحداث دولية عدة، بينها القمم التاريخية 
الشتوية  األولمبية  األلعاب  كما حضر  الجنوبي  والكوري  والصيني  األميركي  الرؤساء  مع 
الشمالي كيم  الكوري  للزعيم  اليمنى  الذراع  ُيعتبر  الذي  وُولد خلفه،  الجنوبية.  في كوريا 
جونغ أون، في العام 1950، مما يشير إلى تغييرات في األجيال على رأس الدولة الكورية 
عليهم  الذين فرضت  الثالثة  الشماليين  الكوريين  القادة  أحد  الجديد  والرئيس  الشمالية. 

2018 عقوبات لدورهم  العام  الواليات المتحدة في أواخر 
النظام رقابة دولة قاسية  باسم  تنّفذ  “أقسام  على رأس 
وانتهاكات لحقوق اإلنسان وتجاوزات أخرى بهدف قمع 

السكان والسيطرة عليهم”.
وأكد كيم جونغ أون أن بيونغ يانغ ستعرف كيف تتصدى 

بشأن  المحادثات  بعد فشل  الدولية،  العقوبات  آلثار 
نزع األسلحة النووية في هانوي.

بيونغ يانغ تتحدى واشنطن بـ ”تشو ريونغ هاي”ترامب يهاجم المحكمة الجنائية الدوليةأستراليا: ال معاملة خاصة ألسانج
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دبي ـ العربية نت

القاهرة ـ رويترز

إلى  سوريا  عــودة  أن  أبوالغيط،  أحمد  العربية،  للجامعة  العام  األمين  أكــد 
الجامعة مرهون بانتفاء أسباب الصراع التي أدت إلى تجميد عضويتها.

ولفت أبو الغيط إلى أن الدول العربية تريد التأكد من أن المقعد السوري ال 
تشغله إيران.

من جهة أخرى، أشار إلى أن نزاع إسرائيل - إيران على أراضي العرب أدى 
إلى ابتالع إسرائيل لفلسطين، قائالً: “إسرائيل تبتلع فلسطين وإيران تدعي 
أنها المحررة”. ويدور جدل بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وهناك 
انقسام بين الدول العربية في هذا الشأن، حيث دعا العراق ولبنان إلى عودة 

سوريا إلى الجامعة.

من   3 وإصابة  اإلرهابيين،  من  اثنين  مقتل  الجمعة،  أمس  المصري،  الجيش  أعلن 
بمنطقة  أمني  استهداف حاجز  عناصر مسلحة  أثناء محاولة  األمــن،  قــوات  أفــراد 

عيون موسى في جنوب سيناء.
عيون  كمين  استهدف  الــذي  اإلرهــابــي  الهجوم  إحباط  في  األمــن  قــوات  ونجحت 
موسى األمني، وتمكنت من التصدي للعناصر اإلرهابية، وفقا لبيان للجيش المصري.

بعيون  األمني  التفتيش  نقطة  اإلرهابية استهداف  العناصر  “حاولت  البيان:  وأورد 
موسى، إال أن يقظة وتجهيزات القوة قد حالت دون ذلك. 

وبادرت بالتعامل على  الفور مع العناصر اإلرهابية وتبادل إطالق النيران معهم  مما 
أسفر عن مصرع اثنين من المنفذين عثر بحوزة أحدهم على حزام ناسف”.

أبوالغيط: نتأكد أن مقعد سوريا ال تشغله إيران

مصر تحبط هجوما إرهابيا في “عيون موسى”

طرابلس ـ وكاالت الجزائر ـ وكاالت

قصفت طائرات حربية، أمس الجمعة، مطار 
كــمــا شــن طــيــران  فــي طــرابــلــس،  معيتيقة 
في  جوية  غــارات  الليبي  الوطني  الجيش 
في  طــرابــلــس،  جنوب  الربيع  وادي  محور 

سياق حملته لـ”تحرير” العاصمة الليبية.
إن طائرة  قال مصدر عسكري وسكان  كما 
حــربــيــة تــابــعــة لــلــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي 
مع  متحالفة  لقوة  معسكرًا  أيضًا  قصفت، 
بغرب  زوارة  بلدة  قــرب  الــوفــاق  الحكومة 

البالد.
النار واالنفجارات  وترددت أصوات إطالق 
الجمعة،  أمس  الليبية  العاصمة  أنحاء  في 
مع  الليبي  الوطني  الجيش  يشتبك  فيما 
ــضــواحــي  ــي ال ــاق فـ ــوفــ ــ قـــــوات حــكــومــة ال
آالف  اضطر  مما  طرابلس،  جنوب  الواقعة 

المدنيين للفرار من منازلهم.
أن  المتحدة  لألمم  بيانات  أحــدث  وكشفت 
ــرة منذ أســبــوع أســفــرت عن  ــدائ الــمــعــارك ال
مقتل 75 شخصًا بينهم 17 مدنيًا إلى جانب 

9500 عن  232 شخصًا ونزوح نحو  إصابة 
ديارهم.

وقــــال الــمــتــحــدث بــاســم األمــــم الــمــتــحــدة 
إن  جنيف  فــي  للصحافيين  لــوبــالن  ــال  ريـ
تأثرت  الــتــي  المناطق  مــن  الــنــزوح  “حــركــة 
ــلــس في  بــاالشــتــبــاكــات فـــي مــحــيــط طــراب

ازدياد”.
العالمية  الصحة  أعربت منظمة  من جهتها، 
السل  مثل  أوبــئــة  تفشي  مــن  خشيتها  عــن 
لــإســهــال  المسببة  واألمـــــراض  والــحــصــبــة 
بين  خاصة  الصحي  الــصــرف  ســوء  بسبب 

النازحين.

ــوارع  ــزل آالف الــمــتــظــاهــريــن امـــس إلـــى شـ نـ
ــرى فــي أول  ــدن أخـ الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة ومـ
رئاسة  صالح  بن  القادر  عبد  تقلد  منذ  جمعة 
المقبل  يوليو   4 يوم  وإعالنه  بالنيابة  الدولة 

موعدا النتخابات رئاسية.
اليوم  صباح  منذ  بالتوافد  المتظاهرون  بــدأ 
ــزي بــالــعــاصــمــة  ــركـ ــمـ ــة الـــبـــريـــد الـ ــاحـ عــلــى سـ
الــجــزائــريــة وســـط تــعــزيــزات أمــنــيــة مــشــددة، 
من  والسير  األمني  الطوق  كسر  في  ونجحوا 
ساحة البريد المركزي إلى ساحة اودان مرورا 
بالجامعة المركزية ورفض المتظاهرون إخالء 

ساحة البريد.
وحاولت الشرطة في البداية طرد المتظاهرين 
ــمــركــزي، لكنها اضــطــرت  ال الــبــريــد  بــاحــة  مــن 
الذين  المتظاهرين،  إصـــرار  أمــام  لالنسحاب 
الــدعــوة  مــع  سلمية”  “سلمية  هتافات  رددوا 
المنظومة  رمــوز  وكافة  صالح  بن  رحيل  إلــى 
السياسية القائمة. كما أكد المحتجون رفضهم 
حكومة  بإشراف  الرئاسية  االنتخابات  إجراء 

نــور الــديــن بــدوي وبــاقــي الــوجــوه المحسوبة 
ــقــائــمــة. مـــن جــانــب آخـــر،  عــلــى الــمــنــظــومــة ال
توقيف  الجمعة،  أمس  الجزائري،  األمن  أعلن 
“تخطط  كــانــت  مسلحة  إرهــابــيــة  مــجــمــوعــة 
الــمــواطــنــيــن، وتــحــاول استغالل  الســتــهــداف 
الـــتـــظـــاهـــرات لــعــمــلــيــاتــهــا، وتــخــطــط ألعــمــال 

إجــرامــيــة بــالــتــظــاهــرات”. وأشــــار األمــــن إلــى 
عليها  القبض  تم  التي  اإلرهابية  “الخلية  أن 
إرهابية  “مخططات  ولــديــهــا  أجــانــب”،  تضم 
تهدف إلذكــاء الــتــوتــرات”. وشــدد األمــن على 
على حساب  تتم  أن  يمكن  ال  “التظاهرات  أن 

حرية الحركة وسالمة المواطنين”.

سالح الجو الليبي يغير على معسكر تابع لميليشيات طرابلس من العاصمة الجزائرية

األوبئــة تفشــي  مــن  ومخــاوف  كثيفــة  نــزوح  حركــة  توقيــف أجانــب خططــوا ألعمــال إرهابيــة تهــدف إلذكاء التوتــرات
غارات جوية على مطار معيتيقة في طرابلس الجزائر... أول جمعة احتجاجات بوجه بن صالح

أعداد كبيرة من المتظاهرين حول مقر قيادة الجيش



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

opinions
@albiladpress.com

13 أبريل 2019 السبت
8 شعبان 1440

09

احتفلــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قبــل أيــام بمرور خمســين عامًا 
قضاها حاكم دبي وولي عهد البالد الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم في 
خدمة بالده وشــعبه، واحتفت بجهوده التي أصبحت محل تقدير وإشــادة 
عالمييــن، جعلــت مــن دبــي قبلــة ونموذجًا مهمــًا، وطبعت بحركيتــه ونبوغ 

أفكاره وتقدميته الكبيرة.
وفــي لحظــة تفيــض بالتقديــر، قــال األمير محمد بن ســلمان بــن عبدالعزيز 
ولي العهد السعودي ورائد المرحلة الجديدة للمملكة والمنطقة، في حديث 
ســابق خالل مؤتمر االســتثمار في الرياض إن الشــيخ محمد بن راشــد رفع 
ســقف النجاح في الشــرق األوســط، وقــدم نموذجًا ملهمًا فــي دبي ُيحتذى 

به، وأشاد بالنجاح الذي حققته دبي والتطور على مختلف األصعدة.
ويعّد محمد بن راشــد عّراب نمط “المدينة الدولة” في المنطقة، بمعنى أن 
تنهــض المدينــة ككيــان مســتقل وبتجاوب أســرع وخطة تنســجم مع روح 
جغرافيتهــا وطبيعتهــا، ونجــح هــذا النمــط إبان فتــرة الثــورة الصناعية، إذ 
أتاحــت الفرصــة ألوروبــا أن تبــدأ بداية أفضل وأســرع من الصيــن الكبرى. 
وفيمــا المنطقــة تعانــي، وتئــن أعــرق حواضرهــا وعواصمهــا العتيقــة نظير 
حالــة مــن التراجــع والتخريــب علــى كل المســتويات، وتتخلف تلــك المدن 
العربيــة عــن كونهــا منــارات للتقــدم والتنميــة والمعاصــرة، كانــت عــروس 
الخليــج العربــي “دبــي” تنهــض بتــؤدة باتجــاه أن تصبــح عاصمــة للتجــارة 
واإلعالم واألعمال، تنهض برؤى حاكمها الذي بدأ مشــواره منذ نّصب وليًا 
لعهد اإلمارة في التســعينات وشــرع في بث رؤاه وأفكاره وحماسته مبكرًا 
فــي تــراب المدينــة وروحهــا، حتى أضحت اليــوم رائدة المــدن العربية في 

تحضرها وفعاليتها.

وجاء يوم تولي الشيخ محمد بن راشد حكم دبي لحظة فارقة في  «
تاريخ اإلمارات والمنطقة، فقد شهد هذا اليوم قبل 13 عامًا بداية 

رحلة جديدة ملهمة لقائد جعل الرقم واحد حقيقة وواقعًا يشهد بهما 
العالم، وفي عام التسامح الذي اختارته البالد شعارًا لها انطالقًا من 

يناير الجاري، تزهو اإلمارات بهذه الشخصية االستثنائية التي أشعت 
أنوار المحبة والتعايش والبناء على العالم بأسره. “إيالف”.

المشاهد المأساوية المحزنة جدا للكثير من المناطق التي اجتاحتها السيول في 
إيــران، تدمــي القلــوب وتبعث على التعاطف البالغ مع هذا الشــعب المنكوب قبل 
كارثــة الســيول بنظــام دمــوي أرعن مهــووس بالقتل والدمــار ومعاداة اإلنســانية 
وكراهيــة المــرأة إلــى جانــب تمرســه فــي نهــب وســلب وســرقة أمــوال الشــعب 
اإليرانــي وثرواتــه الوطنية وتوظيفها من أجــل تحقيق مصالحه الخاصة وحتى 
اإلثراء غير المشــروع الذي يتجلى في ظاهرة الثروات الخيالية المتراكمة ليس 
عنــد الماللــي وجالوزتهــم وأذنابهــم فقــط بــل حتى عنــد أبنائهم الذيــن يتمتعون 
بهــا ويعيشــون حيــاة تــرف وبــذخ فــي بلــدان العالم على حســاب معاناة الشــعب 

اإليراني.
وســائل اإلعالم العالمية وهي تنقل المشــاهد المأســاوية لكارثة السيول المدمرة 
وإلــى أي حــد وصــل الحال بالشــعب اإليرانــي الذي صار يعاني مــن ثقل الكوارث 
الطبيعية والثقل األكبر لجرائم وانتهاكات النظام القمعي بحقه، بل إن ما ارتكبه 
ويرتكبــه نظــام الماللــي بحقــه أفظــع وأســوأ بكثير من الكــوارث الطبيعيــة، فهذا 
النظام يســرق فرحته ولقمة عيشــه ومســتقبل أجياله، لذلك فإن معاناته الكبرى 
هــي جــراء اســتمرار هــذا النظام القمعي التعســفي الذي ال يهمه أي شــيء ســوى 
تنفيذ مخططاته اإلجرامية المشــبوهة ولو في أحلك وأســوأ الظروف، لهذا فإنه 
وفي خضم ما يعانيه هذا الشعب من هذه السيول فإنه مشغول بصرف األموال 

الطائلة على مخططاته اإلجرامية من أجل تصدير التطرف واإلرهاب.

كارثة السيول ومع كل المآسي والمصائب التي تركتها وراءها فإنها  «
أثبتت وبالدليل العملي خيانة هذا النظام لشعبه وإصراره على ذلك، 

وآخر ما يهتم به ويلتفت إليه هو هموم ومشاكل الشعب، والشك في 
أن الشعب اإليراني صار على علم ودراية كاملة بهذه الحقيقة الدامغة، 

لذلك فإنه لم يعد يثق به أبدا ويجد فيه عقبة كبيرة في طريق تقدمه 
وحريته واستتباب األمن واالستقرار في بلده والمنطقة، لذلك فإن هذه 

السيول جاءت لتؤكد المصداقية الكاملة لكل تلك الشعارات التي تم 
رفعها في انتفاضة 28 كانون األول 2017، وما نادت وتنادي به منظمة 

مجاهدي خلق من أن إسقاط النظام السبيل والطريق الوحيد لمعالجة 
جميع األوضاع السلبية في إيران. “الحوار”.

محمد بن راشد... عراب نمط المدينة الدولة

المخططات التآمرية أهم من إغاثة المنكوبين

العمل المرن... بين 
“التطنيش” و ”المراوغة”

وماذا يتبقى للمواطن العربي؟

منــذ إطــالق تصريــح “العمــل المــرن” قبــل عاميــن تقريبا، عمــدت هيئة تنظيم ســوق 
العمــل – وهــي عرابة التصريــح والمنفذة له - إلى اتباع سياســة “التطنيش” وإعطاء 
“األذون الصمخــة” لمــا يطرحــه البحرينيــون مــن إشــكاليات وهواجــس بشــأنه، فلــم 
تشــارك الهيئــة فــي أي مؤتمــر أو مجلــس أو محاضــرة أو نــدوة محليــة، وذلــك رغــم 

الدعوات التي وجهت إليها. 
في مقابل ذلك، شاهدنا الهيئة تصدر بيانات صحافية “متفاخرة” بحضورها الندوات 
الدوليــة للحديــث عــن تصريح العمل المــرن واإللغاء الجزئي لنظام الكفيل، وإســهام 
الخطــوة الجديــدة فــي مكافحــة “االتجار بالبشــر”، فــي تحركات تعكــس بوضوح أن 
اتجاه “بوصلة” الهيئة هو حصد التقدير من جهات خارجية وليس الداخل المحلي.

وآراء  أســئلة  مواجهــة  علــى  العمــل  ســوق  هيئــة  ًأجبــرت  تقريبــا،  أســبوعين  قبــل 
البحرينييــن، بمــا يقــره دســتورنا مــن صالحيــات تمنــح مجلــس النــواب القــدرة على 
مســاءلة الجهات الحكومية عن األخطاء في اإلجراءات والسياســات عبر إجراء ما 

يعرف بـ “مناقشة عامة”. 
وخــالل هــذه “المواجهــة” مــع البرلمــان، تجاهــل الرئيــس التنفيــذي للهيئــة والوزيــر 
المســؤول عنها اإلجابة على أســئلة نيابية “خشــنة”، وآثارا عدم التعقيب على بعض 

األفكار النيابية الناقدة رغم دقتها وأهميتها. 

وبينمــا طالب المنتخبون خالل المناقشــات إلغــاء ترخيص العمل المرن فورا، حرص 
الوزيــر جميــل حميــدان والرئيس أســامة العبســي على “تصغير” آثــاره الضارة، وذلك 
عبر التأكيد بأن التصريح يمنح للعمالة غير الماهرة والتي تعيش وضعا غير قانوني 

قبل أبريل 2017. 
غيــر أن الوزيــر حميــدان لم يذكر للنواب حقيقة “قابلة لإلثبات”، تتمثل في أن الهيئة 
تمنح تصريح العمل المرن اآلن ألي عامل “ألغي السجل التجاري الخاص بالمؤسسة 

التي يعمل فيها”، وإن بدأ عمله في البحرين عام 2018 أو 2019 مثال.
هــذه الحقيقــة التــي أخفاهــا المســؤولون عــن قطــاع العمــل، تظهــر بجــالء تناقــض 
إجــراءات هيئــة ســوق العمــل مــع تعهداتهــا الســابقة، وأولهــا أن يقتصــر منــح “العمل 
المــرن” علــى العمــال المخالفيــن قبــل صــدور القــرار الــوزاري الخــاص بالتصريح في 

سبتمبر 2016.

