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المنامة - بنا

األمير الراحل في ذكراه العشرين... 

محبة باقية في القلوب
المشروع الصناعي األضخم في تاريخ البحرين
ســمو رئيس الــوزراء يدشــن تحديــث المصفاة بحضور ســمو ولــي العهد

تفضــل رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة، وبحضور 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، بوضع حجر 
األســاس للمشــروع الصناعي األكبر واألضخم 
البحريــن، وهــو تحديــث  تاريــخ مملكــة  فــي 
فــي  )بابكــو(،  البحريــن  نفــط  شــركة  مصفــاة 
االحتفــال الــذي أقيــم تحــت الرعايــة الكريمــة 
لســمو رئيــس الوزراء صبــاح أمس في منطقة 

عوالي.
وأكــد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
أن “البحريــن التــي تعــد أول دولــة بالمنطقــة 
يتــم فيهــا اكتشــاف النفــط، تنطلــق اليــوم من 
خالل وضع حجر أســاس المشروع الكبير إلى 
مرحلــة جديــدة في عالــم الصناعــات النفطية 

الحديثة”.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يضع حجر أساس تحديث مصفاة “بابكو” بحضور سمو ولي العهد
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We’re devoted to the classic. 
But reject the status quo. We 
keep the best of the past. The 
best watchmaking practices, 
the best designs. And push the 
boundaries of what’s new. Born 
for a purpose. Field-tested to 
the extreme. For those who
 are up for anything. Those who 
face their fears. Those who re-
invent themselves every day. 
A TUDOR is #BornToDare 
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)04 - 02(

)06(

)07( بقلم: عبدالنبي الشعلة

20 عـاًمـا علـى وفـاة أمير الحكـمـة 
والكرم والتواضع

وجــه ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة وزارة 
اإلسكان؛ إلعادة دراسة الجوانب كافة المتعلقة 
التوصيــات  ووضــع  المطــور  مزايــا  ببرنامــج 
المناســبة لطرحــه بما يســهم في تعزيــز الحلول 
اإلسكانية وتميز الخدمات التمويلية اإلسكانية 
المقدمــة للمواطنين، خصوصــا أصحاب الدخل 
المحــدود منهــم، ورفــع نتائــج الدراســة خــالل 

)05( )14( )15(أسبوع من تاريخه.
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تفضــل رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
وبحضــور ولــي العهــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيــس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، بوضــع حجــر األســاس للمشــروع 
الصناعــي األكبــر واألضخــم فــي تاريخ مملكــة البحرين وهو مشــروع تحديــث مصفاة 
شــركة نفــط البحريــن )بابكــو(، فــي االحتفــال الــذي أقيم تحــت الرعاية الكريمة لســمو 

رئيس الوزراء صباح أمس في منطقة عوالي.

وأكــد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
أن بالدنــا فــي ظــل العهد الزاهــر لجاللة العاهل 
وإصــرار الحكومــة علــى التطويــر والبنــاء فــي 
نمــو وازدهــار، وأن الحكومــة ماضيــة في دعم 
إقامــة المشــاريع العمالقــة التي تخــدم القطاع 
التنميــة  قطاعــات  مختلــف  وتمــد  الصناعــي 
مصفــاة  تحديــث  مشــروع  ومنهــا  باإلســناد، 
المشــروعات  مــن  واحــًدا  يعــد  الــذي  )بابكــو( 
الوطنية الكبرى، التي تســهم في تطوير البنية 
التحتيــة لمنظومة صناعــة النفط، وتمثل قيمة 
مضافــة لالقتصــاد الوطنــي تعــود بالنفــع علــى 

المواطنين.
 وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
قــد تفّضل بحضور صاحب الســمو الملكي ولي 
العهــد نائب القائد األعلــى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء بوضع حجر األســاس لمشروع 
تحديــث مصفــاة شــركة نفــط البحريــن )بابكو( 

إيذاًنا ببدء العمل في المشروع.
واســتمع صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
إلــى  العهــد  ولــي  الملكــي  الســمو  وصاحــب 
شــرح مــن وزيــر النفط عــن المشــروع وأهميته 
ومراحل تنفيذه واألثر المتوقع له على الصعيد 
البحريــن،  مملكــة  فــي  والتنمــوي  االقتصــادي 
حيث نّوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
بأهمية المشروع خصوصا أن قطاع النفط في 
مملكــة البحريــن علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة 
تبشــر بمســتقبل واعــد، فــي ضــوء مــا يشــهده 
ســيكون  عمالقــة  تطويريــة  مشــروعات  مــن 
لهــا تأثيرهــا الكبيــر فــي دعــم االســتراتيجيات 
الوطنيــة لتحقيــق النمو االقتصادي المســتدام، 
وشــّدد ســموه علــى اهتمــام الحكومــة بتنميــة 
االســتثمارات في قطاع النفــط والغاز، وغيرها 
مــن القطاعــات التنمويــة، وتوظيــف عوائدهــا 
التنميــة  جهــود  خدمــة  فــي  األمثــل  بالشــكل 

وتلبية احتياجات المواطنين.
وقــام صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
وصاحب الســمو الملكي ولي العهد نائب القائد 

األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
بجولــة فــي أرجــاء معــرض الصــور المصاحــب 
التاريخيــة  للمحطــات  توثيًقــا  تضمــن  الــذي 
العقــود  خــالل  شــهدته  ومــا  “بابكــو”  لشــركة 

الماضية من عمليات تطوير وتحديث.
وأشــاد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء 
وصاحب الســمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
بإســهامات الكــوادر الوطنيــة في قطــاع النفط 
والغــاز، ومــا تحقــق بســواعدهم مــن إنجــازات 
الــدول  فــي مصــاف  البحريــن  رائــدة وضعــت 
المتقدمــة على صعيــد مواكبة التطــور العالمي 
واتبــاع أحدث مــا وصلت إليه التكنولوجيا في 
مجــال التنقيب واالستكشــاف من أجل تطوير 
الكفــاءة  وتعزيــز  الراهنــة  اإلنتــاج  مســتويات 
والتنافســية للقطاع النفطي، منوهين سموهما 
العامليــن  وجميــع  النفــط  وزارة  بذلتــه  بمــا 
جهــود  مــن  النفطيــة  والمؤسســات  الشــركات 
مشــكورة كان لها أثرهــا البالغ فيما وصلت إليه 
مملكــة البحريــن مــن ارتقــاء فــي قطــاع النفط 

والغاز.
أول  تعــد  التــي  البحريــن  “إن  وقــال ســموهما 
النفــط،  اكتشــاف  فيهــا  يتــم  بالمنطقــة  دولــة 
تنطلق اليوم من خالل وضع حجر أســاس هذا 
المشــروع الكبيــر إلــى مرحلة جديــدة في عالم 
الصناعات النفطية الحديثة، في مشهد يعكس 
مــدى قدرة أبنــاء البحرين على تحقيق اإلنجاز 

في كل مجال.
وكان االحتفــال قــد بــدأ بكلمــة ل وزيــر النفــط 
البحريــن  نفــط  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
الشــيخ محمــد بــن خليفــة بــن أحمــد آل خليفة 
الــوزراء  رئيــس  ســمو  بمقــدم  خاللهــا  رحــب 
وســمو ولــي العهــد، مثمًنــا عالًيــا الدعــم الفعال 
والمتواصل من لدن جاللة الملك وسمو رئيس 
الوزراء وســمو ولي العهد لهذا الصرح الوطني 

العريق.
وامتدح فريق العمل القائم على تنفيذ مشروع 

تحديــث مصفــاة البحريــن منــذ أن كان مجــرد 
فكــرة بقيــادة داوود نصيف وهو عضو مجلس 
إدارة شــركة بابكــو ورئيــس اللجنــة المشــرفة 

على المشروع.

بعدهــا ألقــى الرئيــس التنفيــذي لشــركة “بابكو” 
بيتــر بارتلــت كلمــة تحدث خاللها عن مشــروع 
هــذا  وأهميــة  البحريــن،  مصفــاة  تحديــث 
جهــود  مــؤازرة  فــي  اإلســتراتيجي  المشــروع 

التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
البنعلــي  دعيــج خليفــة  الشــاعر  ألقــى  بعدهــا، 
ســمو  بمقــدم  خاللهــا  رحــب  شــعرية  قصيــدة 
رئيــس الــوزراء وســمو ولــي العهــد. وتم عرض 

فيلم وثائقي يســرد تاريخ هذا الصرح العمالق 
طموحــات  تلبيــة  فــي  الوطنيــة  ورســالته 
وتطلعــات المملكة، واســتعرض الفيلم تدشــين 

شعار التسعين عاما على تأسيس “بابكو”.