وتتعارض هذه الحقيقة أيضا مع االدعاء بأن الترخيص المرن سيمنح  «
للعمالة غير الماهرة ، فإلغاء السجالت التجارية نتيجة اإلفالس مثال، سيرمي 

بمحاسبين وإداريين “مرنين” في سوق العمل لينافسوا البحريني على الفرص 
الشحيحة أصال ... فإلى متى يستمر فقدان البوصلة لدى بعض الجهات 

الحكومية؟!.

نشــأ جيلنا علــى شــعارات القومية العربيــة، والوحدة، 
ومررنا بكل المحاوالت الفاشلة لتوحيد األمة العربية، 
الوحــدة والمجــد  ننــام ونصحــوا علــى شــعارات  كنــا 
والكفــاح، وكانــت أقــوى إذاعــة عربيــة وقتهــا إذاعــة 
صوت العرب تختم إرســالها قبل الفجر بشــعار أمجاد 

يا عرب أمجاد!
فشلت وحدة مصر وسوريا في زمن جمال عبدالناصر، 
وليبيــا وســوريا  مــن وحــدات، مصــر  تالهــا  مــا  وكل 
والســودان، ثــم مصر والســودان، وفشــل التكامل بين 
مصــر والســودان فــي عهد الســادات ومبــارك، ولم نعد 
نســمع شيئا عن االتحاد المغربي، باختصار لم يستطع 
العــرب علــى مــر تاريخهــم التوحــد رغــم وحــدة اللغــة 

والدين والثقافة!
أيــن نحــن مــن كل هــذا اآلن؟ ولمــاذا كل هذا الفشــل؟ 
ومــاذا تبقــى للمواطــن العربــي يفتخــر بــه مــن عالمــه 
الــذي يمتــد من المحيط للخليــج؟ لم يعد هناك الكثير 
ممــا يتمســك بــه المواطــن العربــي فــي وطنــه الكبيــر 
بعــد أن ضــرب تســونامي الحــروب والفتــن المنطقــة 

عــن  تولــدت  التــي  االرتداديــة  فالموجــات  العربيــة، 
“وصــدة  اليــأس  مــن  حالــة  ســببت  التســونامي  هــذا 
النــزوح  موجــات  تلتهــا  المواطنيــن،  النفس”عنــد 
الجماعي لالجئين التي امتدت إلى العديد من الدول 
خصوصــا الــدول األوروبية، وما نتــج عنها من تبعات 
غيــرت وجه العالم، وكشــفت الكثيــر عما يضمر داخل 
النفــس البشــرية، فبعــد مظاهــر الترحيــب والتســامح 
واإلنســانية التي أظهرها األوروبيون، تحول كل ذلك 
إلــى عنصريــات بغيضــة تبطــش بــكل مــا هــو مختلف 

عنها أو ضدها.
بالتأكيــد لــم يكــن لنــزوح البعض مــن بؤر القتــال خيار 
المتحــدة  األمــم  منظمــة  ضمنتــه  خيــار  وهــو  آخــر، 
ومفوضية الالجئين للمتضررين من الحروب، وضمنته 
أوروبــا  لكــن  واألخالقيــة،  اإلنســانية  األعــراف  كل 
التــي رحبــت بهم فــي البداية عادت ورفضــت الفكرة، 
وانقســمت الدول وصعد التيار اليميني المتشــدد على 
حســاب هــذه الظاهــرة، وبــات الالجئــون العــرب فــي 

أوروبا غير مرحب بهم، ومهددين بالترحيل!

نظرة على الوضع الحالي، وما يحدث في الجزائر والسودان وسوريا واليمن وغيرها، نجد أن هناك فشال  «
ذريعا في قدرة المنظومة العربية على إيجاد حلول للمشاكل العربية الطارئة، أو حتى المزمنة، وتحولت 

الجامعة العربية إلى منظمة ترفيهية تعقد مؤتمرات، وتصرف مرتبات، وتنظم رحالت وتقيم والئم فاخرة 
ال لشيء أكثر من الترفيه عن العاملين فيها، فهذا الفشل من ذاك الفشل فهي لم تستطع منذ تأسيسها 

القيام بدور واحد في حل أية مشكلة عربية، وال أن تكون جسرا للتفاهم في عالقة اإلنسان العربي 
بأنظمته الحاكمة. “إيالف”.
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عمر علي البدوي
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صالح سليمان

  لم يعد هناك الكثير مما  «
يتمسك به المواطن العربي 

في وطنه الكبير بعد أن ضرب 
تسونامي الحروب والفتن 

المنطقة العربية.
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فالح هادي الجنابي

“ربشة وغبره وضقبره”
ظهرت على السطح في السنوات األخيرة وبشكل الفت في بعض مجالس 
“الخلــف” عــادة دخيلــة علــى المجتمــع البحريني “ال هــي لنا وال نحــن لها”، 
نستطيع القول إنها غير مرغوب فيها وغير مرحب بها عند عموم الشعب 
بــل هــي مرفوضــة ومنفرة لمشــاعرهم. العــادة التي نحن بصــدد الحديث 
عنهــا تتلخــص في المبالغــة الكبيرة والتصنع المقزز في اســتقبال وتوديع 
المعزيــن، إذ نرصــد كغيرنــا أثناء حضورنا عزاء الواجــب االجتماعي الذي 
توارثناه عن األجداد واآلباء الذين كانوا “رحمهم هللا” يتميزون بالعفوية 
والحميميــة والطيبــة “والســنع والذرابــة” فــي اســتقبال وتوديــع من يقوم 
بزيارتهم في مثل هذه المناسبات، هذا الموروث الجميل ولعظيم األسف 

طرأ عليه تغير كبير لم نعتد عليه من قبل.
اآلن نشاهد عندما يحضر شخص مكان التعزية سواء كان وزيرا أو تاجرا 
أو مســؤوال أو غيرهــم مــن الشــخصيات األخــرى العامــة في البلــد لتقديم 
واجــب العــزاء يحصل اســتنفار غريب ومريب من قبل بعض أفراد أســرة 
المتوفــي، فينتــج عــن تلــك الســلوكيات نــوع مــن “الربشــة والمردويســه 
ولغبرة والضقبرة” داخل صاالت المناســبات أو المجالس األهلية الخاصة 

باســتقبالهم وتوديعهــم وأثنــاء وجودهــم بيــن الحضور، وتكــون األضواء 
مسلطة عليهم بشكل غير طبيعي “ما باقي إال يحطون لهم مدفع علشان 

يطلق 21 طلقة تحية لهم”.
ومقابــل هــذا نالحــظ أنه عندما يأتي شــخص من عامــة المواطنين لنفس 
الغــرض “محــد حتــى يقلطــه” وكأن وجــوده كعدمه وال يوجــد من يرحب 
به “وإذا بعد مســكين صبوا له فنيال قهوة بالقلط” فهذا يعتبر محظوظا.
المفارقة الغريبة األخرى عندما يحضر مســؤول ســابق أو تاجر “منكســر” 
يعاملونــه معاملــة عاديــة جــدا وهنا قمــة النفــاق االجتماعــي والتلون في 

العالقات اإلنسانية.

تلك الظاهرة المرفوضة اجتماعيا وأخالقيا التي بدأت تنتشر في بعض  «
تلك المجالس، ليس أمامنا إال أن نقول لمن يمارسها ال تستحدثوا 

عادة وال تقطعوا عادة، “خلونه” كما كنا في السابق، حيث ال نفرق بين 
خلق الله عندما يحضرون مثل تلك المناسبات االجتماعية فالكل هنا 

سواسية. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

رجاء مرهون
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وصول فريق الرفاع لكرة 
السلة نهائي كأس خليفة 

بن سلمان بعد اإلطاحة بالزعيم 
المنامي كما فعلها في مسابقة 
الدوري داللة واضحة على العمل 
الجبار للجهازين الفني واإلداري، 
وإصرار الالعبين على إثبات علو 

كعبهم في هذا الموسم.

ذهاب البعض إللقاء اللوم 
على التحكيم وجعله شماعة 

لخروج فريق المنامة لكرة السلة 
من الدور قبل النهائي لمسابقتّي 
الدوري والكأس، “موضة قديمة”؛ 

كون الجميع رأى بأم عينيه من 
استحق الفوز، ومن استحق 

الخسارة.

زكــت الجمعيــة العموميــة للجنــة األولمبيــة البحرينيــة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى ســمو الشــيخ خالــد بن حمد آل خليفة، رئيســا لمجلــس إدارة اللجنة األولمبية 
البحرينية حتى نهاية الدورة االنتخابية الحالية 2017/2020، معربين عن ثقتهم في سموه بقيادة اللجنة إلى المزيد من النجاحات واإلنجازات ليواصل مسيرة المكتسبات 
التي حققها ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عندما قاد اللجنة األولمبية 

خالل عشر سنوات كانت مليئة باإلنجازات على األصعدة والمستويات كافة.

إدارة  مجلــس  عضــو  تزكيــة  تمــت  كمــا 
النفــس  عــن  للدفــاع  البحرينــي  االتحــاد 
فيصل كانو لشغل عضوية المقعد المكمل 
بمجلس اإلدارة، بعد االنســحاب الرسمي 
لــكل مــن رئيــس اتحــاد الســباحة محمــد 
مقبــل، وأمين ســر اتحــاد الترايثلون مي 

الحاجي.
الجمعيــة  اجتمــاع  خــال  ذلــك  جــاء 
مســاء  عقــد  الــذي  العاديــة  العموميــة 
أمــس األول الخميــس بفنــدق )ســويس 
بــل هوتيــل( بحضور األميــن العام محمد 

حسن النصف وأعضاء مجلس اإلدارة.
وبــدأ االجتماع بكلمة لألمين العام رحب 
فيهــا بأعضاء الجمعيــة العمومية ممثلي 
االتحــادات الرياضيــة، مشــيدا بتعاونهــم 
وحرصهــم المتواصــل علــى تعزيــز العمل 
الحركــة  مســيرة  يخــدم  بمــا  المشــترك 

الرياضية.
باســتعراض  اإلدارة  مجلــس  شــرع  ثــم 
البنــود المدرجة على جدول األعمال بعد 
للحضــور،  القانونــي  النصــاب  اســتكمال 
محضــر  علــى  التصديــق  تــم  حيــث 
األولمبيــة  للجنــة  الســابق  االجتمــاع 
2018، وبعــد  المنعقــد بتاريــخ 29 مايــو 
ذلــك تم اعتمــاد التقرير اإلداري الســنوي 
للجنــة األولمبية للعام 2018، وأما بشــأن 
التقريــر المالــي، فقــد أوضــح النصف بأن 
اللجنــة األولمبيــة ســتقوم بإرســاله إلــى 
االتحــادات الرياضيــة فــور االنتهــاء منــه 
من جانب مدققي الحسابات حيث تأخر 
اجتمــاع  موعــد  تقديــم  بســبب  إعــداده 
العموميــة والــذي يعقــد عــادة  الجمعيــة 

بشهر مايو من كل عام.
وأما بخصوص ميزانية اللجنة األولمبية 
للعــام 2019، فقــد بين األميــن العام بأنها 
مازالــت قيد الدراســة مــن جانب مجلس 
اإلدارة بســبب تقديــم موعــد االجتمــاع 
هذا العام وبســبب عدم معرفة الميزانية 
العامــة المخصصــة للجنــة األولمبيــة مــن 

الجمعيــة  انعقــاد  تاريــخ  حتــى  الدولــة 
االتحــادات  موافــاة  وســيتم  العموميــة، 

فور االنتهاء من ذلك.
وانتقل االجتماع للبند التالي باستعراض 
المقترحات الــواردة من أعضاء الجمعية 
العموميــة، حيث تقدم االتحاد البحريني 
للدراجــات بمقتــرح يتضمــن الســعي مــع 
الجهــات الرســمية بإنشــاء مضمار وحلبة 
الهوائيــة،  بالدراجــات  خاصــة   BMX
بالدراجــات  خاصــة  مســارات  وتعميــم 
الهوائيــة في جميــع محافظــات المملكة، 
ودعم برامج اكتشــاف المواهب باألندية 
مــن  الدعــم  الشــبابية، وطلــب  والمراكــز 
وزارة شــؤون الشــباب والرياضة لألندية 
أكــد األميــن  المخصــص، حيــث  وزيــادة 
بــأن مجلــس اإلدارة ســينظر فــي  العــام 
وزارة  بمخاطبــة  وســيقوم  المقتــرح، 
تلــك  بشــأن  والرياضــة  الشــباب  شــؤون 
المقترحــات وذلك فــي إطار حرصه على 
دعــم اتحــاد الدراجــات الهوائيــة وتوفير 

المنشآت له ولسائر االتحادات األخرى.
االتحــاد  مقتــرح  اســتعراض  تــم  كمــا 
يتضمــن  والــذي  للســيارات،  البحرينــي 
وضــع معاييــر إدارية وفنيــة ومالية فيما 
يخص توزيع الميزانيات على االتحادات 
الرياضيــة على أن يتم تشــكيل لجنة من 
االتحــادات لعمل دراســة ثم عرضها على 
مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة لتفعيــل 
تلــك المعاييــر اعتبارا من ميزانية 2020، 
كمــا تقــدم بمقتــرح آخــر يتضمــن وجــود 
لجنة فنية متخصصة لتقييم المنتخبات 
المشــاركة فــي تمثيــل المملكــة بمختلــف 
والقاريــة  العالميــة  الرياضيــة  الــدورات 
علــى  والوقــوف  والخليجيــة،  والعربيــة 
خطــط وبرامــج اإلعــداد ورفــع التقاريــر 
الفنية إلى مجلس إدارة اللجنة األولمبية 

واالتحاد المعني.
الســيارات  اتحــاد  مقتــرح  علــى  وردا 
وبعــد اســتبانة وجهــة نظــر العديــد مــن 
مداخاتهــم  عبــر  الرياضيــة  االتحــادات 

علــى  االتفــاق  تــم  المقتــرح  هــذا  بشــأن 
تحديــد المعايير من جانب مجلس إدارة 

اللجنة األولمبية.
وفيمــا بعــد أعلن األمين العــام عن تزكية 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  لرئاســة 
التصفيــق  مــن  بعاصفــة  ذلــك  وقوبــل 
داخــل القاعة ابتهاجا بتزكية ســموه لهذا 
المنصب، ونظرا لما يحظى به سموه من 

تقدير ومحبة من األسرة الرياضية.
العــام  األميــن  أتــاح  االجتمــاع  وخــال 
الفرصــة أمــام جميــع ممثلــي االتحــادات 
الرياضية لــإدالء بماحظاتهم ووجهات 
علــى  المدرجــة  البنــود  حيــال  نظرهــم 
جــدول األعمال، وســاد االجتمــاع أجواء 
وكانــت  والمكاشــفة،  الشــفافية  مــن 
البطاقــات الخضــراء حاضــرة بقــوة فــي 
الوحــدة  إلــى  إشــارة  فــي  البنــود  كافــة 
اللجنــة  بيــن  واالنســجام  والتضامــن 

األولمبية وأعضاء الجمعية العمومية.

جانب من الجمعية العمومية

الوحــدة والتضامن والشــفافية.. عنوان اجتماع الجمعيــة العمومية

تزكية خالد بن حمد رئيًسا لـ “األولمبية”
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اللجنة اإلعالمية

قــدم رئيــس االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة نائــب رئيــس المجلــس 
األعلــى للبيئــة ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفــة التهاني إلــى النائب األول 
لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيــس االتحاد البحريني أللعاب القوي 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

 موكدا أن سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفــة يمتلك الحنكــة والقدرات العالية 
الرياضيــة  المســيرة  ســتواصل  التــي 
وخصوصــا فــي اللجنــة األولمبيــة التــي 
كان يقودهــا ممثل جالة الملك لألعمال 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
والرياضيــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة، 
والتــي حقــق من خالها ســموه أرقاما ال 
تحصــى بفضــل قيادتــه المميــزة للجنــة 
طــوال الســنوات الماضية. وأشــار ســمو 
الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل خليفة إلى 
أن تزكيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
آل خليفــة ســتكون حلقــة وصــل للمزيد 
ســموه  أن  وخصوصــا  اإلنجــازات  مــن 
يعتبــر ذا كفــاءة عاليــة، وحقــق العديــد 
القــوى  ألعــاب  لرياضــة  اإلنجــازات  مــن 
الناجحــة  قيادتــه  بفضــل  البحرينيــة 
لاتحاد، وهو ما سينعكس على مواصلة 
االرتقــاء بالرياضة البحرينية في الفترة 

المقبلة، مؤكدا أن وجود ســموه سيكون 
التــي حققــت فــي  مواصلــة للنجاحــات 
اللجنــة األولمبيــة بقيــادة ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة. وأعرب ســموه 
عــن تمنياتــه إلــى ســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة بالتوفيــق والنجاح في 
مهمتــه الجديدة واالســتمرار على النهج 

التطويري للرياضة البحرينية.

فيصل بن راشد: حلقة وصل لمزيد من اإلنجازات

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

أعــرب األميــن العام للمجلس األعلى للشــباب والرياضة الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم آل 
خليفــة عــن خالــص التهانــي والتبريكات للنائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة رئيس االتحــاد البحريني أللعــاب القوى 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة؛ بمناســبة تزكية ســموه رئيســا للجنــة األولمبية 

البحرينية.

واعتبر الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفة 
آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  تزكيــة  أن 
خليفــة تعبر عن ثقة الجمعية العمومية للجنة 
األولمبيــة بقدرة ســموه علــى تحقيق اإلضافة 
المنشــودة لمســيرة اللجنــة األولمبيــة والبنــاء 
على المكتسبات الكبيرة التي حققتها في ظل 
رئاســة ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
الذي وضع لبنات العمل المؤسســي والمنهجية 

التي تستشرف مستقبل الرياضة البحرينية.

وأكــد الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة 
أهميــة وقــوف األســرة الرياضيــة خلــف ســمو 
خــال  خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ 
المرحلــة المقبلــة والتفاعــل البناء مــع الخطط 
واإلســتراتيجيات الراميــة للنهــوض بمختلــف 
مكونات الحركة الرياضية في المملكة، متمنيا 
تحقيــق  فــي  والســداد  التوفيــق  كل  لســموه 
طموحــات منتســبي الرياضــة البحرينيــة نحو 

المزيد من النجاحات على المستويات كافة.
سلمان بن إبراهيم

ناصر بن حمد منجزات  تعزيز  تزكية سموه ستسهم في 

سلمان بن إبراهيم: خالد بن حمد قادر 
على تحقيق اإلضافة المنشودة

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أعــرب األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينية محمد النصف عن خالص التهاني والتبريكات إلى ســمو الشــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آسيا أللعاب القوى، رئيس االتحاد 

البحريني أللعاب القوى بتزكيته رئيسا للجنة األولمبية البحرينية.

وأضــاف النصــف أن ســمو الشــيخ خالــد 
بــن حمــد آل خليفة يتمتع بســجل حافل 
بالنجاحــات واإلنجــازات، ولــه إســهامات 
واضحــة وجلية في إثراء مســيرة العمل 
الشــبابي والرياضــي فــي المملكــة، ودور 
بــارز فــي االرتقــاء بالرياضــة البحرينيــة 
وأن  شــغلها  التــي  المناصــب  بمختلــف 
يعتبــر  األولمبيــة  اللجنــة  برئاســة  فــوزه 
مكســبا كبيرا ليواصل مسيرة النجاحات 
اللجنــة  حققتهــا  التــي  والمكتســبات 
ممثــل  بقيــادة  البحرينيــة  األولمبيــة 
جالــة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضة ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة في السنوات الـ 10 الماضية.
خالــد  الشــيخ  ســمو  بــأن  النصــف  وأكــد 
بــن حمــد آل خليفــة يتمتــع برؤيــة ثاقبة 

مــن  قياديــة  وســمات  واســعة  وخبــرة 
بعمــل  االرتقــاء  فــي  تســهم  أن  شــأنها 
أن  بعــد  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
تــرك بصمــات واضحــة بمختلــف المواقع 
ليصنــع قصــص  شــغلها  التــي  الرياضيــة 
االتحــاد  رئاســته  أبرزهــا  كبيــرة  نجــاح 
البحرينــي أللعــاب القــوى، والــذي حقــق 
كبيــرة  نوعيــة  طفــرة  ســموه  عهــد  فــي 
بتحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات الامعة 
األولمبيــة  االســتحقاقات  مختلــف  فــي 
والعالميــة واإلقليميــة والخليجية، معربا 
عــن اعتــزازه الكبيــر بالعمل تحــت قيادة 
ســموه وخدمــة الوطــن بمــا يســهم فــي 
مواصلة مســيرة اإلنجازات والمكتسبات 

التي حققتها اللجنة األولمبية.

األولمبيــة اللجنــة  بعمــل  ســترتقي  قياديــة  ســمات 
النصف: أعتز بالعمل تحت قيادة سموه

سمو الشيخ فيصل بن راشد

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

هنــأ رئيــس االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة، النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضــة، رئيــس اتحــاد دول غــرب آســيا أللعــاب القــوى، رئيــس االتحــاد البحريني أللعاب القوى ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل 

خليفة.

وأكد الشــيخ علي بن محمد آل خليفة أن 
ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة هو 
خيــر مــن يتولــى رئاســة اللجنــة األولمبية 
فــي الفتــرة المقبلة لمــا يتمتع به من خبرة 
ورؤية ثاقبة ستسهم في مواصلة مسيرة 
النجاحــات التي حققتهــا اللجنة األولمبية 
لألعمــال  الملــك  جالــة  ممثــل  برئاســة 
الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة  ســمو الشــيخ 
ناصــر بن حمــد آل خليفة خال الســنوات 

الـ 10 الماضية.
وأضــاف “االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
كان أول اتحــاد قــد زكــى ســموه لرئاســة 
اللجنــة األولمبيــة؛ إليماننــا العميــق بقــدره 
سموه على تحقيق تطلعات وآمال األسرة 

الرياضيــة وقيــادة اللجنــة األولمبيــة إلــى 
المزيد من التميز والنجاح لما يتمتع به من 

تاريخ حافل باإلنجازات بمختلف المواقع 
الرياضية التي شغلها، وهو رياضي وقائد 
مــن الطــراز الرفيع له بصمات واضحة في 
تعزيز مسيرة العمل الرياضي، ونحن على 
ثقــة بقدرتــه فــي مواصلة مســيرة العطاء 

بكل جدارة واقتدار”.
وأكــد الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة 
مــع  ســيعمل  الطائــرة  الكــرة  اتحــاد  أن 
الشــيخ  ســمو  برئاســة  األولمبيــة  اللجنــة 
تبنــي  علــى  خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد 
مختلــف البرامــج والخطــط التــي ترمــي 
إلــى النهوض بالرياضــة البحرينية عموما، 
والكــرة الطائــرة خصوصــا بمــا يعــزز مــن 
الرياضــة  خارطــة  علــى  البحريــن  مكانــة 

العالمية.

الطائرة ــرة  وك بالرياضة  للنهوض  الرامية  الخطط  تبني 
علي بن محمد: مزيد من النجاحات والمكتسبات

اللجنة اإلعالمية

رفــع رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد الرياضــي البحرينــي للجامعــات الشــيخ صقــر بــن ســلمان آل خليفة أســمى آيــات التهاني 
والتبريكات إلى النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة.

وأكد الشــيخ صقر أن ســمو الشيخ خالد 
مــن يخلــف ممثــل  هــو خيــر  بــن حمــد 
جالــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد 
آل خليفــة، فــي قيــادة اللجنــة األولمبية 
البحرينية، وخير من يستكمل مسيرتها 
النوعيــة  الطفــرة  إلــى  الزاهــرة، مشــيرا 
بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  صنعهــا  التــي 
حمــد وقاد مــن خالها اللجنــة األولمبية 
مــن  الكثيــر  تحقيــق  إلــى  البحرينيــة 
تظهــر  التــي  والمكتســبات  المنجــزات 
أبهــى تجلياتهــا فــي عــام الذهــب، الــذي 
حققــت فيــه الرياضــة البحرينيــة أرقاما 

غير مسبوقة.
ونوه الشــيخ صقر بن ســلمان آل خليفة 
بالقــدرات القياديــة العاليــة التــي يتمتع 

بها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
والتي جعلته نموذجا ونبراســا للقيادات 
الرياضيــة البحرينيــة، التــي تطمــح ألن 
تحذو حذو سموه في الحكمة واإلنجاز 
الــذي  النحــو  علــى  المملكــة  وخدمــة 
يواكــب تطلعــات القيــادة الرشــيدة فــي 

العهد الزاهر لجالة الملك.
وعبر الشيخ صقر بن سلمان عن خالص 
والنجــاح  بالتوفيــق  القلبيــة  تمنياتــه 
لســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة 
الــذي نال ثقة الجمعية العمومية لقيادة 
فــذة  لكفــاءة  نظــرا  األولمبيــة؛  اللجنــة 
علــى  وقــادرة  نظيرهــا،  قــل  ومتميــزة 
مواصلــة مســيرة النجاحــات المتواصلة 

للرياضة البحرينية.

ــر بــــن حــمــد ــ ــاص ــ ــة صــنــعــهــا ن ــيـ ــوعـ ــرة نـ ــ ــف ــ ط
صقر بن سلمان: خالد بن حمد نموذج يحتذى به

محمد النصف 

صقر بن سلمان  علي بن محمد



الشــباب  شــؤون  لجنــة  رئيــس  أكــد 
إبراهيــم  رضــا  الشــورى  بمجلــس 
منفــردي أن تزكية ســمو الشــيخ خالد 
األولمبيــة  اللجنــة  لرئاســة  حمــد  بــن 
البحرينيــة يعكس ما يتمتع به ســمّوه 
من كفاءة عالية وخبرة واسعة، وفكر 
إداري طمــوح، ُسيســهم فــي تحقيــق 
والنجاحــات  اإلنجــازات  مــن  المزيــد 
للرياضــة البحرينيــة على المســتويين 
اإلقليمــي والدولــي، معرًبا عــن عظيم 
الفخر واالعتزاز بما تحظى به الحركة 

الرياضيــة والرياضييــن فــي مختلــف 
األلعــاب والرياضــات فــي المملكــة من 
دعــم ومســاندة كبيــرة من لــدن عاهل 
البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة.
وأشــار منفــردي إلــى أن ســمو الشــيخ 
خالــد بن حمــد يمتلك رؤيــة وطموًحا 
حصــد  فــي  بــارز  دور  لــه  كان  كبيــًرا 
المراكز المتقدمة لمملكة البحرين في 
المسابقات والبطوالت الدولية، وذلك 
مــن خــالل ترؤســه االتحــاد البحريني 

ســمّوه  أن  مؤكــدا  القــوى،  أللعــاب 
ســيواصل البنــاء علــى مــا تحقــق في 

المسيرة الرياضية المشرفة للمملكة.

المســاعد  العــام  األميــن  رفــع 
للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضة 
عبدالرحمــن عســكر خالــص التهانــي 
لرئيــس  األول  للنائــب  والتبريــكات 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة 
أللعــاب  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس 
القــوى ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
ســموه  تزكيــة  بمناســبة  آل خليفــة؛ 
البحرينيــة  األولمبيــة  للجنــة  رئيســا 
من جانب الجمعية العمومية للجنة.

أن  تعالــى  هللا  مــن  عســكر  وتمنــى 

يوفق سموه، وأن يسدد على طريق 
الخيــر خطــاه؛ لمواصلــة اإلنجــازات 
الملــك  جاللــة  مثــل  حققهــا  التــي 
لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  والرياضــة 
توليــة  فتــرة  فــي  خليفــة  آل  حمــد 

اللجنة األولمبية.
ومــن جانــب آخــر هنــأ األميــن العــام 
عبدالرحمــن  للمجلــس  المســاعد 
عســكر، فيصــل خالــد كانو؛ بمناســبة 

تزكيتــه عضوا في اللجنــة األولمبية 
التوفيــق  لــه  متمنيــا  البحرينيــة، 

والنجاح في مهامة الجديدة.

عسكر يهنئ بتزكية خالد بن حمدمنفردي: خالد بن حمد كفاءة عالية

هنــأ عضــو اللجنــة األولمبيــة البحرينية رئيس االتحــاد البحريني لفنون القتــال المختلطة خالد عبدالعزيز الخيــاط، النائب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

الشــيخ  “إن ســمو  الخيــاط:  وقــال خالــد 
خلــف  خيــر  خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد 
لســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة، 
لتولــي منصــب رئاســة اللجنــة األولمبيــة 
البحرينيــة. فســمو الشــيخ خالــد بن حمد 
آل خليفة يعد أحد أبرز الكوادر البحرينية 
الشــابة، التي تتمتــع برؤية رياضية ثاقبة 
وفكر مليء بالطموح واإلصرار والتحدي 
والتــي  المشــرفة،  النتائــج  تحقيــق  علــى 
كانــت شــاهدة علــى مــا حققــه ســموه من 

إنجازات خالل مسيرته الرياضية.
وأضاف أن ما يمتلكه سموه من الخبرات 
الرياضيــة قــد انعكــس بشــكل واضح في 
عملــه كنائب أول لرئيس المجلس األعلى 
إدارتــه  خــالل  مــن  والرياضــة  للشــباب 
إحــراز  فــي  ســاهمت  التــي  االحترافيــة 
المزيــد مــن النجاحــات للقطــاع الرياضــي 
بالمملكــة، مشــيرا إلى أن ســموه قــد تميز 

خــالل رئاســته لالتحاد البحرينــي أللعاب 
القــوى فــي إحــداث نقلــه نوعيــة في هذه 
الرياضــة، ســاهمت في ظهور هــذه اللعبة 
على الشكل المثالي، بعد النتائج المتميزة 
التــي حققتهــا فــي مختلــف المشــاركات، 
منوهــا فــي الوقــت ذاته بالمبــادرات التي 
الشــباب  ودعــم  لرعايــة  ســموه  يطلقهــا 
الجهــود  عكســت  والتــي  والرياضــة، 
لمواصلــة  ســموه  يبذلهــا  التــي  المتميــزة 
البنــاء والتطويــر في الحركتين الشــبابية 

والرياضة بالمملكة.
واختتم الخياط تصريحه، قائال: “ســنقف 
جميعــا متكاتفيــن مــع ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة؛ للعمــل وفــق الرؤيــة 
القادمة التي سيرســمها ســموه، لمستقبل 

جديد مليء بمنجزات رياضية”.
البارالمبيــة  اللجنــة  رئيــس  أكــد  كمــا 
البحرينيــة الشــيخ محمــد بــن دعيــج آل 

الرياضيــة  االتحــادات  تزكيــة  أن  خليفــة 
بــن حمــد نظيــر مــا  لســمو الشــيخ خالــد 
البحرينيــة ومــا  للرياضــة  يقدمــه ســموه 
فــي  ثاقبــة  رؤى  مــن  ســموه  بــه  يتمتــع 
التــي  والمكاســب  اإلنجــازات  مواصلــة 
ليكــون  البحرينيــة  الرياضــة  حققتهــا 
خيــر خلــف لممثــل جاللــة الملــك لألعمال 
الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة. 
مــن جهتــه، هنأ أيمن المؤيد وزير شــؤون 
الشــباب والرياضة ســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة، مؤكــدًا أن حقبــة تولــي 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، 
لرئاسة اللجنة األولمبية البحرينية خطت 
خطوات تطويرية رائدة انعكســت بشكل 
ايجابــي علــى مســيرة اللجنــة األولمبيــة 

البحرينية.

الخــاص  األولمبيــاد  رئيــس  تقــدم  كمــا 
البحرينــي الشــيخ دعيــج بــن خليفــة آل 
والتبريــكات،  التهانــي  بخالــص  خليفــة 
مؤكــدا أن ســموه هــو خيــر خلــف لخيــر 
إنجــازات  اللجنــة  شــهدت  حيــث  ســلف، 
كبيــرة في فترة رئاســة اللجنة من جانب 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 
متفائــل  الرياضــي  الشــارع  أن  والشــك 

بقيادة سمو الشيخ خالد بن حمد لتتوالى 
تطلعــات  وتحقــق  الذهبيــة  اإلنجــازات 
تتوالــى  التــي  اإلنجــازات  فــي  القيــادة 
دون انقطــاع تحت ظل القيادة الرشــيدة 
وبســواعد المخلصيــن مــن أبنــاء مملكــة 

البحرين.
مــن جهتــه، نوه رئيــس االتحــاد الرياضي 
بــن  ســلطان  الشــيخ  للصــم  البحرينــي 

دعيج ال خليفة بما يمتلكه ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة مــن رؤى ثاقبة 
الرياضــة  نجاحــات  لمواصلــة  وســديدة 
ســمو  بقيــادة  تحققــت  التــي  البحرينيــة 
الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة، والتي 
تأتــي توافقا وترجمة للتوجيهات الملكية 
الســامية لعاهــل البــالد جاللــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي:

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضةالقضيبية - مجلس الشورى

األولمبيــة لرئاســة  حمــد  بــن  خالــد  بتزكيــة  والتبريــكات  التهانــي  مــن  مزيــد 

الخياط: رؤية ثاقبة وفكر مليء بالطموح واإلصرار

أيمن المؤيدمحمد بن دعيج  خالد الخياط

نادي الحد الرياضي - المركز اإلعالمي

قدم رئيس مجلس اإلدارة أحمد المسلم وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع منتسبي نادي 
الحــد الرياضــي خالــص التهانــي والتبريــكات إلى النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنة األولمبيــة البحرينية رئيس االتحــاد البحريني أللعاب 

القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

وأعــرب رئيــس مجلــس إدارة نــادي الحــد 
الرياضــي عــن ســعادته بتقلد ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة منصــب رئاســة 
أن  مؤكــدا  البحرينيــة،  األولمبيــة  اللجنــة 
ســموه خيــر خلــف لســمو الشــيخ ناصــر بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس 

األعلى للشباب والرياضة.
ونوه المســلم بما يمتلكه ســمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة من رؤى ثاقبة وسديدة 
لمواصلة نجاحات الرياضة البحرينية التي 
تحققت بقيادة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة، والتــي تأتــي توافقــا وترجمــة 
للتوجيهــات الملكيــة الســامية لعاهل البالد 

جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

المسلم: خير خلف لناصر بن حمد خالد بن عبداهلل: سموه ذو كفاءة عالية
المشرفة اإلنــجــازات  وحصدت  نوعية  طفرة  شهدت  “األولمبية” 

هنــأ ســفير مملكــة البحريــن لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة الشــيخ خالد بن عبدهللا آل 
خليفة، النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

وأكــد الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا آل خليفــة 
أن ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
ســيواصل النجاحات المتميزة التي حققتها 
ممثــل  رئاســة  خــالل  البحرينيــة  الرياضــة 
وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
اللجنــة األولمبيــة طــوال الســنوات  خليفــة 
الماضيــة، والتــي شــهدت طفــرة نوعيــة من 
خالل حصد العديد من اإلنجازات الخارجية 
المشــرفة، والتــي وضعــت مملكــة البحريــن 
على الخارطة العالمية في الرياضة، مشــيرا 
إلى أن الجهود الكبيرة والرؤية الثاقبة التي 
حققها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

تؤكــد مســيرة العطــاء والنجاحــات الكبيــرة 
التي جنتها الرياضة البحرينية.

وأوضح الشــيخ خالد بــن عبدهللا آل خليفة 
أن ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
كفــاءة  ذات  وشــخصية  مقومــات  يمتلــك 
عاليــة ورؤيــة مــن شــأنها مواصلــة االرتقــاء 
المكانــة  ظــل  فــي  البحرينيــة  بالرياضــة 
والحنكــة  ســموه  يمتلكهــا  التــي  المتميــزة 
الفنيــة واإلداريــة التــي أثمــرت عــن تحقيق 
ألعــاب  لمنتخبــات  اإلنجــازات  مــن  العديــد 
االتحــاد  رئاســة  ســموه  تولــي  منــذ  القــوى 
أن  إلــى  مشــيرا  القــوى،  أللعــاب  البحرينــي 
الرياضــة البحرينيــة بانتظارهــا المزيــد مــن 

النجاحات.

وأعــرب الشــيخ خالــد بن عبــدهللا آل خليفة 
عــن تمنياتــه بالتوفيــق والنجــاح إلــى ســمو 
الــذي  خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ 
حظــى بوقفــة كبيرة من الجمعيــة العمومية 
باعتبــاره الكفــاءة المتميــزة التــي بإمكانهــا 
مواصلة سلسلة النجاحات للجنة األولمبية.