المنامة - بنا

اهتمام حكومي بتنمية االستثــــــمارات في قطـاع النـفـط والـغـاز
ســـمو رئيـــس الـــوزراء يضـــع حجـــر أســـاس تحديـــث مصفـــاة “بابكـــو” بحضـــور ســـمو ولـــي العهـــد

سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يضعان حجر األساس لمشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين )بابكو(
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ــق تـــاريـــخ “بــابــكــو” ــوثـ ــرض صــــور تـ ــعـ ــّوالن فـــي أرجــــــاء مـ ــجـ ــتـ ــا يـ ــم ــوه ــم س

سموهما:

قطاع النفط 
على أعتاب 

جديدة  مرحلة 
تبشر بمستقبل واعد

إنجازات رائدة حققتها 
كوادرنا وجعلت 

البحرين بمصاف 
الدول المتقدمة

سمو رئيس الوزراء:

المملكة تزدهر في 
ظل العهد الزاهر 
لجاللة الملك وإصرار 
الحكومة على التطوير

الحكومة ماضية في 
دعم إقامة المشاريع 
العمالقة الرامية 
لخدمة الصناعة
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سمو رئيس الوزراء يتفّضل بحضور سمو ولي العهد بوضع حجر األساس لمشروع تحديث مصفاة البحرين

انتقال البحرين لمرحلة جديدة بعالم الصناعات النفطية
ســمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد: تدشــين المصفاة يعكس قدرة البحرينيين على اإلنجاز



القائــد األعلــى  نائــب  العهــد  وجــه ولــي 
الــوزراء  لرئيــس مجلــس  األول  النائــب 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
اإلســكان؛  وزارة  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
إلعــادة دراســة الجوانــب كافــة المتعلقة 
ووضــع  المطــور  مزايــا  ببرنامــج 
التوصيــات المناســبة لطرحــه بما يســهم 
وتميــز  اإلســكانية  الحلــول  تعزيــز  فــي 
الخدمــات التمويلية اإلســكانية المقدمة 
للمواطنيــن، خصوصــا أصحــاب الدخــل 
المحــدود منهــم، ورفــع نتائــج الدراســة 

خالل أسبوع من تاريخه.

وأشار سموه لدى ترؤسه اجتماع اللجنة 
التنسيقية بقصر الرفاع أمس إلى أهمية 
مواصلــة النجاحــات التــي تحققــت فــي 
مجال اإلسكان عبر الخدمات اإلسكانية 
المختلفــة المقدمــة للمواطنيــن، مؤكــدا 
ســموه حرص مملكــة البحرين المســتمر 
علــى أن يكــون المواطــن هــدف عمليــة 
األســاس  باعتبــاره  وغايتهــا  التنميــة 
المشــاريع  إليــه  توجــه  الــذي  والمحــور 
والخدمات كافة، منوها سموه بما توليه 
مملكــة البحرين مــن اهتمام في حصول 

المواطنين على الخدمات اإلسكانية.

05 local@albiladpress.com
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بأحر التعازي وصاِدِق المواساة  

إلى الزميل

سعيــد الـمبـارك
 لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

ابنة عــمـته
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها 
وذويها الصبر والسلوان

7 مارس آخر موعد للتسجيل بمسابقة خالد بن حمد لالبتكار
ــزة ــائـ ــفـ ــرق الـ ــفـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــبـ ــدريـ ــة وفـــــــرص تـ ــديـ ــقـ ــز نـ ــ ــوائـ ــ جـ

المشــاركة  الفــرق  لــدى  وســيكون 
 3 إلــى   1 مــن  مكــون  فريــق  )كل 
علــى  للعمــل  أســابيع   4 أعضــاء(، 
المشــروع، وســتكون هنــاك ورش 
عمــل لدعم المشــاركين خالل هذه 
األســابيع. بعــد ذلــك، ســيتم تقييم 
مشــروع كل فريق من خالل لجنة 
التقييــم خالل المعرض المصاحب 
ثــم ســيتم إعــالن  للفعاليــة، ومــن 
الفائزين في حفل توزيع الجوائز.

صاحبــة  الفــرق  ســتحصل  كمــا 
جوائــز  علــى  المشــاريع  أفضــل 
نقديــة، وجائــزة خاصة مــن خليج 
Fin� )البحرين للتكنولوجيا المالية 

Tech Bay(، وفــرص للتدريب في 
مجموعــة ثينــك ســمارت للتدريب 

والتطوير.
ســتكون  المســابقة  أن  يذكــر 
مفتوحــة لكل مــن طلبة الجامعات 
وطلبــة المــدارس الثانويــة الذيــن 
و25   13 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح 

سنة. 
فــي  الراغبيــن  للطلبــة  ويمكــن 
المشــاركة في المســابقة التسجيل 
hack� اإللكترونــي  الموقــع  )عبــر 

أن  علًمــا   )fest.polytechnic.bh
مــارس   7 للتســجيل  موعــد  آخــر 

.2019
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تلقــى عاهل البــالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
أخيــه  مــن  جوابيــة  شــكر  برقيــة 
صبــاح  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
األحمــد الجابــر الصبــاح أميــر دولة 
الكويــت الشــقيقة؛ رًدا علــى برقية 
بمناســبة  لســموه  المهنئــة  جاللتــه 
الوطنــي  للعيــد  الســنوية  الذكــرى 

لدولة الكويت.
وأعــرب ســمو أميــر دولــة الكويــت 
وتقديــره  شــكره  خالــص  عــن 
لجاللــة الملك على مشــاعر جاللته 
األخويــة الكريمــة، متمنًيــا لجاللته 
موفور الصحة والســعادة ولشــعب 
مملكــة البحرين المزيــد من التقدم 
واالزدهــار فــي ظــل قيــادة جاللته 

الحكيمة.

القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  وتلقــى 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس 
حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 
جوابيــة  شــكر  برقيــة  خليفــة  آل 
مــن أخيــه صاحــب الســمو الشــيخ 
صبــاح األحمد الجابــر الصباح أمير 
دولــة الكويــت الشــقيقة؛ رًدا علــى 
برقية سموه المهنئة ألمير الكويت 
للعيــد  الســنوية  الذكــرى  بمناســبة 
أعــرب  الكويــت،  لدولــة  الوطنــي 
ســمو أمير دولــة الكويــت فيها عن 
خالص شــكره وتقديره لســمو ولي 
العهد على مشــاعر ســموه األخوية 
موفــور  لســموه  متمنًيــا  الصادقــة، 
الصحــة والســعادة ولشــعب مملكة 
البحرين المزيد من الرفعة والرقي.

جاللة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان شكر أمير الكويت

البحريــــن تعــــزي خــــادم الحرميـــــن
ــود ــعـ ــت سـ ــ ــن ــ ــر ب ــيـ ــهـ ــة وفــــــــاة األمــــــيــــــرة جـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ بـ

بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة برقيــة تعزيــة 
الحرميــن  خــادم  أخيــه  إلــى  ومواســاة 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  ملــك  ســعود 
الشــقيقة، أعــرب جاللتــه فيهــا عــن خالــص 
تعازيــه وصــادق مواســاته بوفــاة المغفــور 
لهــا بــإذن هللا تعالــى صاحبة الســمو الملكي 
األميــرة جهير بنت ســعود بن عبدالعزيز آل 
ســعود، ســائال جاللتــه المولــى عــز وجل أن 
الفقيــدة بواســع رحمتــه ورضوانــه  يتغمــد 

ويسكنها فسيح جناته.
وبعث رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقية 
تعزيــة ومواســاة إلى أخيه خــادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  ســعود عاهــل 
الشــقيقة، أعــرب فيهــا ســموه عــن خالــص 
تعازيه وصادق مواســاته في وفاة المغفور 

لهــا بــإذن هللا تعالــى صاحبة الســمو الملكي 
األميــرة جهيــر بنــت ســعود بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود، متضرعــا ســموه إلــى المولــى عز 
وجــل أن يتغمدها بواســع رحمتــه ومغفرته 
ويســكنها فســيح جناتــه وأن يلهــم األســرة 

الملكية الكريمة الصبر وحسن العزاء.
الملكــي رئيــس  الســمو  بعــث صاحــب  كمــا 
الــوزراء، برقيــة تعزيــة مماثلــة إلــى أخيــه 

صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولي العهد 
نائــب رئيس مجلــس الوزراء وزيــر الدفاع، 
وصــادق  تعازيــه  خالــص  ســموه  ضمنهــا 
مواســاته فــي وفــاة المغفــور لهــا بــإذن هللا 

تعالى.
القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  بعــث  ذلــك،  إلــى 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
ومواســاة  تعزيــة  برقيــة  خليفــة  آل  حمــد 
إلى أخيــه خادم الحرمين الشــريفين الملك 
عاهــل  ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان 
المملكة العربية الســعودية الشــقيقة، أعرب 
ســموه فيهــا عــن خالــص تعازيــه وصــادق 
مواســاته بوفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى 
صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة جهير بنت 
ســعود بــن عبدالعزيــز آل ســعود، داعيــا هللا 
ســبحانه وتعالــى أن يتغمــد الفقيدة بواســع 

رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.
كمــا بعث صاحب الســمو الملكي ولي العهد 
برقيــة تعزيــة ومواســاة مماثلــة إلــى أخيــه 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولي العهد 
نائــب رئيــس مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع 
بالمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، عبر 
ســموه فيهــا عــن صــادق تعازيه ومواســاته 

بوفاة الفقيدة الراحلة.

خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك
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المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

الصخير - الحرس الوطني

اســتقبل الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للســياحة والمعارض الشــيخ خالد بن حمود آل خليفة بمكتبه 
أمس، وكيل الوزارة لشؤون األشغال لدى وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أحمد 
الخياط.روخالل االجتماع، تم تأكيد أهمية تقوية أواصر التعاون المشترك بين المؤسستين، ومناقشة 
كيفيــة تطويــر البنية التحتية الســياحية، كما تم االطالع على المشــاريع المشــتركة التي تشــرف عليها 
الوزارة، من أبرزها: مشروع مركز المعارض والمؤتمرات الجديد المزمع تدشينه بالمحافظة الجنوبية.

من جهته، أعرب الخياط عن بالغ امتنانه على حفاوة االستقبال، كما أكد التزامه بتعزيز العالقات بين 
الجهتين الحكوميتين، والعمل على مواصلة استكشاف المبادرات الثنائية التي تدعم هذا التوجه.

اســتقبل مديــر أركان الحــرس الوطنــي اللــواء الركــن الشــيخ عبدالعزيــز بن ســعود آل خليفة 
أمس الثالثاء، في معسكر الصخير، وفًدا من الحرس الوطني الكويتي برئاسة قائد الحماية 
والتعزيــز فــي الحــرس الوطنــي الكويتي العميــد الركن حمد ســالم البرجــس، بحضور رئيس 
شــعبة األمن واالســتطالع ورئيس شــعبة ديوان الرئاسة ورئيس شــعبة العمليات والتدريب.

ونقــل مديــر أركان الحــرس الوطنــي تحّيــات رئيــس الحــرس الوطنــي الفريــق أول ركــن ســمو الشــيخ 
محمــد بــن عيســى آل خليفة لرئيس الوفــد والوفد المرافق، مؤكًدا عمق العالقــات الثنائية بين البلدين 
الشــقيقين، والتي تكللت بتنفيذ تمرين ”تعاون” بين الحرس الوطني البحريني والكويتي، لرفع كفاءة 

الجانبين في مكافحة اإلرهاب.

تقوية أواصر التعاون بين “السياحة” و “األشغال”

الحرس الوطني البحريني والكويتي ينفذان “تعاون”

جانب من النسخة األولى للمسابقة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ماجــد  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  اســتقبل 
رعايــة  قســم  رئيســة  بمكتبــه،  النعيمــي، 
الموهوبين بوزارة التربية والتعليم بدولة 
اإلمــارات موزة الخاطري والوفد المرافق 
فــي  التعــاون  مجــاالت  بحــث  وتــم  لهــا. 
رعايــة الموهوبيــن، انطالًقا مــن العالقات 
الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين 

فــي العديــد من المجــاالت ومنهــا المجال 
التعليمي، موضًحــا الوزير الخدمات التي 
يقدمهــا مركــز رعايــة الطلبــة الموهوبيــن، 
والــذي يرعــى 1650موهوًبــا فــي العديــد 
مختلــف  مــن  الموهبــة  مجــاالت  مــن 
المراحــل الدراســية بمن فيهــم الطلبة من 

ذوي االحتياجات الخاصة.

تعاون مع اإلمارات في رعاية الموهوبين

بالتعاون مع “مايكروســوفت”، والمكتب اإلعالمي لســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، أعلنت “بوليتكنك” البحرين أن التســجيل في النســخة الثانية من مســابقة خالد بن حمد 
 Microsoft“ لالبتكار في الذكاء االصطناعي ينتهي يوم 7 مارس الجاري. وتختبر المســابقة قدرات المشــاركين على إنشــاء مشــاريع مبتكرة تســتخدم واحدة من أكثر ميزات

Azure” للذكاء االصطناعي. 

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية
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ــز الــخــدمــات اإلســكــانــيــة ــزي ــع ــا يــســهــم فـــي ت ــم ــج خـــال أســـبـــوع ب ــائ ــت ــن رفـــع ال

سمو ولي العهد يوجه إلعـادة دراسـة “مزايـا المطـور”



األمير الراحل
في ذكراه العشرين...

رحلت عن الدنيا ولم ترحل عن القلوب

فــي مثــل هــذا اليــوم مــن العــام 1999 ميالديــة الموافــق الثامــن مــن ذي القعــدة العــام 1419 
هجريــة رحــل عــن عالمنا الشــيخ عيســى بن ســلمان بن حمد بن عيســى بن علي بــن خليفة بن 
سلمان بن أحمد )الفاتح( بن محمد بن خليفة آل خليفة أمير دولة البحرين السابق رحمه هللا، 
تــاركا فــي تاريــخ مملكة البحرين أطيب األثر وفي قلوب أبناء شــعبه محبة كبيرة ال يمحوها 

الزمن لقائد تفانى بكل إخالص في بناء وطنه ورعاية شعبه.

20 عامــا مضــت على رحيل الشــيخ عيســى 
بــن ســلمان وال تــزال إنجــازات ســموه بــارزه 
للعيــان فــي كل مرافق الحياة فــي البحرين، 
حيث يعترف الجميع بأن سموه حقق لبالده 
خــالل فتــرة حكمــه التي امتد إلــى ما يقرب 
مــن 4 عقــود تقدمــا ملحوظــا فــي المجــال 
االقتصــادي والتطــور االجتماعــي والثقافي 
باإلنفــاق  يهتــم  ســموه  كان  إذ  والسياســي، 
علــى المشــروعات التنمويــة ويولــي أهميــة 

كبيرة بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم.
التســامح  قيــم  ترســيخ  علــى  عمــل  ســموه 
والمحبــة بيــن الجميع، مواطنــون ومقيمون 
ممــا  المملكــة،  أرض  قدمــاه  تطــأ  مــن  وكل 
أدى إلــى أن الجميــع يقبــل عليهــا للســياحة 
أو العمــل برغبــة ذاتية أكيدة، حيث يجدون 
أهــل البحريــن عامــة شــعبا مضيافــا تتمثــل 
فيهــم الســماحة والترحاب والمســاعدة، كما 
يجــدون تلــك الصفــات متمثلة فــي حاكمهم 

رحمه هللا.

الحكمة أساس الحكم

اتســمت سياســات ومواقــف األميــر الراحــل 
بالتــوازن فــي جميــع األمــور، إذ كان ســموه 

يتبــع مبــدأ “الحكمــة أســاس الحكــم”، وكان 
ســموه حريصــا علــى تعزيــز قيــم التعايــش 
والسالم بين مختلف الشعوب والحضارات، 
واستتباب األمن واالستقرار لما في ذلك من 

تأثير إيجابي على التنمية.
تلك السياسات الحكيمة والمواقف المشرفة 
أحدثت صدى واســعا علــى الصعيد العالمي، 
وشــهدت لها أكبر الــدول والمنظمات الدولي 
لدرجــة أن الرئيــس األميركــي األســبق بيــل 
كلينتــون أعــرب عنــد ســماع نبأ وفــاة األمير 
الراحــل عــن “حزنــه العميــق”، واصفا ســموه 
بأنــه “صديــق مخلــص للســالم”، كمــا أعــرب 
األميــن العام األســبق لألمــم المتحدة كوفي 
عنان عن بالغ حزنه، واصفا سموه بأنه “قوة 
من أجل االستقرار” في المنطقة. ولعل خير 
دليــل على ذلك مــا يحمله األمير الراحل من 
رصيــد حافــل باألوســمة والجوائــز الدوليــة، 
عــالوة علــى المحبــة الكبيــرة التــي يكنهــا له 

أبناء شعبه إلى يومنا هذا.