الشيخ خالد بن عبدالله

اللجنة اإلعالمية
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اللجنة اإلعالميةضاحية السيف - اللجنة األولمبية

رفعت عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية، رئيسة لجنة رياضة المرأة، رئيس 
االتحــاد البحرينــي لكرة الطاولة الشــيخة حياة بنت عبدالعزيــز آل خليفة خالص التهاني 
والتبريــكات إلــى النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضــة، رئيس اتحاد 
دول غرب آســيا أللعاب القوى، رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى ســمو الشــيخ خالد 

بن حمد آل خليفة؛ لتزكية سموه رئيسا لمجلس إدارة اللجنة األولمبية.

وأكــدت الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل 
خليفــة إلــى أن تزكيــة ســموه تعكــس ثقــة 
فــي  ســموه  بقــدرة  الرياضيــة  االتحــادات 
االرتقاء بمسيرة اللجنة األولمبية إلى المزيد 
مــن التقــدم والنجــاح واالزدهــار لمــا يتمتــع 
بــه ســموه مــن حنكة وحكمــة ورؤيــة ثاقبة، 
ليواصل مســيرة النجاحات والمنجزات غير 
المســبوقة التــي حققتهــا اللجنــة األولمبيــة 
برئاسة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب، رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
العشــر  الســنوات  خــالل  خليفــة  آل  حمــد 

الماضية.

عبدالعزيــز  بنــت  حيــاة  الشــيخة  وأكــدت 
آل خليفــة بأنهــا علــى يقيــن تــام بــأن ســمو 
بــن حمــد آل خليفــة ســيقود  الشــيخ خالــد 
ســفينة الرياضــة البحرينيــة إلــى المزيــد من 
النجاحات والمكتسبات إلعالء راية المملكة 
فــي مختلــف المحافل الخارجيــة، لما يتمتع 
بــه ســموه مــن رؤيــة بفضــل حــرص ســموه 
العلميــة  األســاليب  اتبــاع  علــى  المتواصــل 
للنهــوض  الالزمــة  اإلســتراتيجيات  ووضــع 
ذلــك  علــى  مستشــهدة  الرياضــي،  بالقطــاع 
بالنجاحــات الكبيــرة التي حققها ســموه في 
مختلف المواقع الرياضية التي شغلها سابقا 
وحقــق خاللها قصــص نجاح متميزة، معربة 

عــن اعتزازها وتشــرفها بالعمــل تحت قيادة 
ســموه؛ لمواصلــة مســيرة اإلنجــازات للجنــة 
األولمبيــة خدمة لوطننا العزيــز ورفع رايتها 

خفاقة في المحافل الخارجية كافة.

هنأ مستشار جاللة الملك لشؤون الشباب والرياضة صالح بن عيسى بن هندي المناعي، النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة تزكية 

سموه رئيسا للجنة األولمبية البحرينية.

واشــاد صالــح بــن عيســى بــن هنــدي 
التــي  الناجحــة  بالمســيرة  المناعــي 
حققتهــا اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة 
ممثــل  بقيــادة  الماضيــة  الفتــرة  فــي 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة 
المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
ســمو  والرياضــة  للشــباب  االعلــى 
خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ 
الرياضــة  بوصــول  ســاهمت  والتــي 
البحرينيــة إلــى أعلى المســتويات من 
خــالل تحقيــق العديــد مــن اإلنجازات 
التــي وضعــت المملكــة علــى الخارطة 
الدوليــة، فضــال عن وجــود العديد من 
الكفــاءات البحرينيــة فــي العديــد من 
المناصــب القاريــة والدوليــة، وأكــد أن 

ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة 
يعتبر من الكفاءات والكوادر الوطنية 
الشــابة التــي تمتلــك طموحــات كبيرة 
عديــد  وخبــرات  واســعة  وتطلعــات 
مــن شــأنها مواصلة العطــاء ومواصلة 
األولمبيــة  اللجنــة  بعمــل  االرتقــاء 
البحرينية في الفترة المقبلة خصوصا 
ثاقبــة  مســتقبلية  رؤيــة  يمتلــك  أنــه 
لمواصلة البناء على المكتســبات التي 
حققتهــا الحركة الرياضية في المملكة 
وتمنــى  الماضيــة،  الســنوات  خــالل 
مستشــار جاللة الملك لشؤون الشباب 
والرياضــة كل التوفيــق والنجــاح إلــى 
ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة 

في الفترة المقبلة.

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

صالح بن هندي 

حمــدسيقود ســفينة الرياضة البحرينية إلى المزيد من النجاحات والمكتسبات بــن  ناصــر  بقيــادة  “األولمبيــة”  لـــ  ناجحــة  مســيرة 
بن هندي: يمتلك طموحات كبيرة وتطلعات واسعةحياة بنت عبدالعزيز: التزكية تعكس ثقة االتحادات بسموه
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عبدالرحمن عسكر رضا منفردي
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نجــح الحالــة فــي تحقيــق فــوز ثمين ومهــم على حســاب الرفــاع متصــدر الترتيب بهدفيــن مقابل 
واحد، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن ختام الجولة 

16 لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.

وســجل للحالــة محمود الحايكي ومبارك ســالم، 
فيما سجل دايو للرفاع.

وفي لقاء ثان أقيم أمس على ذات الملعب، فاز 
الحد على البديع بهدفين مقابل واحد، إذ سجل 
بريتو أوال للبديع من ركلة جزاء، ثم تعادل الحد 
عبــر هــدف ســيد محمد عدنــان، قبل أن يســجل 

أحمد ميرزا هدف الفوز.
 وبنــاء علــى نتائــج أمــس، فــإن ترتيــب الدوري 
صــار كاآلتي:الرفــاع 31 نقطــة مــن 15 مبــاراة، 
المنامــة 31 نقطــة مــن 16، النجمــة 28 مــن 16، 
المحــرق 27 مــن 15، الحــد 25 مــن 15، الرفــاع 
الشــرقي 16 من 15، الشــباب 16 من 16، البديع 
15 مــن 16، الحالــة 15 مــن 16، والمالكية أخيرا 

برصيد 13 نقطة من 16 مباراة.

الحالة والرفاع

المبــاراة  فــي  ممتــازة  انطالقــة  الحالــة  حقــق 
عبــدهللا  لعــب  بعدمــا  مبكــرا،  هدفــا  بتســجيله 
جناحي كرة بينية تابعها مباشــرة زميله محمود 
الحايكــي بيمينــه؛ لتســكن الكــرة يســار الحارس 
الرفاعــي عبدالكريــم فردان، وذلك بعد مرور )8( 

دقائق فقط.
ولــم تــدم فرحــة الحاالوييــن كثيــرا، إذ ســجل 

الرفــاع هدف التعادل بعــد جملة تكتيكية رائعة 
بدأهــا حســان جميــل عبــر كــرة أماميــة للمدافــع 
األيســر المتقــدم راشــد الحوطــي، والــذي وضــع 
كرة على طبق من ذهب لدايو، الذي أودع الكرة 
بسهولة في شباك حارس الحالة حمد الدوسري 
)14(. وكاد الحاالوي مبارك سالم أن يضع فريقه 
كــرة  ســدد  أن  بعــد  أخــرى،  مــرة  المقدمــة  فــي 
أرضيــة قويــة مــن خــارج المنطقــة، إال أن القائم 

األيمن منع الكرة من معانقة الشباك )25(.

الشوط الثاني

وفي الشــوط الثاني، خطف العب الحالة مبارك 
سالم الكرة من مدافع الرفاع، وتقدم إلى األمام، 
قبل أن يسدد كرة أرضية سكنت يسار الحارس 
الرفاعــي معلنــا تقــدم الفريــق البرتقالــي وصوال 

للدقيقة )69(.
فريــق  مديــر  اســتبعاد   )84( الدقيقــة  وشــهدت 

الرفاع محمد حسان.
بعــد  النتيجــة  تأميــن  فرصــة  الحالــة  وفــوت 
انفــراد عبــدهللا جناحــي بالمرمــى، قبــل أن يمرر 
كــرة للبديــل يحيــى انفاهــي، إال أن كــرة األخيــر 
المســددة ناحيــة المرمــى وجــدت تألــق حــارس 

الرفاع )86(.

وعاونــه  قاســم،  عبــدهللا  الحكــم  المبــاراة  أدار 
محمــد جعفــر وعبــدهللا صالــح، والحكــم الرابــع 

عمار محفوظ.

الحد والبديع

فــرط العــب الحــد ســليم المزلينــي فــي تقــدم 
محقــق لفريقه، بعد أن تســلم كرة بمفرده داخل 
منطقــة جــزاء البديــع، إال أن المزليني ســدد كرة 
قويــة بغيــر تركيــز عاليــا فــوق مرمــى الحــارس 

حسن العالي )25(.
وحصل البديع على ركلة جزاء بعد إعاقة بريتو 
من قبل مدافع الحد سيد محمد عدنان؛ ليتقدم 
بريتــو بنفســه ويضــع فريقــه فــي المقدمــة عبــر 

تسجيل الهدف األول وصوال للدقيقة )31(.

الشوط الثاني

الحــداوي عيســى  لعــب  الثانــي،  الشــوط  وفــي 
غالــب ركلــة ركنيــة تابعهــا ســيد محمــد عدنــان 
بيمينه وأكملها مدافع البديع بالخطأ في مرماه؛ 

ليتعادل الطرفان وصوال للدقيقة )61(.
البديــل الحــداوي أحمــد ميــرزا هــدف  وســجل 
الفوز عند الدقيقة )2+90(؛ ليكســب فريقه فوزا 

ثمينها ومهما.
عبداألميــر،  عبدالشــهيد  الحكــم  المبــاراة  أدار 
وعاونــه نــواف شــاهين وســيد جــالل محفــوظ، 

والحكم الرابع محمد بونفور.

من لقاء الحد والبديع )تصوير: سيد علي شبر(

فرحة حاالوية بهدف الفوزمن لقاء الحالة والرفاع

الحالة يكسب الرفاع بفوز ثمين
الممتــاز حمــد  بــن  ناصــر  لــدوري   16 الجولــة  ختــام  فــي  البديــع  يتخطــى  الحــد 

اتحاد السلة - المركز اإلعالمياتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

اختتمت )الخميس( دورة االتحاد اآلسيوي لشهادة تدريب حراسة المرمى المستوى األول، وذلك في مقر االتحاد البحريني لكرة القدم بالرفاع.  
وجرت مراسم الختام بحضور األمين العام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين.

البحرينــي  المحاضــر  الــدورة  فــي  وتحــدث   
عبدالعزيــز بوحاجيــه، وأشــرف علــى تقييمــه 

المحاضر الدولي السعودي جاسم الحربي.
 وخــالل كلمتــه بحفــل الختــام، تمنــى األميــن 
العــام لالتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم إبراهيم 
البوعينيــن أن يكــون المشــاركون قــد حققــوا 
الفائــدة الفنيــة المرجــوة، خصوصــا وأن دورة 
حراس المرمى تعتبر من الدورات التخصصية 
المهمــة فــي مجــال كــرة القــدم، مشــيرا إلى أن 
االتحــاد البحرينــي حريــص على دعــم الكوادر 
الفنيــة واإلداريــة بمــا ينعكس إيجابــا على كرة 
القدم البحرينية عموما وعلى جميع األصعدة.

ولفــت إلى أن حــارس المرمى بــات رقما صعبا 
القــدم، موضحــا أن  كــرة  لعبــة  وأساســيا فــي 
االهتمــام الكبير من جانب المدربين الوطنيين 
للدخــول فــي مثل هــذه الدورات ســيعد عامال 

المحلييــن  الحــراس  قــدرات  لتطويــر  مهمــا 
وتميزهــم علــى مســتوى المنتخبــات واألنديــة 

الوطنية.
وأشــاد البوعينيــن بالجهود الكبيــرة التي بذلها 
بوحاجيــه  عبدالعزيــز  البحرينــي  المحاضــر 

طــوال فتــرة الــدورة، مثنيــا أيضــا علــى جهود 
المحاضــر الدولــي جاســم الحربــي الــذي يعــد 
مــن الكفــاءات العربيــة المشــهود لها وســبق له 
التواجــد في عدد من الــدورات المختلفة التي 

نظمها االتحاد.

اختتمت دورة المســتوى األول للمدربين المســتجدين لكرة الســلة، التي نظمها االتحاد البحريني لكرة الســلة على مدار األســبوع الماضي، وســط 
مشاركة واسعة من المدربين بلغ عددهم 30 مدربا.

وشــهدت الــدورة عــددا مــن المحاضــرات النظريــة والتطبيقــات العمليــة 
المختلفة، إذ حاضر في الجانب النظري المدرب أحمد حافظ، فيما تضمن 
الجانــب العملــي ورشــة عمــل متعلقــة بقانــون كرة الســلة قدمهــا المراقب 
الدولي فاضل غلوم واشــتملت على شــرح مفصل للقانون التحكيمي في 
اللعبــة، فيمــا قــام المــدرب الوطنــي علــي كويد بشــرح أســس تدريب كرة 
الســلة، والدورة تأتي من ضمن نطاق عمل لجنة المدربين باالتحاد وهي 

لديها خطة طويلة المدى لالهتمام بالمدربين الوطنيين وتطويرهم.
بــدوره، قــال األميــن العــام لالتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة أحمد يوســف 
إن هــذه الــدورات ضمــن السياســة التي ينتهجهــا االتحاد، برئاســة رئيس 
مجلس اإلدارة ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة آل خليفة الرامية 
إلــى صقل الكوادر البشــرية في مجــال التدريب وتخريج دفعات متتالية 

من المدربين القادرين على رفع راية التطوير للعبة في البحرين.
وذكــر يوســف أن توجه ســمو الشــيخ عيســى بــن علي آل خليفــة منصب 
دائمــا لتهيئــة األرضية المناســبة للمدربيــن؛ حتى يكونــوا جاهزين لقيادة 
الفــرق وفــق اإلســتراتيجية الفنيــة المالئمــةوأضــاف األميــن العــام بــأن .  
دورة تدريــب المدربيــن المســتوى األول، تعتبــر هــي الــدورة األولــى لهذا 

العام التي تنظمها لجنة المدربين باالتحاد البحريني لكرة السلة للمدربين 
المســتجدين في ســلك التدريب، مشــيرا إلى أن اتحاد كرة السلة سيمنح 
المدربين رخصة التدريب بعد أن يجتازوا عدة مراحل ودورات تدريبية، 
إضافــة إلــى الحصــول علــى الخبــرات العمليــة مــن خــالل إلــزام المدربين 

باالنخراط والمشاركة في التدريب باألندية الوطنية.

جانب من التكريمجانب من تكريم المشاركين

متتاليــةالبوعينين: االتحاد حريص على دعم الكوادر الفنية واإلدارية دفعــات  وتخريــج  الكــوادر  صقــل  يوســف: 
ختام دورة المستوى األول لمدربي السلةختام دورة المستوى األول لحراسة المرمى

الصخير - نادي منظمي رياضة السيارات

أعلــن نادي منظمي رياضة الســيارات 
مظلــة  تحــت  المنضــوي   )MMC(
فتــح  للســيارات  البحرينــي  االتحــاد 
بــاب عضويتــه ابتداء من يــوم األحد 
القادم 14 أبريل الجاري من الساعة 9 
صباحًا وحتى 1 ظهرًا من األحد حتى 
الخميــس ويــوم الســبت مــن الســاعة 
10 صباحــًا وحتــى 1 ظهــرًا، وخــالل 
شــهر رمضــان الفضيل ســيكون خالل 
الفترة المسائية وسيكون يوم السبت 
الموافــق 15 مــن شــهر يونيــو القــادم 
آخــر موعد للتقديــم، ويمكن للراغبين 
بتقديــم طلباتهــم عبــر مأل االســتمارة 
الخاصة واستقبال الطلبات في مبنى 
الكنتــرول بالطابــق األرضــي المقابــل 
البحريــن  بحلبــة  االعالمــي  للمركــز 

الدولية بالصخير.
ويتمكــن أعضاء نادي منظمي رياضة 
الســيارات مــن التصويــت والترشــيح 

بالجمعيــة العموميــة، علمــًا بــأن رســم 
واحــد، وعلــى  دينــار  يبلــغ  االشــتراك 
الراغبين بالتقــدم لعضوية النادي مأل 
االستمارة الخاصة المتوفرة في المقر 
المذكور ودفع مبلغ الرسوم مصحوبة 

بنسخة من البطاقة الشخصية.
رياضــة  منظمــي  نــادي  ويعتبــر 
 2004 عــام  تأســس  الــذي  الســيارات 
تحــت  الواقعــة  األنديــة  أحــد  هــو 
للســيارات  البحرينــي  مظلــة االتحــاد 
وينظم العديد من الســباقات المحلية 
والعالميــة  والدوليــة  واالقليميــة 
وأبرزها سباق الفورموال واحد العديد 
من الســباقات الدولية خارج المملكة، 
ويضــم نادي المارشــالز أكثــر من 900 
ومــن  األعمــار  مختلــف  مــن  عضــوًا 
الجنســين، وحقــق النــادي العديــد من 
النجاحات خالل مســيرته في تنظيم 

سباقات السيارات.

”MMC“ فتح باب العضوية لمنظمي هل يحسمها النجمة أم لألهلي كلمة أخرى؟
ــد ــي ــرة ال ــ ــي لـــــــدوري كـ ــبـ ــذهـ ــع الـ ــربـ ــمـ ثـــانـــي مـــواجـــهـــات الـ

تنطلق اليوم )السبت( الجولة الثانية من مباريات المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة األولى 
لكــرة اليــد عبــر اللقــاء المرتقــب الــذي يجمع النجمــة واألهلي في تمام الســاعة 7 مســاًء على 
صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم، على أن تكون المواجهة األخرى بين باربار والدير غٍد األحد.