رجل دولة وسياسي محنك

كان سموه رجل دولة وسياسيا محنكا عرف 
عنه الكرم والسماحة والتواضع، إذ ورث عن 

آبائــه وأجداده تلــك الصفــات الكريمة، وفي 
عهــده شــهدت البحريــن تطــورات سياســية 
حيــث  كثيــرة،  واجتماعيــة  واقتصاديــة 
حصلت البحرين على استقاللها من المملكة 
ومــن   1971 أغســطس   15 فــي  المتحــدة 
ثــم انضمــت البحريــن إلــى األمــم المتحــدة 

وجامعة الدول العربية.

األميــر  اســتطاع  حكمــه  فتــرة  وخــالل 
الراحــل إحــداث تغييرات مهمــة على صعيد 
العمــران والتنميــة الصناعيــة واالجتماعيــة 
عضيــده  بمســاندة  وذلــك  واالقتصاديــة، 
وأخيه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

نبراس الخير والعطاء

ورث ســموه عــن أبيــه صاحب العظمة الشــيخ 
ســلمان بــن حمد بن عيســى آل خليفــة الهدوء 
بالرقــة  وامتــاز  الــرأي  وحصافــة  واالتــزان 
والســماحة واللطف والطلعة الباسمة، فأصبح 
األوســاط  جميــع  مــن  محبوبــة  شــخصية 

الشــعبية، وفي هذا الشــأن قال رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفــة إنــه تعلــم مــن أخيــه األميــر الراحل 
محبــة البحريــن وأهلهــا. توفــي رحمه هللا في 
الثامــن مــن ذي القعــدة العــام 1419 هجريــة 
الموافــق للســادس مــن شــهر مــارس مــن العام 

1999 ميالدية، ودفن في مقبرة الرفاع.
ســتبقى ســيرة األميــر الراحــل صاحب الســمو 
الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة خالــدة 
في ســجل التاريخ، وســتظل األعمــال الجليلة 
التــي قدمهــا ســموه فــي ســبيل خدمــة وطنــه 
وشعبه راسخة في األذهان؛ لتتناقلها األجيال 
ويحملهــا شــعب البحريــن نبراســا فــي مرافــق 

الخير والعطاء.

ــى بــــــن ســــــلــــــمــــــان... ســـــيـــــرة خــــالــــدة ــ ــس ــ ــي ــ ســــمــــو الــــشــــيــــخ ع

وأهــلــهــا الــبــحــريــن  مــحــبــة  الـــراحـــل  ــر  ــي األم ــن  م الــــــوزراء: تعلمت  ــس  ــي رئ ســمــو 

األمير الراحل 
عمل على 

ترسيخ التسامح

 سموه ورث 
عن أبيه الهدوء 

وحصافة الرأي

بيل كلينتون: 
سموه كان صديقا 

مخلصا للسالم
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محرر الشؤون المحلية



المنامة - وزارة الخارجية مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

فــي  تكريــم  حفــل  الخارجيــة  وزارة  نّظمــت   
مبنــى الــوزارة أمس، بمناســبة تقاعــد عدد من 
منتســبيها ضمــن برنامــج التقاعــد االختيــاري 
الحكوميــة،  الجهــات  لموظفــي  واالعتيــادي 
وذلــك تقديــًرا لهــم على مــا بذلوه مــن إخالص 
بالوزارة.وخــالل  فتــرة عملهــم  وتفــاٍن طــوال 
الحفــل، نقلــت وكيل وزارة الخارجية الشــيخة 
رنــا بنت عيســى بن دعيــج آل خليفــة، تحيات 
بــن  خالــد  الشــيخ  الخارجيــة  وزيــر  وتقديــر 
أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، إلــى المتقاعــدات 
إخــالص  مــن  بذلــوه  مــا  علــى  والمتقاعديــن 
وتفان طوال مسيرة عملهم في الوزارة خدمًة 
ا لهم التوفيق والنجاح. لمملكة البحرين، متمنيًّ
وأعربــت وكيــل وزارة الخارجيــة فــي كلمتهــا 
والموظفــات  للموظفيــن  شــكرها  عميــق  عــن 
تمــت  التــي  اإلنجــازات  مقــدرًة  المتقاعديــن، 

خالل فترة عملهم التي خدموا فيها من خالل 
مواقعهــم واضعيــن مصلحــة البحريــن العليــا 
فــوق كل اعتبــار، فقــد ســاهموا وبشــكل فاعل 
فــي رســم تاريــخ مملكــة البحريــن السياســي 
والدبلوماســي، حيث إنهم كانوا ضمن األســرة 
الدبلوماسية البحرينية، وقد وضعوا بصمتهم 
بــكل اقتــدار داخــل وزارة الخارجيــة ليكونــوا 
قــدوًة ومثالً أعلى لزمالئهم الذي ســيواصلون 

مملكــة  خدمــة  فــي  بعدهــم  مــن  المســيرة 
البحرين.

 ومــن جانبهــم، عّبــر المتقاعــدون عن شــكرهم 
حرصــه  علــى  الخارجيــة  لوزيــر  وتقديرهــم 

واهتمامه بالكوادر العاملة بالوزارة.
وزارة  وكيــل  كّرمــت  الحفــل،  ختــام  وفــي   
الخارجية الموظفــات والموظفين المتقاعدين 

بحضور كبار المسؤولين بالوزارة.

افتتــح وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
رئيــس مجلــس إدارة هيئــة تنظيــم ســوق 
العمل جميل حميدان، أمس الثالثاء، مؤتمر 
العمالــة المنزليــة تحــت عنــوان “رحلــة عمل 
آمنــة مــن بالد المنشــأ إلــى المقصــد”، والذي 
ينظمه االتحاد العام لنقابات عمال البحرين، 
تحت رعايته، خالل الفترة من 5 - 7 مارس 
الجاري، في فندق جولدن توليب، بمشاركة 
ممثليــن عــن منظمــة العمــل الدوليــة، وعدد 
مــن منظمات المجتمع المدني من 11 دولة، 
إلى جانب مملكة البحرين.وفي كلمة له في 
مســتهل أعمال المؤتمر، أكد حميدان أهمية 
العمالــة  الملتقيــات بشــأن  عقــد مثــل هــذه 
المنزليــة؛ الفًتا إلى إخضاع شــريحة العمالة 
المنزليــة فــي البحريــن لألحــكام األساســية 
فــي قانــون العمــل فــي القطاع األهلــي رقم 

)36( لســنة 2012، وتعديالتــه التــي تســري 
علــى العمــال العاديين؛ لضمان صون حقوق 

عمال الخدمة المنزلية.
إلــى حــرص البحريــن علــى  وأشــار الوزيــر 
تطويــر التشــريعات العماليــة لمنــح العمــال، 
بمــن فيهــم عمــال الخدمــة المنزليــة، مزيــدا 
مــن الحقــوق التــي تفرضهــا معاييــر العمــل 
التعديــالت  أن  إلــى  مشــيًرا  الدوليــة، 

األخيــرة  العمــل  قانــون  علــى  التشــريعية 
تضمنــت العديــد مــن المكتســبات العماليــة، 
ومنهــا النص على حظر التمييز بين العمال، 
بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، 
إضافــة إلــى إلــزام صاحــب العمــل بتحويــل 
المواعيــد  فــي  البنــوك  إلــى  عمالــه  أجــور 
المقررة، فيما تم تجريم التحرش الجنســي 

ضد العمال والعامالت.

“الخارجية” تكّرم الموظفين المتقاعدين حميدان: حريصون على تعزيز حقوق العمالة المنزلية
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20 عاًما على وفاة أمير الحكمة والكرم والتواضع
Û  فــي مثل هذا اليوم قبل عشــرين عاًمــا، وبالتحديد

فــي الســادس مــن شــهر مــارس مــن العــام 1999م، 
كنــت فــي القاهــرة مترئًســا وفــد البحرين المشــارك 
الــذي  العــرب  العمــل  وزراء  اجتماعــات  دورة  فــي 
التابعــة  العربيــة  العمــل  منظمــة  ا  ســنويًّ تنظمــه 
عشــرة  الثانيــة  الســاعة  وفــي  العربيــة،  للجامعــة 
ظهــًرا دّق جرُس هاتفي النقــال إلبالغي بخبر وفاة 
المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى صاحب الســمو األمير 
الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة أميــر البــالد 
المفــدى طيــب هللا ثــراه، وقد كان لذلــك الخبر وقع 
مؤلــم ومــرارة فــي النفــس التــي رفضــت قبولــه أو 
تقبله لوال اإليمان بالله ومشيئته، فلم يكن أحد منا 
يتصّور بأن عيســى بن ســلمان ســيفارق الحياة في 
ذلــك الوقــت المبكــر، ولــم أكــن أتصــّور أن للبحرين 
كياًنــا دون وجــوده؛ فقــد كان جيلنــا يــرى البحريــن 

في شخصه وفي عينيه.

Û  وعلــى الفــور بــدأت بترتيــب إجــراءات العــودة إلى
البحرين التي وصلتها في صباح اليوم التالي.

Û  وخــالل فتــرة االنتظــار ورحلــة العــودة كان الوقت
يجري متثاقاًل بطيًئا، يجر وراءه شريط طويل من 
الذكريــات والتأمــالت فــي الســيرة الطيبــة العطــرة 
بــإذن هللا تعالــى والمســيرة المباركــة  لــه  للمغفــور 
التــي اســتمرت لثمانيــة وثالثيــن عاًمــا قضاها ذلك 

الرمــز الشــامخ فــي ســدة الحكــم، وكانــت متخمــة 
بالتحديات والصعاب، وزاخرة بالعطاء واإلنجازات 
التــي حققهــا المرحوم بدعم ومســاندة من شــقيقه 
ورفيــق دربــه صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
الموقــر  الــوزراء  رئيــس  خليفــة  آل  ســلمان  بــن 
حفظــه هللا ورعــاه، تم فيهــا تأكيد وتثبيــت عروبة 
البحريــن وأصالتهــا وتحقيــق اســتقاللها وســيادتها 
وإدماجها في األسرة العربية والمنظومة اإلقليمية 
والمجتمــع الدولي، وتم فيها إرســاء قواعد وأركان 
وصــروح الدولة الحديثة وتدشــين أســس ومرافق 
التطــور والتنميــة بكافة أوجهها وســبلها، وترســيخ 
مبــادئ وقيــم المحبــة والعدالة واإلخاء والتســامح 
والتعايش، لقد كان رحمه هللا القائد المدبر والربان 
الحــادق الــذي أبحــر بســفينة البحريــن بــكل كفــاءة 
واقتدار إلى بر األمان وسط لجج من المستجدات 
واإلقليميــة  الداخليــة  والتحديــات  والتطــورات 
والدولية، وكان فوق ذلك كله إنسان بكل ما تعنيه 
الكلمــة مــن معــان ودالالت، جّســد اإلنســانية فــي 
أبهى وأســمى صورها ومعانيهــا، وُعرف بخصائص 
وشمائل الرجال الكبار المتميزين من جرأة وحكمة 
وحنكة وســماحة واتزان وســمو في الخلق وطيبة 
فــي النفــس والمعشــر وبشاشــة وبســاطة وتواضــع 

في آن واحد.

Û  ،وكمــا كان رحمــه هللا بســيًطا متواضًعا في حياته 
فقد أراد أن يكون كذلك وهو في طريقه إلى جوار 
ربــه، فكانــت وصيتــه وإرادتــه أن ُيدفــن فــي يــوم 
وفاته بال تأخير ومن غير أبسط المراسم المعتادة 
في مثل هذه األحوال، أو كما تعود الكثير من القادة 
والملــوك واألمــراء، فــال حاجــة وال مــكان لموكــب 
جنائــزي تحيــط بــه األعــالم واألوشــحة والجنــود 
ولــم  شــرف،  وال جوقــات  عربــات  وال  خيــول  وال 
يكــن النعــش محمواًل على مركبة عســكرية بل كان 
مرفوًعــا علــى األعنــاق واألكتاف وملفوًفا بمشــاعر 
المحبــة والــوالء وشــآبيب الرحمة والرضــوان، إلى 
بســالم  ليرقــد  التــراب  الطاهــر  الجســد  ووري  أن 

واطمئنان كما عاش بسالم واطمئنان.

Û  الراحــل طويــت صفحــة األميــر  يــوم وفــاة  فــي   
صفحــة  وفتحــت  البحريــن  تاريــخ  مــن  مشــرقة 
جديدة ال تقل بهاًء وإشراًقا، ففي خالل ثالثة أيام 
من انتقاله إلى الرفيق األعلى، تســلم ســدة الحكم 
نجلــه صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل 
خليفــة حفظــه هللا ورعــاه لتتحقــق بذلــك المقولــة 
 The King is dead Long اإلنجليزيــة المعروفــة 
live the King أو باألحــرى “توفــى األميــر عــاش 
الملــك” وليكــون حمــد بن عيســى خير خلــف لخير 

سلف.

Û  بعدهــا، ُعقــد اجتمــاع فــي القاعــة الصغــرى بقصــر 
الرفــاع أو مــا تســمى بـ “البرزة” ترأســه جاللــة الملك 
الملكــي رئيــس  الســمو  المفــدى وبحضــور صاحــب 
أفــراد  الــوزراء وكبــار  إلــى جانــب  الموقــر  الــوزراء 
العائلــة المالكة تم فيــه أداء اليمين من قبل صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة كولي 
للعهــد، لتتجلــى بذلك وخالل ثالثة أيــام فقط ثالثة 
أســس ثابتة وراســخة لنظام الحكم في البالد وهي؛ 
تحقيق انتقال ســلمي للســلطة بتولي الملك الجديد 
زمــام الحكــم، وضمــان مبــدأ االســتمرارية بتنصيــب 
ولي عهده األمين، ووحدة وتماسك النظام واألسرة 
وانتظــام  سالســة  بــكل  حــدث  ذلــك  كل  المالكــة، 
وحشــمة ووقار، ودون صخــب أو ضجيج ومن غير 
بهرجة مراسم التتويج المسهبة ودون أّبهة العروش 
المزخرفــة والصولجانــات والتيجان المرصعة بأثمن 
الكريمــة،  المعــادن والمجوهــرات واألحجــار  وأنــدر 
كانــت صــورة مبهــرة معبرة لملــوك وأمراء يســلمون 
األمانة والراية ويتسلمونها ويعتلون كراسي الحكم 
ويتقلــدون المســؤولية تكليًفــا ال تشــريًفا، عروشــهم 

قلوب شعوبهم وتيجانهم المكارم السجايا.

Û  رحم هللا األمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل
خليفة وأســكنه فســيح جناته وأســبغ عليه جالبيب 

الرحمة والمغفرة والرضوان.

عبدالنبي الشعلة

المنامة - بنا

أكــد الوفد النيابي المشــارك في أعمال 
الــدورة الـــ 40 لمجلس حقوق اإلنســان 
المنعقدة في جنيف أن مجلس النواب 
أســس منــذ العــام 2011 لجنــة نوعيــة 
دائمــة تعنــى بقضايــا حقــوق اإلنســان 
فــي البحريــن؛ لتســهم فــي تعزيز عمل 
مجلــس النــواب فــي مجــال التشــريع 
والرقابة عبر التواصل مع المؤسســات 
والهيئات والمنظمــات المعنية بحقوق 

اإلنسان داخل البحرين وخارجها.
وبيــن الوفد المكون مــن رئيس اللجنة 
اإلنســان  لحقــوق  الدائمــة  النوعيــة 
النائب عبدهللا الذوادي، والنائب أحمد 
السلوم، بأن مجلس النواب قدم خالل 

العديــد  الســابقة  التشــريعية  األدوار 
مــن مشــاريع القوانيــن واالقتراحــات، 
واالتفاقــات  والمواثيــق  يتماشــى  بمــا 

الدولية في مجال حقوق اإلنسان.
أعمــال  مــن  الثانــي  اليــوم  وتطــرق 
الــدورة إلــى حريــة الديــن واالعتقــاد، 
حيــث أكــد الوفــد النيابــي أن البحرين 
تكريــس  فــي  فريــدة  بتجربــة  تتمتــع 
حريــة الديــن والمعتقد، بفضــل الرؤية 
صاحــب  البــالد  لعاهــل  المســتنيرة 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
خليفــة فــي تعزيــز التعايــش الســلمي 
المبنــي علــى االحتــرام المتبــادل بيــن 

جميع من يسكن على أرض المملكة.

وفد نيابي: البحرين تكرس حرية الدين والتعايش التقاعد االختياري رائد ونسير وفق “التوازن المالي”
ــات الــحــيــويــة ــاع ــط ــق ــى ال ــل ــامــج ع ــرن ــب ــل ــر ل ــي ــأث ــيــن: ال ت ــن ــوعــي ــب ال

أكــد وزيــر شــؤون مجلســي الشــورى والنــواب غانــم البوعينيــن أن برنامــج التقاعــد 
االختيــاري الــذي طــرح أواخــر العام الماضي أثبــت نجاحه، واصًفا البرنامــج بأنه “رائد 
علــى مســتوى البحريــن والمنطقــة” ومتطلًعــا إلى طرح المزيــد من المبــادرات التي من 

شأنها أن تساهم في تحقيق التوازن المالي بنهاية عام 2022.