عــن  أســفرت  قــد  األولــى  الجولــة  وكانــت 
فــوز النجمــة أداًء ونتيجــة بفــارق 8 أهــداف 
وبنتيجــة )30/38(، وأيضــا بفــوز باربــار على 
الديــر بفــارق 6 أهــداف )24/30(، وســتكون 
مواجهتــي اليــوم وغــٍد هــي الفيصــل لألهلي 
دائــرة  فــي  المضــي  أرادا  مــا  إذا  والديــر 
المنافســة وخطــف بطاقتــّي التأهــل لنهائــي 
الــدوري عبــر الفــوز وال ســواه، أمــا النجمــة 
وباربــار يــدركان تمامــا أن االنتصار هو الحل 
األمثــل لحســم األمور وعدم اللجــوء لمباراة 

فاصلة.
عــودة لمبــاراة اليوم، لقاء مؤكد أنه ســيكون 
مثيرا للغاية في ظل أهميته وحساباته لدى 
الطرفيــن وخصوصــا أن كالهمــا يســتهدفان 

الفــوز وال ســواه رغــم األفضليــة التــي يتمتع 
بالنتيجــة  تقدمــه  ناحيــة  مــن  النجمــة  بهــا 
)0/1(، إال أنــه سيســعى بأيــة صــورة لكســب 
األولــى  البطاقــة  وحجــز  الثانيــة  المواجهــة 
للنهائــي. األهلي بدوره يدرك خطورة موقفه 
والسقوط لمرة ثانية يعني خروجه من أولى 
البطــوالت المحليــة، وهــذا بحــد ذاتــه كارثة 
رغــم بقــاء بطولــة الــكأس، في ظــل التدعيم 
الذي افتعله مطلع الموسم؛ من أجل تحقيق 
أهدافــه فــي صعــود منصــات التتويــج بعــد 

خروجه الموسم الماضي “خالي الوفاض”.
اللقاء السابق، بسط أفراد النجمة أفضليتهم 
كاملــة  دقيقــة   60 مجريــات  علــى  المطلقــة 
وأحقيتهــم  التنافســية  نواياهــم  وأظهــروا 

بالفوز بعد األداء الكبير على الصعيد الفردي 
والجماعي لكافة خطوطه ومراكزه، بخالف 
العبــي األهلــي الذيــن ظهــروا بشــكل متباين 
تمامــا وخصوصــا مــن أصحاب الخبــرة التي 

يتم التعويل عليهم وخيبوا آمال جماهيرهم 
فــي تلــك األمســية. والســؤال الــذي يطــرح 
نفســه: هل يحســمها النجمة أم لألهلي كلمة 

أخرى؟

لقاء النجمة واألهلي األخير

علي مجيد
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تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تقام اليوم )السبت( المباراة 
النهائيــة لــكأس خليفــة بــن ســلمان لكــرة الســلة، التي ســتجمع بيــن المحرق والرفــاع، في تمام الســاعة الســابعة 

والنصف مساًء، على صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى.

وتتجه أنظار عشــاق ومحبي لعبة كرة الســلة البحرينية 
نحــو نهائــي “أغلــى الكــؤوس” بين المحــرق والرفاع في 
مواجهة تعتبر من مواجهات الوزن الثقيل بين الفريقين 
الطامحيــن للفــوز بأغلى األلقاب. وتؤكــد مواجهة اليوم 
أنهــا ســتكون خــارج إطــار التوقعــات؛ نظــًرا لصعوبتهــا 
الكاملة، وما ستحملها من قوة وندية وإثارة من فريقين 
يمتلــكان الطمــوح والرغبــة القويــة فــي الوقــوف علــى 
منصــة التتويــج كبطــل للبطولــة األغلى. وعلــى الصعيد 
الفنــي، فــإن التكافــؤ الكبير يســود بين الفريقيــن، إذ من 
الصعب إعطاء أفضلية لفريق على حساب اآلخر، حيث 
يمكن ألي منهما أن يحقق الفوز ويظفر بالكأس الغالية. 
ومــا من شــك أن القــراءات الفنيــة لقمة قطبــي المحرق 
والرفــاع عــادة مــا تصطــدم بواقــع مختلــف علــى أرض 
الواقــع، فالحســابات الخاصــة بالجهــاز الفني لــكل فريق 
تبدو دقيقة للغاية، ويرسمها كل جهاز بطريقة تتناسب 
مــع الهدف المطلوب. إلى ذلــك، وقف االتحاد البحريني 
لكرة السلة على كافة الترتيبات الفنية واإلدارية إلقامة 
المباراة النهائية للمســابقة األغلى في كرة الســلة، وذلك 
مجلــس  أعضــاء  عقدهــا  اجتماعــات  عــدة  خــال  مــن 
اإلدارة، إضافــة إلــى قيامهــم بزيــارات ميدانيــة للصالــة؛ 
مــن أجــل الوقــوف علــى جاهزيتهــا وضمــان توفيــر كل 
الظــروف الكفيلــة بإخــراج النهائــي الكبيــر بحلــة زاهيــة 

تليق باالسم الغالي الذي تحمله.

”الذيب” يستهدف الثانية

وســيدخل فريــق المحــرق بــكل إصــرار وعزيمــة؛ بهدف 
تحقيــق ثنائيــة الموســم عبــر ضــم الــكأس إلــى بطولــة 
الدوري. المحرق يقّدم موسًما مميًزا كعادته، حيث شق 
طريقــه بنجــاح نحو نهائــي أغلى الكؤوس للمــرة الثالثة 
علــى التوالــي. ويمتلــك المحــرق جميــع مقومــات الفوز، 
حيــث يعــّول الفريــق كثيًرا علــى قدرات نجومــه العالية 
بتواجــد الشــقيقين محمــد وأحمــد حســن، بــدر جاســم، 

محمد ناصر وعلي عباس وبقية الاعبين.

“السماوي” للتاريخية األولى

الرفــاع   إلــى   تتويــج   تاريخــي،  المقابــل  يســعى  وفــي 
والتواجــد عــن جدارة فــي النهائــي الثاني علــى التوالي 

للفريق هذا الموسم.
ويعتمــد الســماوي فــي تشــكيلته علــى مجموعــة جيــدة 
بتواجد الشقيقين يونس ومحمد كويد، محمد بوعاي، 
صبــاح حســين، علي جاســم، إضافــة إلى القــوة الضاربة 

المتمثلة في المحترفين أونواكو ومنصور كاسيه.

الرهان على تألق المحترفين

يراهــن الفريقان في مبــاراة الليلة على تألق المحترفين 

اللذين ســتكون لهم الكلمة العليا في هذا اللقاء لتحديد 
إلــى أيــن ســتذهب الــكأس الغاليــة هــذا الموســم، حيــث 
إنهمــا دائًمــا مــا يصنعــان الفــارق فــي المباريــات، وهمــا 

األكثر تسجيا للنقاط. 
وســيعول   المحــرق   في   علــى   اإلمكانــات   الفرديــة   القوية  
 لاعبيه   مورفي   وهاريس   إلحداث   الفارق   الفني   للمباراة  
 وقيادة   الفريق   إلى   تحقيق   الفوز   والخروج   من   األوقات  
 الصعبــة   المحتملــة   التــي   يمكن   أن   يعيشــها   الفريق   خال  
 اللقــاءســيراه ناــيكريمألا قــيرفلا اــفرتحم زــّيمتي ذإ .  
تالوحتلا يف ةعرسلاو ةينامسجلا ةينبلا ةوقب يفرومو 
،تاركلا طاقتلاو دص بــناج ىلإ ،ةيعافدلاو ةــيموجهلا 

.اهجراخو ةقطنملا لخاد نم بيوصتلا ةداجإو
األميركــي   الرفــاع  محترفــا  ســيتحمل  المقابــل،  فــي 
 أونواكو   والســنغالي منصور     مســؤولية   كبيــرة   في   قيادة  
 فريقهما   لتقديم   أداء   قوي   ووضع   بصمات   واضحة   على  
 األداء   العــام   للفريــق   علــى   غــرار   مــا   قــام   بــه   في   المبــاراة  
 الســابقة   حيــن   نجحا   في   تســجيل   النقاط   وحققــا   أرقاًما  
 إحصائيــة   عاليــة   وقويــة   فــي   التصويبات   والمســاعدات  

 وااللتقاطات . 

الفريقان أعدا العّدة وأعلنا الجهوزية

أعلــن طرفــا المبــاراة النهائيــة عــن جهوزيتهمــا الكاملــة 

لمواجهة اليوم، بعد أن اختتما مساء أمس تحضيراتهما 
طموحــات  وســط  الرئيــس  المــران  بخوضهمــا  القويــة 
وأحــام عاليــة مــع وصــول البطولــة الغالية إلــى األمتار 
األخيــرة. وعمــل الجهــازان الفنيان من خــال حصتيهما 
زهــاء  اســتمرتا  التــي  أمــس  األخيرتيــن  التدريبيتيــن 
الســاعة ونصف الســاعة لكل فريق، على وضع اللمســات 
النهائيــة علــى جاهزيتهمــا، وتحديــد مامــح التشــكيل 

والتكتيك اليوم.
وتختلف المدرسة التدريبية في لقاء اليوم، لكنها تتفق 
فــي الهــدف نفســه، إذ ســيقود تدريــب المحــرق المدرب 

الصربــي إيفــان جيرميــك، فيمــا ســيقود تدريــب الرفاع 
األميركــي ســام فنســينت، ويبحــث كاهمــا خــال هــذا 

النهائي للتتويج بلقب النسخة الثانية ألغلى الكؤوس.
وبعيــًدا عــن ذلــك، فــإن الحــوار التكتيكي ســيكون على 
كامــل  لتوظيــف  سيســعيان  إذ  المدربيــن،  بيــن  أشــده 
قدراتهمــا التكتيكية ولعــب كامل أوراقهما كون المقابلة 
بمثابــة نهائــي وال تقبــل القســمة على اثنين، وهــذا بدًءا 
من ضرورة التوفيق في اختيار أحسن العناصر لتكوين 
التشــكيلة المثاليــة القــادرة علــى تحقيــق الفــوز، وكــذا 
إعــداد الخطــة المناســبة ودراســة نقــاط قــوة وضعــف 

الخصــم جيــدا، ناهيــك عــن تحضيــر الاعبين جيــًدا من 
بالجــرأة  المعنويــة والســيكولوجية، والتحلــي  الناحيــة 
خــال أطــوار المواجهــة وعــدم ارتــكاب أي خطــأ فيمــا 

يخص التغييرات.
أوراق المدربيــن تــكاد تكــون مكشــوفة للطرفيــن، وفــق 
خيــارات متنوعــة يســتمر معهــا الحديــث الفنــي خــال 
المجريات بتفاصيل ومتغيرات تكتيكية تفرضها أجواء 

اللقاء، فمن سيتغلب على اآلخر؟

زحف جماهيري والجوائز بانتظارهم

البحرينيــة عموًمــا  الجماهيــر  تزحــف  أن  المنتظــر  مــن 
والمحرقاويــة الرفاعية خصوًصا لمــؤازرة فريقيهما في 
لقــاء اليــوم على صالة مدينــة خليفة الرياضية، الســيما 
بعد الحمات الجماهيرية التي أطلقتها أجهزة إعامهما 
والحســابات العاشــقة التــي أوصــت بضــرورة الحضــور 
ومــلء الصالــة بالكامــل إلــى جانب أّن الدخول ســيكون 
ــا، إذ مــن المتوقــع أن تتخطــى أعــداد الجماهيــر  مجانيًّ
الحاضــرة اليــوم الســعة االســتيعابية للصالــة والمقــدرة 

بثاثة آالف متفرج.
الرئيســة  للمنصــة  المقابــل  الرئيــس  المــدرج  وســيكون 
فــي الصالــة مقســوًما إلــى جزأين خــال المبــاراة، حيث 
لجلــوس  مخصــص  للمنصــة  األيمــن  الجــزء  ســيكون 
جماهيــر نــادي المحــرق، بينمــا ســيكون الجــزء األيســر 
للمنصــة من المدرجات مخصــص لجماهير نادي الرفاع، 

إلى جانب تخصيص مدرجات خاصة للعوائل.
للمبــاراة  خاصــة  نكهــة  يعطــي  الجماهيــري  الحضــور 
ويعطــي الاعبيــن دفعة معنوية كبيرة بالخروج بأفضل 
مســتوياتهم ويعكــس الصــورة الخابة التــي تحظى بها 

األندية البحرينية بتواجد جماهيرها الوفية.
يذكر أن االتحاد البحريني وبتوجيهات من سمو الشيخ 
عيســى بــن علــي آل خليفــة قــد فتــح أبــواب المدرجات 

مجاًنا للجماهير في مباراة اليوم.

سام يطمح لقيادة السماوي للقب األولهل ينجح جيرميك من تحقيق البطولة الثانية للمحرق؟

الرفاع يراهن على قوة محترفيه لتحقيق الفوز المحرق يعّول على قوة المحترفين الضاربة

فريق المحرق لكرة السلة فريق الرفاع لكرة السلة

المحرق والرفاع يتصارعان للظفر بـ “أغلى الكؤوس”
ــة ــســل ــرة ال ــكـ ــن ســـلـــمـــان لـ ــ ــة ب ــف ــي ــل ــأس خ ــكـ ــن لـ ــاخـ ــوم نـــهـــائـــي سـ ــ ــي ــ ال

لــم تنجــح انتفاضــة العبــو جامعــة أما في الربع األخيــر من مواجهته مع فريــق الجامعة األهلي في قلــب معطيات المباراة، 
حيــث تمكنــت الجامعــة األهليــة مــن تحقيــق االنتصــار بفــارق نقطتيــن وبنتيجــة 65/63 فــي اللقــاء الثالث الــذي يجمع بين 
الفريقين ضمن الدور نصف النهائي للدوري الوطني للجامعات لكرة الســلة الذي أقيم يوم أمس األول الخميس على صالة 
جامعــة البحريــن الطبيــة بالمحــرق، حيــث نجحت “األهليــة” في المحافظــة على االنتصار رغــم العودة القوية التي ســجلها 
العبــو أمــا فــي المبــاراة، لتحجز األهلية مقعدها في الدور النهائي الذي ســتواجه فيه فريق جامعة البحرين المرشــح األول 

لحصد اللقب.

وجــاءت نتائج األربــاع كالتالــي: 17/13 
لألهلية، 20/11 لألهلية، 17/16 لألهلية، 

11/23 ألما.
فــي  نســبية  أفضليــة  المبــاراة  وشــهدت 
ربعا األول لمصلحة العبي األهلية الذين 
نجحــوا فــي التقــدم في النتيجــة بفضل 
األداء الدفاعي القوي والمهجوم المنظم 
الــذي ســاعدهم في تحقيق فــارق األربع 
نقــاط فــي الربع األول، وهو ما اســتثمره 
الفريــق في الربع الثانــي من المباراة في 

بسط أفضلية وفرض قوته على منافسه 
مــن خــال األداء المتــوازن في الشــقين 
الدفاعــي والهجومــي، ومنــع العبــي أمــا 
من الوصول إلى سلة األهلية، األمر الذي 
ســاهم فــي رفــع الفــارق بصــورة كبيــرة 
كانــوا  الذيــن  األهليــة  لملصلحــة العبــي 
الطــرف األفضــل فــي الربــع الثانــي مــن 
اللقاء، خصوصا مع تألق جميع الاعبين 
مــن  األداء  فــي  ظهــر  الــذي  والتماســك 
خــال االنســجام بين الاعبيــن وتطبيق 

األدوار المحدد لهم في المباراة.
وخــال الربع الثالث حاول العبو أما من 
مجــاراة قــوة العبــي األهليــة، إال أن ذلك 
لــم يكــن كافيــا، حيــث حافظــت األهليــة 
القــوي  األداء  بمواصلــة  هدوئهــا  علــى 
رغــم األخطــاء التــي وضحــت فــي هــذا 
الربع والتي ولدت التكافؤ والتقارب في 
األداء ونتيجــة الربــع التــي حافــظ فيهــا 
األهليــة علــى تقدمــه بفــارق مريــح مــن 

النقاط.

وشــهد الربــع األخيــر انتفاضــة قويــة من 
جانــب العبــي أمــا الذيــن كانــوا عازميــن 
علــى تحقيــق االنتصــار وقلــب الطاولــة 

علــى منافســهم، حيــث كثــف العبــو أمــا 
الجانــب  فــي  وتركيزهــم  ســرعتهم  مــن 
الخصــوص، وهــو  الدفاعــي علــى وجــه 

الفــارق  تقليــص  إلــى  قادهــم  الــذي 
واالقتــراب فــي النتيجة التــي كانت في 
حــوزة العبي األهلية، إال أن ذلك لم يكن 
كافيــا فــي قلــب الطاولــة علــى األهليــة 
الــذي حافــظ علــى انتصــاره فــي الرمــق 
األخيــر وبفــارق نقطتيــن فقــط، ليحجــز 
مقعده في المباراة النهائية لمسابقة كرة 
السلة ضمن الدوري الوطني للجامعات.