جــاء ذلك، فــي رد البوعينين على الســؤال 
البرلمانــي حــول عــدد ونســبة المتقاعديــن 
حسب الســن في نظام التقاعد االختياري، 
التقاعــد  برنامــج  “لقــد طــرح  قــال:  حيــث 
االختيــاري الــذي يعتبر برنامًجــا رائًدا على 
مســتوى البحريــن والمنطقة لمــا يمثله من 
فرصة متكاملة للتقاعد وفق شروط معينة 
نظيــر الحصــول علــى مزايــا معينــة، وقــد 
تقــدم للبرنامج الكثير مــن الموظفين وفق 
رغبتهــم الشــخصية وتمــت الموافقــة على 

مــن يســتوفي الشــروط والمعاييــر منهــم. 
كمــا تــم فتــح بــاب االنســحاب لمــن تراجــع 
عــن قــراره، واســتكمال صرف مســتحقات 
يحقــق  وبذلــك  البرنامــج،  فــي  المقبوليــن 
البرنامج تكامال من حيث اإلجراءات التي 

تم تنفيذها في هذا اإلطار”.
وأوضــح الوزيــر أن هــذا البرنامــج “وضــع 
خــروج  يؤثــر  ال  بحيــث  مــدروس  بشــكل 
وتقديــم  العمــل  ســير  علــى  المتقاعديــن 
الخدمــات”، منّوًهــا بأنــه “ال تأثيــر لبرنامــج 

القطاعــات  علــى  االختيــاري  التقاعــد 
والــذي  الصحــي،  القطــاع  مثــل  الحيويــة 
يشــكل المقبولون منه فــي برنامج التقاعد 

االختياري نسبة بسيطة”.
مــن  االنســحاب  بــاب  فتــح  “بعــد  وقــال: 
البرنامــج تقــدم البعض بطلب االنســحاب، 
وأعطيــت فترة لذلك، وتم النظر في طلب 
84 شــخًصا تقــدم بطلــب االنســحاب فــي 
مقابــل 120 طلًبــا للدخــول فــي البرنامــج 
وبالنســبة  التســجيل.  فتــرة  انتهــاء  بعــد 
الفئــة  أن  األرقــام والبيانــات نالحــظ  إلــى 
العمرية مــن المقبولين في برنامج التقاعد 
االختيــاري هــم مــن 40 – 59 عاًمــا حيــث 
يشــكلون 81 % مــن المقبوليــن، فــي حيــن 
أن حوالــي 18 % هم من الفئة العمرية 30 
– 39 عاًما، في حين ل اتتجاوز 1 % نسبة 

من هم دون 30 عاًما”.
علــى  الكبيــر  اإلقبــال  البوعينيــن  ورّجــح 
التقديــم للفرص والمزايــا التي توفرت في 
برنامج التقاعد االختياري مقارنة بالتقاعد 
االعتيــادي. وقــال: “من مزايــا البرنامج أنه 
الهيــاكل  لتقليــص  ســانحة  فرصــة  يوفــر 
الوظيفيــة من خالل إلغاء وظيفة المقبول 
األمــر  االختيــاري،  التقاعــد  برنامــج  فــي 
الــذي ســيؤثر إيجاًبــا علــى مســاق تحقيــق 
التــوازن المالي بحســب الخطة الموضوعة 
مــن جهــة، وفتــح المجــال لمــن يرغــب في 
االلتحــاق بالعمــل فــي القطــاع الخاص مما 
ســيعود بالنفــع على تحريــك عجلة التنمية 
والخبــرات  الطاقــات  وضــخ  االقتصاديــة 
أحــد  يشــكل  الــذي  الخــاص  القطــاع  إلــى 

المحركات الرئيسية لالقتصاد الوطني”.

المنامة - بنا

الدوسري يشيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء لمتابعة أحوال المواطنين
أشــاد نائــب رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة 
والدفــاع واألمــن الوطني النائب بدر الدوســري 
بما يوليه رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة من اهتمام 
ورعايــة ومتابعة ألحــوال المواطنيــن وتحقيق 
تطلعاتهــم وتلبية احتياجاتهم من المشــروعات 
فــي  التحتيــة  والبنيــة  والتنمويــة  الخدميــة 

مناطق البحرين كافة.

وقــال الدوســري فــي بيــان أمــس إن توجيهات 
للمســؤولين  األخيــرة  الــوزراء  رئيــس  ســمو 
خدميــا،  مشــروعا   ١٦ بدراســة  الحكومــة  فــي 
ومنهــا اإلســراع فــي تلبيــة الطلبــات اإلســكانية 
للدائــرة التاســعة بالمحافظــة الجنوبيــة لمنطقة 
ســافرة والــزالق ودار كليب، خصوصــا الطلبات 
القديمة منها، وإنشاء المسجد الجنوبي بالزالق 
وتطويــر البنية التحتية لمجمع “1056” بمنطقة 
الــزالق، وهــي مــن األمــور التــي تعكــس اهتمام 

وحــرص الحكومــة برئاســة ســموه علــى تفقــد 
أحوال المواطنين.

األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  أن  وأضــاف 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة يعــد مدرســة في 
الســديد، وأن ســموه كان وال  الحكمــة والــرأي 
يزال نموذجا وطنيا في العمل المخلص لخدمة 
الوطــن وشــعبة الوفــي، مشــيرا إلــى أن الجميع 
يســتفيد من خبراته الطويلة في العمل والبذل 

والعطاء.

كافــة  بيانــه،  ختــام  فــي  الدوســري  ودعــا 
المســؤولين في الحكومة الــى تنفيذ توجيهات 
ســموه وتكريــس مبــدأ الشــراكة المجتمعية مع 
واألخــذ  المجتمــع،  فــي  المؤسســات  مختلــف 
المواطنــون،  التــي يقدمهــا  المقترحــات  بكافــة 
التنمويــة  المســيرة  تعزيــز  شــأنها  مــن  والتــي 
الشــاملة التي تشهدها المملكة بفضل المشروع 
اإلصالحــي لعاهل البالد صاحــب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

المنامة - وزارة الصحةالقضيبية - مجلس النواب

أفــاد رئيــس أطبــاء مجمــع الســلمانية 
مجمــع  بــأن  العشــيري  نبيــل  الطبــي 
يدشــن  ســوف  الطبــي  الســلمانية 
نوعيــة  وحــدة  أول  القــادم  األســبوع 
لتشــخيص وعــالج الســكتة الدماغية، 
منظومــة  تخصيــص  ســيتم  حيــث 
متكاملــة للتشــخيص المبكــر ألعــراض 

مــن  وعالجهــا  الدماغيــة  الجلطــة 
فــي  عالجــي  برنامــج  إدخــال  خــالل 
المستشــفى وتجهيــز وحــدة متكاملــة 
يشرف عليها فريق مؤهل من األطباء 
والعــالج  والتمريــض  المتخصصيــن 
النطــق  وعــالج  والتأهيلــي  الطبيعــي 
وتداخالت من كافة الوحدات الطبية.

“السلمانية” يدشن وحدة السكتة الدماغية



ال أرى نفسي واحًدا من عشاق ما يطلق عليه اإلعالم الجديد أو الرقمي، باعتبار أنني من صناعة اإلعالم التقليدي الذي أؤمن 
بمكانتــه ودوره الوطنــي الفاعــل علــى مر األوقات والظروف، فأنا والحالة تلــك، منحاز إلى “هواي األول”، إلى اإلعالم الذي له 

قدرة مهنية عالية على إحداث التأثير اإليجابي، متى ما توفرت له األدوات والظروف والمستلزمات االحترافية الشاملة.