اللجنة اإلعالمية

“األهلية” ينتفض ويقصي “أما” في مواجهة مثيرة

جانب من المنافسات

19 sports@albiladpress.com

السبت
13 أبريل 2019 
8 شعبان 1440

محمد الدرازي

صعد لمواجهة 
جامعة البحرين 

في نهائي 
دوري الجامعات 

لكرة السلة



sports@albiladpress.com

السبت
13 أبريل 2019 

8 شعبان 1440

بحضور ســمو الشــيخ عبدهللا بن عيســى 
ال خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد 
للفروســية وســباق الخيل وســمو الشــيخ 
عيسى بن سلمان بن حمد ال خليفة نائب 
رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية 
وســباق الخيــل وســمو الشــيخ فيصل بن 
راشــد آل خليفــة نائــب رئيــس المجلــس 
الملكــي  االتحــاد  رئيــس  للبيئــة  األعلــى 
للفروســية وســباقات القــدرة، نظم النادي 
عصر أمس الســباق الرابع والعشرون لهذا 
ســمو  كأس  علــى  أقيــم  والــذي  الموســم 
الشــيخ فيصل بن راشد آل خليفة وكأس 
نجله ســمو الشــيخ عيســى بــن فيصل بن 
راشــد آل خليفة وكأس المرحوم يوســف 
راشــد بورســلي وذلك على مضمار ســباق 

النادي بمنطقة الرفة بالصخير. 
كمــا حضــر الســباق ســمو الشــيخ خالد بن 
علي بن عيســى آل خليفة وســمو الشــيخ 
ســلمان بــن محمــد بــن عيســى آل خليفــة 
بــن  عبــدهللا  بــن  عيســى  الشــيخ  وســمو 
عيســى ال خليفــة وجمهــور مــن محبــي 

رياضة سباق الخيل.
وشــهد الســباق منافســات قويــة ومثيــرة 
تفوقــت خاللهــا الجياد المرشــحة بفوزها 
في جميع األشــواط والتي جــاءت أغلبها 
بفــوارق ضئيلة، فيما شــهد الشــوط الرابع 

مفاجأة فوز الحصان “أركيك”.
أتجهــت  الســباق  جمهــور  أنظــار  وكانــت 
صوب الشــوط السابع واألخير الذي أقيم 
على كأس ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد 
آل خليفة لجياد الدرجة األولى “مستورد” 
 12000 والجائــزة  متــر   1600 مســافة 
دينــار، نظــرًا لمشــاركة نخبــة مــن الجيــاد 
المســتوردة والتــي خاضــت صراعــًا قويــًا 
ومثيرًا حسمه في النهاية الحصان البطل 
“ ثــور كهيــل ســتار “ إلســطبل العاديــات 
ريســنغ والذي أثبت من جديد إنه حصان 
بطل ال يقهر وواصل أنتصاراته وحصاده 
لكــؤوس الســباقات الكبيــرة هذا الموســم 
على رغم عدم ظهوره بمستواه المعروف 
فــي  واجههــا  التــي  الصعبــة  والمنافســة 
ســباق األمــس وكاد أن يتعــرض خاللهــا 
بعــد  األولــى  لخســارته  البطــل  الحصــان 
المســتوى القــوي الــذي ظهــر بــه منافســه 
الحصان المرشــح الثاني “ أوســتين باورز 
“ خصوصــًا فــي األمتــار األخيــرة وتــدارك 
فيهــا الحصــان “ ثور كهيل ســتار “ موقفه 
الصعــب بقيــادة الفــارس البريطاني كولم 
أودنهــو الــذي قــاد الحصــان للمــرة األولى 
وأستطاع أنتزاع الفوز بصعوبة عند خط 
النهايــة بفــارق رأس عــن “ أوســتين باورز 
“ إلســطبل رمضــان بقيادة عبدهللا فيصل 
والذي جاء ثانيًا للمرة الثانية خلف “ ثور 

كهيل ستار “.

تفوق “ دوشانبي “

وأقيم الشــوط الســادس على كأس ســمو 
الشــيخ عيســى بــن فيصــل بــن راشــد آل 
“نتــاج  األولــى  الدرجــة  لجيــاد  خليفــة 
محلي” مسافة 1600 متر والجائزة 3000 
دينار، وعلى رغم قلة الجياد المشاركة إالّ 
إنــه شــهد صراعًا قويــًا وحســمه الحصان 
ســمو  ملــك   “ “دوشــانبي  األول  المرشــح 
الشــيخ عيســى بن عبدهللا بن عيســى آل 
خليفــة وبقيــادة أنــدرو أيليــوت مســجالً 
فــوزه الثانــي هــذا الموســم، وذلــك بعدما 
أنطلــق فــي المركــز الثانــي وظــل متأهبــًا 
وأنتظــر التوقيــت المناســب الــذي أندفــع 
فيــه الحصان نحــو المقدمة في آخر 200 
متــر وســط منافســة مــن جانــب الحصان 
اآلخــر لنفــس اإلســطبل “ حــراش “ حيــث 
خــاض الحصانيــن صراعًا مثيرًا حســمه “ 

دوشانبي “ لصالحه بفارق رأس.

الفوز األول ل” موالي “ 

كأس  علــى  الخامــس  الشــوط  وأقيــم 
المرحــوم يوســف راشــد بورســلي لجيــاد 
ســباق التوازن “ مســتورد “ مسافة 2200 

وبمشــاركة  دينــار   2000 والجائــزة  متــر 
10 جيــاد، وشــهد بدايــة قويــة للحصــان 
فــي  العفــو  “ إلســطبل  موالــي   “ الجديــد 
المضمار البحريني بظهوره القوي وسجل 
فــوزًا جديرًا وهو األول للفــارس المتمرن 
الواعــد أبراهيــم نادر الذي تــوج تألقه في 
موســمه األول بتحقيــق أولــى أنتصاراتــه 
بعدمــا تألق بقيادة الحصان نحو المقدمة 
في آخر 400 متر ليحلق وحيدًا ويحســم 
الفــوز لصالحــه بجدارة وبفــارق 3 أطوال 
علــي  بقيــادة   “ تقاســيم   “ الحصــان  عــن 

سمير.

مفاجأة “ أركيك “

 “ التــوازن  جيــاد  لســباق  الرابــع  الشــوط 
مســتقيم  متــر   1200 مســافة  مســتورد” 
 17 وبمشــاركة  دينــار   2000 والجائــزة 
للحصــان  مفاجئــًا  فــوزًا  وشــهد  جــوادًا، 
العجمــي  مفــرح حســن  ملــك   “ أركيــك   “
وبقيــادة الفــارس العمانــي أنس الســيابي 
والــذي تألــق فــي ســباق األمــس وحقــق 
قلــب  فــي  الحصــان  قــاد  حيــث  فوزيــن 
التوقعــات بتفوقه على الجياد المرشــحة 
المضمــار  فــي  األول  فــوزه  منتزعــًا 

البحرينــي، وذلــك بعد صــراع قوي ومثير 
شــهده الشــوط في ظل تقارب مستويات 
جيــاد الشــوط وأشــتد بيــن 3 جيــاد فــي 
األمتار األخيرة وحســمه “ أركيك “ بفارق 
رأس عــن الحصــان “تــاف “ ملــك يوســف 
حسين الديلمي وبقيادة الفارس المتمرن 
أحمــد مكــي والذي خطــف المركــز الثاني 

بفــارق رقبة عــن الحصان الثالث “ نبراس 
باونتي “. 

الدرجــة  لجيــاد  الثالــث  الشــوط  وأقيــم 
الرابعــة والمبتدئــات مــن خيــل البحريــن 
العربيــة األصيلــة )الواهــو( مســافة 1200 
وجــاءت  دينــار،   1500 والجائــزة  متــر 
النتائــج متماشــية مع التوقعــات بتحقيق 

الجيــاد المرشــحة المراكــز الثالثــة األولى 
حيــث حســمت الفرس “ الطويســة 1649 
“ ألســطبل الصخير وبقيادة العماني أنس 

السيابي الفوز.

“ صدارة “ تحلق بالصدارة

الدرجــة  لجيــاد  الثانــي  الشــوط  وأقيــم 

لألفــرس  والمبتدئــات  والرابعــة  الثالثــة 
“نتاج محلي” مســافة 1200 متر مستقيم 
وأســتطاعت  دينــار،   2000 والجائــزة 
إلســطبل   “ صــدارة   “ المرشــحة  الفــرس 
تأكيــد  إيليــوت  أنــدرو  وبقيــادة  األوالد 
علــى  الثالــث  فوزهــا  بتحقيــق  جدارتهــا 
التوالــي هذا الموســم والذي جاء بجدارة 
علــى  تفوقهــا  فرضــت  بعدمــا  وســهولة 
مجريات الشــوط حيث حلقت نحو الفوز 
الفــرس  عــن  أطــوال   9 بلــغ  بفــارق كبيــر 

الثانية لنفس األسطبل “مدار “.
وأقيم الشوط األول لجياد سباق التوازن 
“نتاج محلي” مسافة 1800 متر والجائزة 
2000 دينــار، وأســتطاعت الفــرس “ بنــك 
ريبــون غيــرل “ إلســطبل إم أنــد ريســنغ 
وبقيــادة الفارســة روزي جاســب خطــف 
عبــر  أنتزعتــه  والــذي  أنتصاراتهــا  أولــى 
انطالقتهــا فــي آخــر 200 متــر علــى رغــم 
المنافســة التي واجهتها من الفرس “ لزام 
بفــارق طــول ونصــف  الفــوز  “ وحســمت 

الطول.

التتويج

وقد تســلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان 
بــن حمــد آل خليفة كأس الشــوط الســابع 
للســباق من سمو الشــيخ فيصل بن راشد 
آل خليفــة بعــد فــوز جــواد ســموه “ ثــور 
كهيــل ســتار “ بالمركــز األول فــي الشــوط 
الســابع، كما قدم ســمو الشــيخ فيصل بن 
راشــد آل خليفــة كأس الشــوط الســادس 
الــى ســمو الشــيخ عيســى بن عبــدهللا بن 
عيســى آل خليفــة، فيمــا قــام الســيد فهد 
المرحــوم  بتقديــم كأس  بورســلي  راشــد 
يوســف راشد بورسلي الى هادي إبراهيم 

العفو.

من التتويج

فيصل بن راشد يتوج الفائزين في السباق ال 24 للخيل
“موالــي” وتألــق  “دوشــانبي”  وتفــوق  انتصــار  أصعــب  ينتــزع  ســتار”  كهيــل  “ثــور 

الصخير - نادي راشد للفروسية سباق الخيل
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تحت رعاية وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية صباح الدوســري أحيت مؤخرا، مجموعة أوريجين أمســية بهيجة بقاعة أوال، فندق الخليج. حيث ُدعي لهذا 
الحفل مجموعة من الرؤساء التنفيذيين، مديرو الموارد البشرية، مديرو التدريب، عدد من الشخصيات المهمة والمسؤولين من مختلف المؤسسات من القطاعين 

العام والخاص باإلضافة للصحافة واإلعالم.

وقد اســُتهل الحفل بكلمة ترحيبية من 
الرئيــس التنفيذي لمجموعــة أوريجين 
للتدريــب  أوريجيــن  مركــز  ورئيــس 
يــدور حولنــا  مــا  قائــاً:”  البنــاء  أحمــد 
مــن تحديــات راهنــة بات الفاصــل فيها 
للنجــاح واالســتمرارية مكونــان هامــان 
وهمــا اإلبداع واالبتــكار. وتحدث أيًضا 
التعــاون مــن  عــن تقــدم دول مجلــس 
خال رؤاها المســتقبلية وعلى رأســهم 
الرؤية االقتصادية 2030 في البحرين، 
كمــا تقــدم بجزيل الشــكر لــوزارة العمل 
والتنميــة االجتماعية وصنــدوق العمل 
تمكين على ما يقدمانه من دعم مستمر 

للكوادر والمؤسسات البحرينية”.
وهنــأ الدوســري فــي كلمتــه مجموعــة 
عاًمــا  عشــرون  مــرور  علــى  أوريجيــن 
من التأســيس والتي خالها اســتطاعوا 
أن يضعــوا بصمــة واضحــة فــي مجــال 
البشــرية،  المــوارد  وتطويــر  تدريــب 
خصوًصــا مــن خــال مركــز أوريجيــن 
للتدريــب والحاصــل علــى االمتيــاز من 
هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب. كمــا 
الوطنــي  البرنامــج  عــن  أيًضــا  تحــدث 
للتوظيــف الذي يهدف إلعطــاء األولية 
إلى البحرينــي ليكون الخيار األول في 

التوظيف.

ــب ــدري ــت ــي مــجــال ال ــة فـ ــحـ الــــدوســــري: بــصــمــة واضـ

أوريجين تحتفل بالذكرى العشرين للتأسيس

أقــام فنــدق لــو ميريديــان ســيتي ســنتر البحريــن حفــل كوكتيــل 
احتفاالً ببرنامج “ل م افيك آمور”، حيث شــمل الحضور مجموعة 
المؤسســات  ممثليــن  مــن  ونخبــة  المميزيــن  الفنــدق  عمــالء  مــن 
اإلعالميــة والصحفيــة العاملة في البحرين باإلضافة إلى عدد من 
مشــاهير وســائل التواصــل االجتماعــي، وذلــك في مطعــم بهارات 

التابع للفندق. 

لفنــدق  العــام  المديــر  وعلقــت 
لــو ميريديــان وفنــدق ويســتن 
ســيتي ســنتر البحرين آنــا ماري 
داولنــج بالقــول: إن الهــدف مــن 
التعريــف  هــو  الفعاليــة  إقامــة 
بالعامــة  الخاصــة  بالبرامــج 
لــو  لفنــدق  العالميــة  التجاريــة 
اطــاع  خــال  مــن  ميريديــان 

شــركائنا فــي المجتمــع المحلــي 
الممثليــن بكبار العمــاء وقطاع 
عليهــا  والصحافــة  اإلعــام 
حيــث اجتمعوا جميعــًا في ليلة 
مميزة استمتعوا فيها بمشاهدة 
العــروض  مــن  مجموعــة 
الترفيهيــة وتنــاول تشــكيلة من 

المأكوالت الفاخرة.

“لو ميريديان” يحتفل ببرنامج “ل م افيك آمور”

استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية اإلصالح الشيخ عبداللطيف الشيخ وأعضاء المجلس بمقر الجمعية بالمحرق رئيس المجلس 
البلدي بالمحافظة غازي المرباطي وأعضاء المجلس.

وفــي الزيــارة، رحــب الشــيخ عبداللطيــف 
الشــيخ برئيــس وأعضــاء المجلــس البلدي 
الطيبــة  المبــادرة  بهــذه  مشــيًدا  بالمحــرق 
رئيــس  وبجهــود  نوعهــا،  مــن  والفريــدة 
المرباطــي  بالمحــرق  البلــدي  المجلــس 
ودعمــه لطلــب جمعيــة اإلصــاح بإطــاق 
اســم المغفور له الشــيخ عيســى بن محمد 

الجمعيــة  رئيــس  هللا(  )رحمــه  خليفــة  آل 
األســبق على أحد شــوارع المحرق، تقديًرا 

لجهوده في خدمة الدين والوطن.
وأكد حرص جمعية اإلصاح وانطاًقا من 
توصيات مؤتمر اإلصاح الثامن على فتح 
مجــاالت التعــاون مع مؤسســات المجتمع، 
فــي  البلديــة، ويأتــي  المجالــس  باألخــص 

مقدمتهــا التعــاون فــي مشــروعات األســر 
المنتجة الذي تتميز به الجمعية وتقوم من 
خالــه بخدمــة ما يقارب 200 أســرة منهم 
70 % مــن ســكنة المحــرق. كما اســتعرض 
الشيخ ورؤساء القطاعات أنشطة وبرامج 
الجمعيــة، إضافــة إلــى عــرض مصــور أبرز 

برامج الجمعية.

تم الكشــف عن مجســم فريد بالحجم الحقيقي لســيارة ماكالرين Senna الشــهيرة تحت اسم Senna LEGO®. وتم إنجاز العمل 
المذهــل بســرية تامــة علــى يــد مجموعة مــن المتخصصيــن، والذين عملوا فــي نوبات عمل متعاقبة على مدار الســاعة الســتكمال 

النموذج. واستغرق تجميع المجسم الذي يتكون من حوالي نصف مليون قطعة مختلفة ما يقارب 5 آالف ساعة عمل. 

وعلــى نحــو غيــر معتــاد بالنســبة لعامــة 
 Senna LEGO ماكاريــن، تعتبــر ســيارة
ثقيلــًة الــوزن إلــى حــد كبيــر، حيــث يبلــغ 
وزنهــا 1700 كــغ بزيــادة قدرهــا 500 كــغ 
عن وزن سيارة Senna التي بيعت بشكٍل 
كامل بمجرد اإلعان عنها في عام 2017.   
ســيارة  عــن    ®LEGOنمــوذج وُيعتبــر 
Senna المدهشــة األكثــر واقعيــًة، حيــث 
تم بناؤه بهدف توطيد العاقة مع عّشــاق 
عامــة الســيارات الفائقــة وتمكينهــم مــن 
التعــّرف علــى الســيارة من منظــوٍر جديد. 
عشــاق  قــدرة  عــدم  مــن  الرغــم  وعلــى 
العامــة مــن قيــادة هــذه الســيارة، نظــرًا 
لكونهــا مجّمعــًة ممــا يعادل طنــًا متريًا من 
تتيــح  أنهــا  إال  الباســتيكية،  المكعبــات 
لهــم فرصــًة مميــزًة للصعــود علــى متنهــا 

والجلــوس خلــف عجلة القيــادة والضغط 
فــي  المثبــت  المحــرك  تشــغيل  زر  علــى 
لهديــر  صوتيــة  محــاكاة  لســماع  الســقف 
محرك السيارة الخارقة التي تبلغ سرعتها 
451 كــم فــي الســاعة. باإلضافــة إلى ذلك 
، يمكنهــم تشــغيل مصابيــح العمــل ونظام 

النمــوذج  علــى  والترفيــه  المعلومــات 
.وســتتاح لعشــاق المكعبــات، إلــى جانــب 
عشــاق ســيارة ماكاريــن Senna، فرصــة 
برامــج  أحــد  فــي  قريبــًا  الســيارة  رؤيــة 
حــول  العامــة  تنظمهــا  التــي  الفعاليــات 

العالم.

الشوارع أحــد  على  محمد  بن  عيسى  اســم  ــاق  إط دعــم 

ــو” ــغ ــي ــة “ل ــع ــط ــن نـــصـــف مـــلـــيـــون ق ــ مـــصـــنـــوع م

“اإلصالح” تشيد بجهود “بلدي المحرق”

”Senna LEGO الكشف عن أول مجسم لـ“ماكالرين
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بعــد أن شــهدت تطويرهــا بالكامــل، تتوفــر 
اليــوم ســيارة مــاكان فــي مملكــة البحرين، 
وهــي واحــدة مــن الســيارات األكثــر شــهرة 
التي تحمل اسم بورشه. وقد ُكشف النقاب 
فــي  الضيــوف  أمــام  األخيــر  الجيــل  عــن 
فعالية خاصة نظمها مركز بورشه البحرين، 

بهبهانــي واخوانــه، فــي عــرض الصالــة في 
سترة، مســلطًا الضوء على مؤهات األداء 
الفائق الذي يؤكد مركز هذا الطراز باعتباره 

السيارة الرياضية قلبًا وقالبًا في فئتها.
المدمجــة  الرياضيــة  الســيارة  أن  ُيذكــر 
متعــددة االســتعماالت من بورشــه شــهدت 

يتعلــق  فيمــا  التحســينات  مــن  الكثيــر 
بديناميكيــة القيادة والراحــة، ويتوفر منها 
جاهَزيــن  مختلفيــن  بمحركيــن  إصــداران 
لإلطــاق، مــاكان ومــاكان إس ذات األداء 

األقوى.
وفــي معــرض تعليقــه علــى وصــول الطراز 

المديــر  الجديــد، صــّرح كولــن ســتار وهــو 
قائــاً:  البحريــن  بورشــه  مركــز  فــي  العــام 
“لطالمــا كانــت مــاكان واحــدة مــن الفئــات 
ومــع  البحريــن،  فــي  لدينــا  نجاحــًا  األكثــر 
إطــاق الجيــل الجديــد الــذي يضــم مزيــدًا 
مــن الســمات المميــزة لبورشــه مثــل األداء 

ثقــة  علــى  فأنــا  الكبيــرة،  والراحــة  الفائــق 
تامــة بــأن قصــة النجــاح هــذه ســتتواصل 
ألعــوام وأعــوام. وأنا أرى أن ســيارة ماكان 
هــي الســيارة األكثر تألقًا في الســوق ضمن 
فئة الســيارات الرياضيــة المدمجة متعددة 

االستعماالت”.