  ولكــن، ما تقــّدم ال يعني أبًدا أنني ضد 
التطــور الــذي طرأ علــى صناعة اإلعالم 
أســتطيع  ال  وعليــه،  كلــه،  العالــم  فــي 
الجديــد،  اإلعــالم  وســائل  تجاهــل 
التــي  التقــدم،  المتســارعة  وتقنياتــه 
الوقــت  لتوفيــر  المخترعــون  أوجدهــا 
مرونــة  أكثــر  الحيــاة  وجعــل  والجهــد، 
العنكبوتيــة  الشــبكة  فكانــت  وســهولة، 
باعتبارهــا  ــا  لحظيًّ تتحفنــا  زالــت  ومــا 
وســيلة اتصــال فاعلــة عابــرة للقــارات، 
والصــورة  والفائــدة  المعلومــة  تقــدم 
والفيديــو واألخبــار واألفــالم  للمتلقين 
بمجــرد “كبســة زر”، واضعــة بيــن أيدينا 
العالــم بأســره، مــا ســّهل مــن انســيابية 
بشــكل  وتدفقهــا  ووفرتهــا  المعلومــات 

يضاعــف  الــذي  األمــر  النظيــر،  منقطــع 
مــن مســؤولياتنا للتحقــق مــن صدقيــة 
المعلومــات واألخبــار، قبــل أخذها على 
عاتقنا للبث والنشــر، مع مراعاة المهنية 
والمصداقيــة  والشــمولية  والدقــة 
المســؤولية  إلــى  إضافــة  والحقيقــة، 
الوطنيــة التــي تأتــي علــى رأس كل مــا 

تقدم.
  واليوم يشــهد العالم استخداًما واسًعا 
لشــبكات اإلنترنــت، ليــس فقــط حكــًرا 
علــى الحواســيب، بــل وصــل إلينــا عبــر 
قطعــة معدنيــة ذكيــة صغيــرة، قّصــرت 
المسافات، وعززت االتصال والتواصل، 
أال وهي الهواتف الذكية التي اجتاحت 
عالمنــا، مقدمة بين فترة وأخرى نماذج 

جديــدة ومتطــورة بمزايا عاليــة الدقة، 
جعــل  ممــا  والتطــور،  العصــر  تســاير 
االخبــاري  المحتــوى  يتناقــل  المتلقــي 
المرفق بالصور والفيديو حال حدوثه.

  وعلــى الرغــم من أهمية هذا التســارع 
فــي تطــور وســائل اإلعــالم وحيثيــات 
جارًفــا  ســيالً  هنالــك  أن  إال  التواصــل، 
والمغلوطــة  المغرضــة  اإلشــاعات  مــن 
للحقيقــة  والفاقــدة  والمشــوهة 
وســائل  عبــر  تنتشــر  والمصداقيــة، 
أدنــى  دون  االجتماعــي  التواصــل 
واإلســاءة  البلبلــة،  مســببة  مســؤولية، 
إلى ســمعة األفــراد واألوطــان، من قبل 
أصحــاب األجندات الخاصة، وهنا بيت 

القصيد..

  إذ تقــع المســؤولية الوطنيــة علــى كل 
منــا، بإعــالء شــأن الوعي العــام بقضايا 
المملكــة، وبتعزيــز القــدرة علــى تمييــز 
الغث من السمين، وعدم السماح بمرور 
فئــة  تخــدم  قــد  مغلوطــة،  معلومــات 
أو جهــة معينــة ال تريــد الخيــر للوطــن 
والمواطــن، بــل وتســعى إلــى النيــل من 

الوحــدة الوطنيــة والتعايش بيــن أبناء 
الوطــن الواحــد الموحــد، وبنــاء عليــه، 
درع  إلــى  اإلعــالم  هــذا  مًعــا  لنّحــول 
ا  حصيــن، لنمارس من خالله دوًرا وطنيًّ
الصــادق،  الخبــر  تعمــم  ذاتيــة،  برقابــة 
ا، ليســقط  وتلغــي الخبــر المضلــل تلقائيًّ
ليس ســهًوا مــن حســابات المتلقين، بل 
ــا يفرق بــن منطقية الصدق،  عمــًدا ذهنيًّ
وعبثية الخبر الكاذب، األمر الذي يحول 
اإلعــالم الجديــد إلــى رافعــة مــن روافع 
التقــدم والنهضــة، بمــا يخــدم المســيرة 
التنموية الشــاملة، التي رســخها حضرة 
صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى، مكللة 
بميثــاق العمل الوطني، كوثيقة حاضنة 
لمبــادئ وأفــكار وتطلعــات رائــدة، بنهج 
متطــور، إلعالء مســيرة البنــاء والتقدم 
القانــون  دولــة  دور  وتعزيــز  النوعــي، 

وتطلعــات  يتوافــق  بمــا  والمؤسســات، 
ا  المواطنين، نحو غد ســيزهر زرًعا أبديًّ

جذوره راسخة طالما كان التكوين.  
ال  متطــورة  كنــوز  إذن،  أيدينــا  بيــن    
تقــدر بثمــن، تتلخــص في إعــالم رقمي 
ووســائل اتصال وتواصــل حديثة تعج 
بمعلومــات ال تنضب، وعلينا االســتثمار 
لتعــود  الكنــوز  لتلــك  واألمثــل  الذكــي 
علينــا بفائــدة مجزيــة، كرصيــد وطنــي 
استراتيجي يعّزز رواية مملكة البحرين 
الشــاملة المســتندة إلــى إرث حضــاري 
عريــق، نفخــر بالبنــاء عليــه، وبالحفــاظ 
علــى تفاصيلــه، ليشــرق حاضــًرا يشــبه 
الكثيــر،  أعطانــا  لوطــن  الصــادق  حبنــا 
وواجبنا أن نرد له، ولو النزر اليسير من 

كرمه الالمحدود.

سامي هجرس

بين اإلعالمين التقليدي والرقمي.. تكمن مسؤولية الحقيقة وحقيقة المسؤولية

08local@albiladpress.com”بدء المرحلة الثانية من “بنايات
المبـــارك: المشـــروع يعـــزز انتقـــال الـــدور الحكومي مـــن “مـــزود” إلى “منظـــم” للخدمات

كشــف الوكيــل المســاعد للخدمــات البلديــة المشــتركة بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيــط العمرانــي وائــل المبــارك عــن البــدء فــي المرحلــة الثانيــة مــن نظــام “بنايــات”، 
وتتضمــن المراحــل المتعلقــة بمتابعــة البناء، واالنتهاء مــن البناء، وتوصيــل الخدمات، كما 
تتضمن التوسع في فئات الرخص التي يتم إصدارها عبر النظام مما يشكل كفاءة وسرعة 

أكبر في إنجاز هذه اإلجراءات التي تهم عدًدا من القطاعات.

وأضاف المبارك في لقاء صحافي أنه وألول 
مرة وضمن مشــروع بنايات، تم إصدار دليل 
موحد الشتراطات وتراخيص البناء يتضمن 
اشــتراطات ومتطلبــات الجهــات الحكوميــة 
الالزمــة إلصــدار تراخيــص البنــاء، ويتضمــن 
العالقــة،  ذات  الجهــات  اشــتراطات  الدليــل 

وفيما يلي نص اللقاء:

مبادرة “بنايات”، ما أهم مزاياها؟ «

المبادرة عبارة عن منظومة متكاملة لتطوير 
عمليــة إصــدار تراخيــص البنــاء فــي مملكــة 
البحريــن، تــم تدشــينها مــن قبــل ولــي العهــد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة خــالل الملتقــى 
يحظــى  مشــروع  وهــو   ،2018 الحكومــي 
باهتمــام ومتابعة اللجنة التنســيقية برئاســة 

سموه.
األولــى  ركائــز،   3 علــى  المبــادرة  وتقــوم 
تتمثــل فــي نظــام إلكترونــي مطــور إلصــدار 
تراخيــص البنــاء، والثانية تتمثــل في إصدار 
البنــاء  دليــل موحــد الشــتراطات تراخيــص 
ألول مــرة فــي البحريــن، والثالثــة تتمثل في 
الخــاص  للقطــاع  تتيــح  تشــريعات  إصــدار 
المرخصــة  االستشــارية  بالمكاتــب  ممثــال 
القيام بأعمال مراجعة الرســومات والخرائط 
والبيانــات والتــي علــى ضوئهــا يتــم إصــدار 

رخصة البناء في مملكة البحرين.
القطــاع  مســاهمة  النظــام  مزايــا  أهــم  ومــن 
الخــاص باعتبــاره شــريكا أساســا فــي عملية 
إصــدار تراخيــص البنــاء إضافــة إلــى إصدار 
 5 تتجــاوز  ال  فتــرة  خــالل  البنــاء  رخصــة 
أيــام عمــل للعقــارات الواقعــة فــي المناطــق 

المصنفة.

ما دور “المكاتب االستشارية” في  «
النظام؟

بإعــداد  القيــام  المكاتــب  هــذه  تتولــى 
الرســومات والخرائــط والمســتندات الالزمة 
األخــرى؛ للحصــول علــى رخصــة البنــاء كمــا 
إلصــدار  الالزمــة  المراجعــة  بأعمــال  تقــوم 
رخصــة البنــاء، وذلــك بالتأكــد مــن اســتيفاء 
الجهــات  واشــتراطات  لمتطلبــات  الرخصــة 
الحكوميــة وفقا للدليل الموحد الشــتراطات 

تراخيص البناء.