“مـاكـان” الجـديـدة مـن “بـورشـه” اآلن بالبحـريـن
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األكثر تألًقا 
ضمن السيارات 

الرياضية 
المدمجة
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الظروف صعبة، وكذلك المنافسة شديدة.

ال تتذمر وال تكن سلبيًا واحذر الضغوط.

تجنب المشاعر السلبية والمالحظات الجارحة.

تخلص من الميول المتشائمة والمعيبة.

تنظر الى حياتك المهنية من زاوية جديدة.

باستطاعتك التعويض عن التراجع المعنوي.

عليك مراقبة عصبيتك وحيويتك.

يجب أن تكون أكثر هدوءًا هذه االيام.

الحزن يؤدي غالبًا الى مشاكل صحية.

تتيح لك الظروف التعمق بمسألة أهملتها.

تعيد التفكير في امر مهم جدا وعاجل.

حاول أن تستريح وأن تهتم بشؤون أكثر 
فاعلية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 هروب علي بك الكبير 

من مصر إلى 
الشام بعد فشل 

حركته في 
الخروج على 
الدولة العثمانية 
التي كانت مصر تابعة 

لها.

تخوض الفنانة زينب غازي 
الموسم الرمضاني المقبل 
بمسلسل “إفراج مشروط” 

من بطولة: هبة الدري، 
وفرح الصراف، وريم أرحمة 

وآخرين، وهو من تأليف 
عبد المحسن الروضان، 

وإخراج عيسى ذياب.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ــف ــوظ ــم ــد تـــركـــيـــز ال ــزيـ ــات واإلضـــــــــاءة تـ ــاتـ ــبـ ــنـ الـ

كيف يؤثر تصميم المكتب على إنتاجيتك؟

المكاتــب التــي تحتــوي علــى نباتــات أبلغــوا عن مســتويات تركيز أعلى إذا وجدت صعوبة في إنجــاز أي عمل حقيقي في مكتبك، فقد ال يعني ذلك أنك تفتقــر إلى القدرة على التركيز، 
فربما يكون ذلك ناتجًا عن تأثير البيئة المحيطة في المكتب.

علــى  المكاتــب  تصميــم  يؤثــر  أن  ويمكــن 
حجــم العمــل الــذي تنجــزه فــي يــوم واحد، 
وإذا وجدت نفســك تنفق الكثير من الوقت 
إلنجــاز عملك، فقد ترغب فــي التفكير فيما 
إذا كانت العوامل البيئية وخيارات تصميم 
مســاحة العمــل تعرقلك للوصــول إلى كامل 

إمكاناتك.
وفيمــا يلــي مجموعة مــن العوامــل المؤثرة 
العمــل،  فــي  الموظفيــن  إنتاجيــة  علــى 
بحســب  المكتــب،  بتصميــم  والمتعلقــة 

صحيفة “هافينغتون بوست” األميركية.

جودة الهواء

إذا كنت تعمل في مكتب، فمن المحتمل أن 
تقضــي معظــم وقتــك فــي الداخــل، و تقدر 
وكالــة حمايــة البيئــة األميركيــة أن غالبيــة 
األميركييــن يقضــون 90 % مــن وقتهم في 
األماكــن المغلقة، والهواء الذي تتنفســه في 
هــذه المســاحات المغلقــة يمكــن أن يضعــف 

وظائفك المعرفية.
فــي  النقــي  الهــواء  مــن  مزيــد  توفيــر  إن 
الداخل، أو وجود نظام تهوية جيد، مرتبط 
لدراســة  وفقــًا  الموظفيــن،  أداء  بتحســين 
جامعــة  فــي  باحثــون   2017 عــام  أجراهــا 

هارفارد وجامعة سيراكيوز.

اإلضاءة السيئة 

يمكن لنقص ضوء الشمس الطبيعي أن يؤثر 
ســلبًا علــى أجســامنا، وفًقا لدراســة أجريت 
موظفــي  مــن  مجموعــة  علــى   313 علــى 
المكاتب بقيادة األســتاذ في قسم التصميم 

والتحليــل البيئــي في جامعــة كورنيل  آالن 
هيدج. وأفــاد الموظفــون المعرضون لمزيد 
من الضوء الطبيعي بوجود حاالت أقل من 

إجهاد العين والصداع.
ومع زيــادة الوصول إلى اإلضاءة الطبيعية 
مــن النوافــذ، أفاد العمــال بزيــادة اإلنتاجية 
بنســبة 2 %، وبالتالــي فــإن الشــركات التــي 
بيئــات مكتبيــة مثاليــة ذات ضــوء  تخلــق 
طبيعــي وفيــر ومناظــر خارجيــة خالية من 

العوائق ستجني مزيدا من األرباح.

الزمالء الذين تجلس معهم

البشــر مخلوقات اجتماعية تصوغ الســلوك 
مــن حولهــا. وأظهــرت األبحــاث أن الحالــة 
يكــون  فعندمــا  معديــة،  للنــاس  المزاجيــة 
تبــدأ  ســوف  وقحــًا،  العمــل  فــي  زميلــك 

بالتمسك بموقفك السيئ أيضا.
وقــد ال تأخــذ خطط الجلوس فــي المكاتب 
فــي االعتبــار، ومدى تأثير القــرب من أنواع 
معينة من الزمالء على عملك. وفي دراسة 
أجرتها كلية هارفارد لألعمال في عام 2016 

 2000 أداء  وجــودة  ســرعة  حللــت  والتــي 
عامل في إحدى شركات التكنولوجيا، وجد 
الباحثــون أن الجلــوس داخــل دائــرة نصف 
قطرهــا 25 قدمــًا مــن موظــف فائــق األداء 
يمكــن أن يعزز أداء الزمالء بشــكل إيجابي 

بنسبة 15 في المائة.

درجات الحرارة 

إذا كنــت فــي حالــة نــزاع مع زمالئــك على 
درجــة الحــرارة فــي المكتــب، فأنــت تعلــم 
أن درجــة الحــرارة المثلــى إلنجــاز العمــل 
مختلفة من شــخص آلخر، وفي استطالع 
 % 53 قــال  موظــف،   3300 شــمل  للــرأي 
إنهــم أقل إنتاجيــة عندما يكون الجو باردًا 
للغايــة، فــي حيــن عانــى 71 % مــن ضعف 
فــي اإلنتــاج عنــد االرتفــاع الملحــوظ فــي 

درجات الحرارة.
وكشــفت دراســة أجريــت العــام 2006 مــن 
باحثيــن في جامعــة هلســنكي للتكنولوجيا 
وقســم تقنيــات الطاقــة البيئيــة فــي مختبر 
الموظفيــن  إنتاجيــة  أن  بيركيلــي،  لورنــس 

بلغت ذروتها عند درجة حرارة حوالي 71.6 
درجــة فهرنهايــت، في حين وجدت دراســة 
منفصلــة لجامعــة كورنيــل أن درجــة حرارة 
77 درجــة فهرنهايــت كانــت درجــة الحرارة 
المثلى في التي من شأنها أن تجعل العمال 

يرتكبون عددًا أقل من األخطاء.

النباتات الطبيعية

النفــس  علــم  مجلــة  فــي  دراســة  وجــدت 
التجريبــي أن الموظفين فــي المكاتب التي 
تحتــوي علــى نباتــات طبيعيــة أبلغــوا عــن 

مستويات تركيز أعلى.
وقبــل أن تجلــس على مكتبــك وتبدأ عملك 
اليومــي، هنــاك العديــد مــن الطــرق المرئيــة 
إنتاجيتــك  بهــا  التــي تتأثــر  المرئيــة  وغيــر 
ببيئتــك المحيطة. ربما يمكنك إضافة نبات 
إلــى مكتبك، أوالتبديل إلى مقعد في مكان 
قريــب مــن الضــوء الطبيعــي. وإذا الحظت 
أن بيئــة مســاحة العمــل الخاصــة بــك أقــل 
مــن مثاليــة، تحدث عن ذلك إلــى مديرك أو 

مسؤولي الموارد البشرية.

قدمت فوكس سينكو ف يشاشاتها 
وضمــن  البحريــن  فــي  المنشــرة 
الفيلــم  االســبوع  هــذا  عروضهــا 
الــذي يــروي   ،”Hellboy“ المرتقــب
قصــة البطــل الخــارق “هيــل بوي”، 
متنافريــن:  عالميــن  بيــن  العالــق 

والعالــم  للطبيعــة،  الفائــق  العالــم 
البشــري االعتيــادي، حيــث يدخــل 
مفتــوح  صــراع  فــي  المــرة  هــذه 
البائــدة  العصــور  مــن  ســاحرة  مــع 
أقسمت على االنتقام وعلى تدمير 

الجنس البشري بأكمله.

ويشارك في البطولة: ديفيد هاربر، أيان ماكشين، دانييل داي كيم،  «
صوفي أوكونيدو، بينيلوب ميتشل، توماس هادن شيرش، إخراج 

نيل مارشال. من إخراج: نيل مارشال وهو فيلم مغامرات حركة خيال 
علمي.

Hellboy في البحرين
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 1941
توقيع اتفاقية حياد بين االتحاد السوفيتي واليابان في موسكو.

1950
توقيع “اتفاقية الدفاع المشترك” بين الدول المنضمة في جامعة الدول العربية.

1966
سقوط طائرة مروحية تقل الرئيس العراقي عبد السالم عارف.

 1975
وقوع حادثة عين الرمانة والتي شكلت نقطة بداية الحرب األهلية اللبنانية.

 1990
ناميبيا تنضم إلى منظمة الوحدة االفريقية.
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كشــف الفنــان القديــر إبراهيــم الصــال عن عرض مسلســل 
“العاصفة” عبر شاشــة تلفزيون الكويت خال شــهر رمضان 

المقبل.
وقــال الصــال إن “العاصفة” ســيجد طريقــه للعرض عبر 

شاشة تلفزيون الديرة خال موسم رمضان المقبل.
وعــن عودته للدرامــا المحلية بعد غياب إثــر العارض الصحي 

الــذي أبعده عن لقاء الجمهور فترة، أوضح الصال أن “ســعادتي 
ال توصف، السيما أنني سألتقي جمهوري عبر شاشة تلفزيون بلدي الكويت.

طرحت الفنانة مي كســاب أغنية جديدة لها تحمل عنوان »أنا 
لسه هنا« عبر حسابها على اليوتيوب.

وتعاونــت كســاب في األغنية مــع زوجها مطــرب األغاني 
الشــعبية »أوكا« ويضم ألبومها الجديد 11 أغنية متنوعة 

منها »متغيرة، في من ده، ببساطة، أتحملني« وغيرها.
وقــد تعاونــت فــي ألبومهــا مع عــدد كبيــر من الشــعراء 

والموزعيــن والملحنيــن مــن ضمنهــم محمــد عاطــف، أمير 
طعيمة، نصر الدين ناجي، أحمد المالكي.

يجري العمل على قدم وساق في مسلسل “ياسمينا.. وملكة 
الغجــر”، الــذي يتم تصويــره في مدينــة اإلنتــاج اإلعامي، 
لانتهــاء من تصوير العمل قبل شــهر رمضــان، وهو من 
بطولــة فيفــي عبده وحوريــة فرغلي، وســامح الصريطي، 
وأحمد كرارة، وسناء شــافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، 

وعــزه مجاهــد، وتأليــف الكاتــب محمــد الغيطــي، وإخراج 
عبدالعزيز حشــاد، ويتناول حياة »الغجر« بشــكل جديد ويقدم 

ألول مرة على مستوى الحوار والصورة والمابس والديكور.

ياسمينا.. وملكة الغجرأنا لسه هناالصالل في العاصفة



“سناب” يدخل في منافسة شرسة مع “إنستغرام”

أكدت النجمة البريطانية كولينز، في تصريح سابق، أنها لم تعد تخشى  «
الفشل، ألنها واثقة بنفسها، وتدرك أنها على طريق النجاح، بعد أن 

مرت بتجارب كثيرة في حياتها تغلبت عليها باإلرادة والتفاؤل. وأشارت 
إلى أنها تعتبر العام الجاري خطوة كبيرة في سبيل تحقيق حلمها 

والفوز بالجوائز السينمائية التي تعتبرها تتويجا لمشوار ومجهود أي 
فنان.

دخل تطبيق سناب شات في منافسة شرسة مع إنستغرام، بالكشف عن مجموعة من الميزات الجديدة التي قد تغري المستخدمين وتجعلهم 
يتركون تطبيق إنستغرام. ويعد التحديث جزًءا من عملية تحديث رئيسية للخدمات التي تقدمها الشركة، وتشمل الخدمات الجديدة منصة 

ألعاًبا وعروًضا تليفزيونية أصلية جديدة.
وذلــك يأتــي بعــد أن انخفض عدد األشــخاص 
الذيــن يســتخدمون Snapchat يومًيا بشــكل 
يــزال  ال  لكنــه  األخيــرة،  األشــهر  فــي  طفيــف 
المســتخدمين  بيــن  كبيــرة  بشــعبية  يتمتــع 

الشباب.
 Snap Games خدمــة  الشــركة  ووصفــت 
بأنهــا وســيلة جديــدة للتفاعــل، وهــي عبــارة 
 Snapchat عــن قســم جديــد داخــل تطبيــق
ســيظهر بجانب شــريط الدردشــة، وســيتمكن 
المســتخدمون مــن القفز إلى عــدد من األلعاب 
داخــل  الالعبيــن  عــدة  بإشــراك  تســمح  التــي 
مجموعة الدردشــة مــع األصدقــاء، والتنافس 
فــي  االســتمرار  مــع  البعــض  بعضهــم  ضــد 

المحادثة.
وتعاون سناب شات مع عدد من استوديوهات 
األلعاب المحمولة البارزة لتطوير ألعاب للنظام 
الجديــد، بمــا فى ذلــك شــركة Zynga لتصميم 
وقــال   ،Cut The Rop ومصمــم   Farmville
ســناب شات إن األلعاب ستكون مجانية للعب 

ولن تتطلب أي تنزيالت إضافية.

وأكــدت الشــركة أيًضــا أنــه علــى الرغــم مــن أن 
المســتخدمين ســيكونون قادريــن علــى اللعــب 
بيــن  التواصــل  فــإن  األصدقــاء،  أصدقــاء  ضــد 

لــن  التطبيــق  المتصليــن علــى  األشــخاص غيــر 
يكــون ممكًنــا. ووفًقــا لموقــع “متــرو” البريطاني، 
يتوفــر بالفعــل عــدد مــن البرامــج األصليــة على 

Snapchat ، لكن التطبيق قد أعلن اآلن عن أكبر 
توسع له على اإلطالق في العروض التلفزيونية 
المحمــول  للهاتــف  فقــط  والحصريــة  األصليــة 
والمصممة خصيًصا لمستخدمي “سناب شات”.

السبت
13 أبريل 2019 
8 شعبان 1440

23

tariq_albahhar

شــهدت الجلســة األولــى من المنتــدى الفكري “بانورامــا المســرح البحريني في 100 
عــام”، التــي عقدت األربعاء الماضي بمركز الفنــون بالمنامة ضمن فعاليات مهرجان 
البحرين المســرحي األول، ســرًدا مفصال لألبعاد التاريخية لنشوء المسرحي، ودور 
كل من المسرح المدرسي واألندية في تشكيل مالمح الحركة المسرحية البحرينية. 

أدارتــه  نقــاش معمــق  ذلــك خــالل  جــاء 
بمشــاركة  الجمــري  منصــورة  الناقــدة 
الفنــان عبــدهللا يوســف، الذي قــّدم ورقة 
عمــل بعنــوان” البعــد التاريخــي للمســرح 
الماضيــة”،  عــام   100 فــي  البحرينــي 
والكاتب حبيب حيدر الذي عنّون ورقته 
بـ “ظاهرة المسرح التربوي البحريني منذ 
بدايــة التعليــم 1919”، ومحمــد الســلمان 
“مســرح  بعنــوان  ورقتــه  جــاءت  الــذي 
األهليــة  الفــرق  تأســيس  بوابــة  األنديــة 

المسرحية الحًقا”.
عضــو  هــو  يوســف  عبــدهللا  والفنــان 
مؤســس لكل من جمعية البحرين للفنون 
والكاتــب  أوال،  ومســرح  التشــكيلية 
حبيــب حيــدر مســاهم بالتعقيــب والنقــد 
والكتابــة بمهرجانــات مســرحية محليــة 
عــد. أمــا محمــد الســلمان فهــو مؤســس 
مهرجــان الريــف المســرحي بيــن العامين 

2000 و2003.
فــي  يوســف  عبــدهللا  الفنــان  وتنــاول   
للمســرح  التاريخــي  البعــد  ورقتــه 
مــن  الماضيــة  عــام   100 فــي  البحرينــي 
حيث الديكورات التي احتوتها العروض 
المســرحية المقدمــة خــالل تلــك الفتــرة. 
وتصــدى فــي حديثه بذكر مالمح نشــوء 
الحركــة المســرحية في البحرين، مشــيرا 
إلــى أول عــرض مســرحي شــهدته البــالد 

وهو  “القاضي بأمر هللا” المقّدم بمدرســة 
الهدايــة الخليفيــة بالمحــرق العام 1925، 
فــي ديكــور بســيط تجســد فــي مصطبــة 
خشبية صغيرة، بدائية ومربعة التكوين. 
كمــا اســتعرض منجــزات الفنــان الراحــل 
يوسف قاسم؛ باعتباره أبرز الرواد الذين 
بتأســيس  البحرينــي  المســرح  دعمــوا 
العــروض  فــي  وتوظيفــه  الديكــور  فــن 
ويعــد  المبكــرة.  البحرينيــة  المســرحية 
التشــكيلية  الحركــة  رمــوز  أحــد  قاســم 
لفــن  والرائــد  والمؤســس  البحرينيــة 
والديكــورات  المناظــر  وتنفيــذ  تصميــم 
المســرحية ومــا يتصــل بها فــي البحرين 

ودول الخليج العربي.
 وطــّرح الكاتب حبيب حيــدر العديد من 
التســاؤالت كعمــود فقــري للورقــة، أهمها 
تعّلق بمصطلح المسرح المدرسي ودوره 
المســرح  تأســيس  فــي  ثقافــي  كحامــل 
واألعمــال  مؤسســيه  وأبــرز  البحرينــي، 
المقدمــة فــي بواكيــر المســرح المدرســي 
ونوعها، والجهود النقدية المتصدية لها. 
ولفــت حيــدر إلــى أن المســرح المدرســي 
اســتطاع منــذ ظهوره المرتبط بتأســيس 
أن  البحريــن،  فــي  النظامــي  التعليــم 
يكــون منطلقــا تبــدأ منــه طالئع المســرح 
البحريني األولى، بجهود المعلمين الذين 
زرعــوا بــذوره واعتنــوا بترســيخ الثقافة 

المسرحية المدرسية. 
وأشــار حيــدر إلى أن النشــاط المســرحي 
المدرســي اســتأنف نشــاطه في البحرين 
بعد 6 أعوام من تأسيس مدرسة الهداية 
 .1919 بالعــام  المحــرق  فــي  الخليفيــة 
التــي  المســرحية  إلــى األعمــال  وتطــرق 
منهــا  الحكوميــة  المــدارس  فــي  قدمــت 
 ،1925 هللا”  بأمــر  “القاضــي  مســرحيات 
“وفــود العرب على كســرى” 1927، “امرؤ 
القيــس”، “أبــو القاســم الطنبــوي” 1928، 

“ثعلبة”، و “داحس والغبراء” 1932. 
وذكــر أيضــا المســرحيات التــي قدمتهــا 
المــدارس األهليــة أبرزهــا “وامعتصمــاه” 
1931، “وليم تل”، “بين الدولتين”، “سيف 
الدولة بن حمدان” 1931، “المعتصم بأمر 
“شــهامة  و  الحــي”  “الميــت   ،1941 هللا” 

العرب”.
 مــن جهتــه، توقــف محمــد الســلمان فــي 

ورقتــه علــى محطات أهــم األنديــة التي 
مــن  كجــزء  المســرحي  العمــل  مارســت 
أجنــدات نشــاطها الثقافــي واالجتماعــي 
منذ األربعينات، متطرقا إلى دور العروض 
فــي  األنديــة  فــي  المقامــة  المســرحية 
تفريــخ كــوادر الفــرق األهلية المســرحية 
تأليــف،  مــن  الفنيــة  مجاالتهــا  بمختلــف 
وإدارة  ديكــور،  إخــراج،  تمثيــل،  إعــداد، 
العمل المسرحي. وأهم تلك األندية التي 
أشــار الســلمان لتأثيرها الكبيــر على بروز 
الفــرق األهلية المســرحية، هــي “األهلي”، 
“مدينــة  “المعاميــر”،  “اللؤلــؤ”،  “العروبــة”، 
عيســى”، “بــوري”، “توبلــي”، “كــرزكان”، و 

“الحالة”.
األنديــة  مهرجانــات  أبــرز  واســتعرض   
الوطنية المنظمة من قبل قسم اإلشراف 
الثقافي المتفرع من إدارة شئون األندية 
العامــة  للمؤسســة  التابعــة  والشــباب 

المهرجانــات  وهــي  والرياضــة،  للشــباب 
بنســخها  الوطنيــة  لألنديــة  المســرحية 
1979 وحتــى  العــام  بــدءا مــن  الخمــس 

العام 1994.

 زهراء غريب
اللجنة اإلعالمية بالمهرجان
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طالق الليل يمحوه النهار.. جولي تحن إلى الماضي
كشــفت تقاريــر صحفية مفاجأة كبيرة بشــأن الممثلــة أنجلينا جولي 
ورفيقها براد بيت، بعد نحو عامين ونصف العام على طلب الطالق.

فقــد قالــت صحيفة ذي صن البريطانية، إن “قلب” أنجلينا جولي بدأ 
يحــن إلــى الماضــي، وأنهــا تريــد إعــادة إحياء الــزواج مع بــراد بيت، 
بعــد عامين ونصف من المشــاحنات على خلفيــة التفاصيل القانونية 

لطالقهما، الذي كانت جولي قد تقدمت به في سبتمبر 2016.
ونقلــت الصحيفــة عن “مصــدر مجهول” قوله إن أنجلينــا، البالغة من 
العمــر 43 عامــا، أوضحــت لبــراد بيــت أنهــا تريــد عودته إلــى حياتها، 

والعالقة معها.
ووفقــا لتقاريــر، فإن أنجلينا علقت العمل بمفاوضات الطالق مع براد 

بيت وعطلتها “على أمل اإلصالح”، وأنها تريد أن يعودا عائلة معا.
وقال المصدر إن هذا هو الســبب في جعل مفاوضات الطالق صعبة 

للغاية على براد، البالغ من العمر 55 عاما.
غيــر أن الصحيفــة أشــارت إلى أن براد بيت ليــس مهتما بالعودة إلى 
زوجته السابقة، لكنه يريد أن يبقي على عالقة جيدة مع أنجلينا من 

أجل أبنائهما الستة.
وأضــاف المصــدر أن الممثــل، الــذي اختيــر ذات مــرة بوصفــه أكثــر 
الممثلين العازبين وســامة، “يريد تســوية كل شــيء، لكنها لن تســمح 
بحــدوث هــذا األمــر”، مضيفــا أن هــذه األمور مســتمرة منــذ أكثر من 

عام.
وكان الزوجــان، النجمــان في هوليوود، قد طلبــا من المحكمة إعالن 

أن تعلــن أنهمــا “عازبــان” مجــددا، لكــي يمضــي كل منهما في ســبيله، 
على الرغم من أنهما لم ينهيا حتى اآلن تفاصيل الطالق.

وكان الزوجــان الشــهيران قــد وقعــا فــي الحــب أثنــاء تصويــر فيلــم 
“مســتر أند مســز ســميث” العام 2005 وبقيا معا نحو 8 ســنوات قبل 

أن يتزوجا في العام 2014.
وبــدأت العالقــة بينهمــا عندمــا كان بــراد متزوجــا مــن بطلة مسلســل 
“األصدقاء”، جنيفر أنيستون، حيث استمر زواجهما من 2000 حتى 

.2005

بعد دقائق من إلقائه مزحة بشــأن تعرضه 
الممثــل  محبــو  فوجــئ  قلبيــة،  لنوبــة 
كوغنيتــو،  إيــان  البريطانــي  الكوميــدي 
بوفاتــه علــى المســرح أثنــاء أداء عــرض 

فني.
وكان كوغنيتــو يقــدم عرضــه علــى أحــد 
مســارح أوكسفوردشــير في بريطانيا، ليل 

الخميس، وحظي بإقبال جماهيري كبير.
علــى  كوغنيتــو  جلــس  العــرض،  وخــالل 
كرســي ومــزح بشــأن تعرضه لنوبــة قلبية، 
وبعــد نحــو 10 دقائــق، جلس مجــددا على 

الكرسي وأرخى جسده لنحو 5 دقائق.
وفي غضون ذلك، اعتقد الجمهور بأن هذا 
المشــهد هــو جزء مــن العــرض الكوميدي، 
قــرر  الضحــكات حتــى  وأخــذوا يطلقــون 
المســرح  إلــى  الخــروج  الحفــل  منظــم 
واالطمئنــان علــى الفنــان. ومــع اكتشــاف 
المنظــم  طلــب  الحــرج،  الصحــي  الوضــح 
علــى  توفــي  كوغنيتــو  لكــن  اإلســعاف، 

المسرح قبل نقله إلى المستشفى.

مأساة على المسرح.. 
فارق الحياة بعد 

“مزحة الموت”
كشــفت مراجعة لبحوث ســابقة أن تناول الكافيين قبل ممارســة التمارين الرياضية قد يحسن 

أداء مجموعة واسعة من التدريبات.
وكتــب الباحثــون فــي دوريــة )الطــب الرياضــي( البريطانيــة أن الكافييــن يمكنــه علــى وجــه 

الخصوص تعزيز السرعة والطاقة والقوة والتحمل.
من جهته، قال قائد فريق البحث من جامعة فيكتوريا في ملبورن بأستراليا، جوزو جرجيك، 

إن “المكمالت التي تحتوي على الكافيين شائعة جدا بين الرياضيين. 
وأجرى جرجيك وزمالؤه مراجعة شــاملة لنتائج مراجعات ســابقة حللت عدة دراســات تتعلق 

بالكافيين واألداء الرياضي.
واكتشــفوا أن الكافييــن عــزز قــدرة العضــالت علــى التحمــل وقوتهــا وأداء القفز وســرعة أداء 
التمارين. وأضاف جرجيك: “كقاعدة عامة يكون لتناول كوبين من القهوة قبل نحو 60 دقيقة 

من بدء التمرين تأثير قوي لدى معظم األفراد”.

أعلــن أطبــاء مــن بريطانيا أن التعــرق الليلي الغزير هو من األعراض المميزة لمرض الســرطان، 
ويظهــر فــي الفتــرة المظلمــة مــن اليــوم. وتفيــد مجلــة “إكســبرس” بــأن خبــراء مركــز بحــوث 
الســرطان البريطانــي، وصفــوا التعــرق الليلي الغزير بأنه أحد أعراض مرض الســرطان واســعة 
االنتشــار، ويظهــر خــالل فترة النوم، وقد يشــير إلى اإلصابة بســرطان الدم أو الغــدد اللمفاوية 
أو العظــم، أو الكبــد أو ورم الظهــارة المتوســطة. ويقول المختصون باألمراض الســرطانية، إن 
ســبب التعــرق الحــاد ليــال عند اإلصابــة ببعض أنواع مرض الســرطان، يبقى مجهــوال إلى اآلن.  
ولكن حســب اعتقادهم، فإن هذا التعرق هو نتيجة مكافحة جهاز المناعة للخاليا الســرطانية. 

وعموما، ينصح األطباء بمراجعة الطبيب عند التعرق ليال.

مفاجأة.. الكافيين قد يؤثر إيجابا على الرياضة

التعرق الليلي يخفي خطرا يهدد الحياة

منظر جوي للقوارب على طول حقول كيانداو في الصين )أ ف ب(

طالــب ناشــطون فــي وســائل التواصــل االجتماعــي ببنــاء تمثــال حريــة للفتــاة 
شــهدت  التــي  العامــة  القيــادة  مبنــى  أمــام  عامــا(،   22( صــالح  آالء  الســودانية 

احتجاجات متواصلة تطالب بتغيير النظام القائم في السودان.
وانتشرت في وسائل التواصل صور رسومات وجداريات للفتاة السودانية التي 
انتشرت صورها في وسائل إعالم عالمية، فيما تصدرت الصورة لوحات إعالنية 
ضخمــة فــي بلدهــا الســودان. وحســب مغــردون، فإن فكــرة التمثال الــذي صممه 
الفنــان محمــد عبدالحميــد، لقيــت ترحيبا واســعا من ناشــطين ســودانيين طالبوا 

وأصروا أن يكون لهم تمثال حرية حي وحقيقي آلالء صالح.
وانتشرت سيرة الفتاة طالبة الهندسة، بعدما حقق مقطع مصور لها، وهي ترتدي 
الثــوب الســوداني التقليــدي، وتغنــي بصوت عــذب وكلمات تراثية في حشــد من 

المتظاهرين، انتشارا هائال على مواقع التواصل االجتماعي.
ووصفت الصحافة العالمية، بما فيها بازفييد وشــبكة ســي إن إن، آالء بـ “أيقونة 
الثــورة الســودانية” بالنظــر إلــى وقفتها الثابتــة، وثقتها في نفســها، وخطبتها في 
حشــد هائل من البشــر دون خوف. وانهال المغردون على إطالق أوصاف المدح 
علــى الناشــطة، فمنهــم مــن قــال إنها جعلــت “الثــورة الســودانية أنثــى”، ووصفها 

البعض اآلخر بأنها “تمثال الحرية الجديد”.

مطالب بتمثال حرية لـ “أيقونة الحراك السوداني”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

المسكرات تؤدي
 إلى الهالك

أوفــى  “أيهمــا  بعنــوان  منشــور  حــاز 
معــدل  أعلــى  البشــر”  أم  الحيوانــات 
“البــالد”  إنســتغرام  علــى  تفاعــل 
وعلقــت  الماضييــن.  اليوميــن  فــي 
المســتخدمة إيمان الفهــد على الخبر، 
الــذي يتحدث عن وفاء كلب لصحابه 
الذي توفى بسبب اإلسراف في تناول 
الكحــول بالقرب من مســار القطارات، 
والمخــدرات  المســكرات  إن  قائلــة 

والدخان تودي إلى الهالك.

حزمــة  عــن  “فيســبوك”  شــركة  أعلنــت 
تحديثــات جديدة من أجــل تقليل وصول 
منشــورات المجموعات التي تنشــر بشكل 
والمعلومــات  الكاذبــة  األخبــار  متكــرر 
الجديــدة  التحديثــات  وتعمــل  المضللــة. 
على خفض الوصول لمحاولة منع انتشــار 
المحتوى المضلل، بحســب مــا ذكره موقع 
“ذا فيــرج”. ويتشــابه أســلوب “فيســبوك” 
يســتخدمها  التــي  “غوغــل”  طريقــة  مــع 
لترتيب المواقع في نتائج البحث. ويعمل 
التحديث الجديد على تقييم المجموعات 
لتعــرف إن كانــت بالفعــل تنشــر محتــوى 
قيــم ونقاشــات مهمــة بيــن المســتخدمين، 
أم أنهــا تمكنــت مــن التالعب بنظام النشــر 
واستغالله إليصال محتواها ألكبر شريحة 
من األعضاء. وتواصل “فيســبوك” محاربة 
المنشــورات المضللة على “ماســنجر” أيضا 
باتبــاع طــرق اســتخدمتها فــي “واتســاب” 
مثــل مؤشــر أن الرســالة معــاد إرســالها من 
مســتخدم آخــر ليعلــم المتلقي أنها ليســت 

كتابة المرسل.

يمكــن أن يقــدم هاتف آيفــون القادم ميزة 
جديــدة تنبهــك حــال كانت رائحة جســدك 

سيئة، أو تفوح رائحة كريهة من فمك.
وتصــف بــراءة االختــراع، التــي رصدتهــا 
ألجهــزة  يســمح  نظامــا   ،”Cult of Mac“
علــى  بالتعــرف  آيفــون  فــي  االستشــعار 
المــواد الكيميائيــة الموجــودة فــي الهواء، 

واكتشاف ما إذا كانت رائحتها كريهة.
وسُيستخدم النظام بشكل أساس للكشف 
عــن الغــازات الخطــرة، مثــل أول أكســيد 

الكربون، وفقا لبراءة االختراع.
االتصــال  جهــاز  أن  التقاريــر  وذكــرت 
أو  واحــدا  مستشــعرا  يتضمــن  المحمــول 
الكهربائيــة  األقطــاب  مــن  وزوجــا  أكثــر، 
ودائــرة  مستشــعر،  بــكل  المرتبطــة 
معالجــة ُصممــت لتطبيــق جهد علــى زوج 
إشــارات  ومعالجــة  الكهربائيــة،  األقطــاب 
المستشعرات. وتشير براءة االختراع إلى 
أن ميــزة “التعــرف علــى الرائحــة”، تمتلــك 
القــدرة علــى كشــف الغــازات وتنبيهك إلى 

الروائح الكريهة.

“فيسبوك” يعلن 
تحديثا جديدا 

لمواجهة التضليل

“آيفون” المقبل 
“يكشف” رائحتك 

الكريهة!
شاركت أقصر امرأة في العالم في أكبر انتخابات عامة على وجه األرض في الهند، حيث يحق لنحو 
900 مليــون شــخص اإلدالء بأصواتهــم الختيــار حكومــة جديدة، تتولى الســلطة للســنوات الخمس 
المقبلــة. وشــاركت جيوتــي آمجــي، ولها من العمــر 25 عاما، والتي يبلغ طولها 64 ســم، لتكون أصغر 
أنثى “حية”، وأدلت بصوتها في ناجبور وسط البالد. وحققت الممثلة الهندية، آمجي، شهرة واسعة 
رغم قصرها الشديد ووزنها البالغ 5 كغ، بعدما حطمت الرقم القياسي لألميركية، بريجيت جوردان، 
ببلوغها الـ 18 من عمرها بطول بلغ 64 سم، أي ما يعادل طول طفل بلغ عمره سنتين.  وتوافد سكان 
الهنــد إلــى مراكــز االقتراع في أكبر انتخاب ديمقراطي في العالم، حيث يشــمل 7 مراحل على مدار 

39 يوما. ومن المقرر فرز األصوات في 23 مايو المقبل.

أقصر امرأة في العالم تقترع في “أكبر انتخابات”

هاجمت الممثلة األميركية باميال أندرسون حكومتي بريطانيا واإلكوادور، بعد 
إلقاء القبض على جوليان أسانغ مؤسس موقع ويكيليكس. وفي سلسلة تغريدات 

على تويتر، وصفت أندرسون أسانغ بأنه “بطل”. وكانت الممثلة األميركية كتبت 
عن أسانغ في مدونات، وقامت بزيارات عديدة لسفارة اإلكوادور في لندن خالل 

إقامة أسانغ التي دامت سبع سنوات. وعبرت أندرسون )51 عاما( عند دهشتها 
إزاء تصرفات اإلكوادور وبريطانيا متهمة حكومة لندن بأنها سعت بهذا اإلجراء 

لصرف االنتباه عن ملف الخروج من االتحاد األوروبي.
وتعاني آمجي من مرض التقزم، وهو نوع من األمراض الوراثية التي تحدث بسبب طفرات جينية.

صورة إعالنية في الخرطوم آلالء صالح

أنجلينا تريد عودة براد بت إلى حياتها ليظال عائلة معا
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