ما دور الجهات الحكومية في  «
“بنايات”؟

بشكل أساس، يتمثل دور الجهات الحكومية 
مــن  الطلبــات  علــى  التدقيــق  عمليــة  فــي 
بعــد إصــدار رخــص البنــاء مــن قبــل شــؤون 
الرخــص  مصداقيــة  مــن  للتأكــد  البلديــات؛ 
الصادرة والتزام المكاتب الهندســية المقدمة 
للطلب والمكاتب الهندســية المراجعة للطلب 
باالشــتراطات والتشــريعات المعمول بها في 
مملكــة البحريــن، كمــا أن هنــاك دوًرا لبعــض 
الجهــات الحكوميــة )هيئــة الكهربــاء والمــاء 
وإدارة تخطيط ومشــاريع الصــرف الصحي( 
في إبداء الرأي فيما يتعلق بإمكان التوصيل 
مع الشــبكة وذلك فــي فترة ال تتجاوز 5 أيام 

عمل.

الدليل الموحد الشتراطات تراخيص  «
البناء، ما أهم مزاياه؟

تــم  “بنايــات”،  مشــروع  وضمــن  مــرة  ألول 
إصــدار دليــل موحد الشــتراطات وتراخيص 
ومتطلبــات  اشــتراطات  يتضمــن  البنــاء 
الجهات الحكومية الالزمة إلصدار تراخيص 
البناء، ويتضمن اشــتراطات الجهات التالية: 

هيئــة التخطيط والتطوير العمراني، شــؤون 
البلديــات، إدارة تخطيــط وتصميــم الطــرق، 
تخطيــط  إدارة  الكهربــاء،  توزيــع  إدارة 
ومشــاريع الصــرف الصحــي، ترشــيد الميــاه، 
المدنــي،  الطيــران  شــؤون  الحــراري،  العــزل 
اإلدارة العامــة للدفاع المدني، إدارة المناطق 
الموحــدة  المرجعيــة  ويعتبــر  الصناعيــة، 
وإعــداد  لتصميــم  االستشــارية  للمكاتــب 
إلصــدار  الالزمــة  الهندســية  الرســومات 

تراخيص البناء.

ما أهم الفروقات بين النظام  «
السابق إلصدار تراخيص البناء ونظام 

“بنايات”؟

نظــام بنايــات يعــزز انتقــال الــدور الحكومــي 
مــن  للخدمــات  “منظــم”  إلــى  “مــزود”  مــن 
خــالل إعطــاء القطــاع الخــاص دورا أساســا 
الســتصدار  الالزمــة  المراجعــة  عمليــة  فــي 

التراخيص.
وإضافــة إلى الدور األســاس للقطاع الخاص 
)المكاتــب االستشــارية المرخصة( في النظام 
إلصــدار  المســتغرق  الوقــت  فــإن  الجديــد، 
ال  بنايــات  نظــام  طريــق  عــن  بنــاء  رخصــة 
يتجــاوز 5 أيــام عمل فقط للعقارات المصنفة 
نظــام  فــي  أطــول  زمنيــة  بفتــرة  مقارنــة 

التراخيص السابق.
“بنايــات”،  لـــ  الجديــد  اإللكترونــي  والنظــام 
الــذي تــم تصميمه مــن قبل هيئــة المعلومات 
نقلــة  أيضــا  يعتبــر  اإللكترونيــة،  والحكومــة 
نوعيــة، إذ يتضمــن العديد مــن المزايا، ومنها 
على سبيل المثال ال الحصر توفير معلومات 
متعددة عن حدود العقار ومســاحته، ونســبة 
ونوعيــة  واالرتــدادات  واالرتفاعــات  البنــاء 
النظــام  يقــوم  كمــا  بهــا.  المســموح  البنــاء 
تلقائًيــا باحتســاب الجهــد األقصــى لألحمــال 
الكهربائية ورســوم اإلعالن وإشــغال الطريق 
وغيرهــا مــن مزايــا أخــرى تســهل مــن عملية 

تقديم الطلب.

من خالل التطبيق الفعلي للنظام  «
من شهر أكتوبر لغاية تاريخه، هل 

تحققت أهداف النظام؟

النتيجة األساس من تطبيق النظام تحققت، 
وهــي إصــدار تراخيــص البنــاء فــي المناطق 
والجهــات  عمــل،  أيــام   5 خــالل  المصنفــة 
الحكوميــة المنضويــة تحــت النظــام ملتزمة 
التزامــا تامــا بهذا الهدف، علمــا أن العديد من 
الرخــص تصــدر خــالل فتــرة أقــل مــن ذلــك، 
واســتذكر في هذا المقام أحد المشاريع التي 
تــم الترخيــص لهــا في فترة يوميــن عمل من 
خالل النظام وهو مشــروع إنشاء 173 مبنى 

في ديار المحرق.

هل تم التعريف بالنظام للمكاتب  «
االستشارية؟

عمليــة  ورش   10 عــن  يزيــد  مــا  إعــداد  تــم 
للتعريــف  االستشــارية؛  للمكاتــب  وتدريبيــة 
الموحــد  والدليــل  اإللكترونــي  بالنظــام 
واشــتراطات الجهات الحكوميــة في الدليل، 
وتــم خــالل هــذه الــورش تدريــب 150 مكتبا 
عــدد  كان  بحيــث  الهندســية  المكاتــب  مــن 
األشــخاص المتدربيــن 224 متدربــا وتجــاوز 
عدد المستفيدين 224 مهندسا ومختصا من 

المكاتب االستشارية.
اســتخدام  علــى  التدريــب  عمليــة  أن  علمــا 
الحكوميــة  الجهــات  واشــتراطات  النظــام 
فــي  وأتقــدم  شــهرية،  بصــورة  مســتمرة 
الحكوميــة  للجهــات  بالشــكر  الســياق  هــذا 
التــي تعاونــت فــي تقديــم الــورش والشــكر 
موصول لجمعية المهندسين البحرينية على 
اســتضافة الــورش ومجلــس مزاولــة المهــن 

الهندسية على التعاون المستمر.

ما الذي تتضمنه المرحلة الثانية من  «
النظام؟

تســتهدف المرحلة الثانية وبصورة أساســية 
تطوير وضم باقي العمليات التي تلي صدور 

رخصة البناء في نظام بنايات، وهي:
- البــدء فــي البنــاء )تحديد تاريــخ البدء في 
البنــاء، دفع رســوم اإلعالن وإشــغال الطريق 

عن طريق النظام اإللكتروني(.
)تقديــم مســتندات دوريــة  البنــاء  - متابعــة 
مــن قبــل المكتــب المشــرف لمراحــل البنــاء، 
الحصــول على موافقــة الجهات ذات العالقة 
للتفتيــش  موعــد  تحديــد  المراحــل،  لبعــض 
إذا تطلــب األمــر، تقديــم طلــب التوصيــل أو 

التوصيل المؤقت(.
- إصدار شهادة إتمام البناء.

- طلــب الجهــات المعنيــة للبــدء فــي توصيل 
الخدمــات )هيئــة الكهربــاء والمــاء والصــرف 

الصحي(.
- إصــدار الرخــص األخــرى المتعلقــة بالبنــاء 
التحويــط،  الترميــم،  الهــدم،  )اإلضافــة، 

الحفريات الدفان(.
ومــع اكتمــال المرحلــة الثانيــة مــن “بنايــات” 
ســتكون جميــع العمليــات المتعلقــة بإصــدار 
الخدمــات  لتوصيــل  وصــوال  البنــاء  رخصــة 
وهــو  اإللكترونيــة،  بنايــات  منظومــة  ضمــن 
لعمليــات  النوعــي  التطويــر  فــي  يســهم  مــا 

التراخيص التعميرية.

هل يتم استقبال جميع أنواع طلبات  «
تراخيص البناء في “بنايات”؟

- يتــم حاليــا اســتقبال طلبــات رخــص البنــاء 
لجميــع التصانيف للبنــاء الجديد والتي تزيد 
مســاحتها عــن 50 متــرا مربعــا. فــي النصــف 
األنــواع  2019 ســيتم اســتقبال  الثانــي مــن 
الترميــم،  الهــدم،  اإلضافــة،  مثــل  األخــرى 

التحويط، الحفريات والدفان.

أشرتم إلى صدور أدوات قانونية  «
لمشاركة القطاع الخاص، ما 

التشريعات الصادرة وما تضمنته من 
تفاصيل؟

صــدر قــراران وزاريــان عــن وزيــر األشــغال 
العمرانــي،  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
أو  بــكل  القيــام  مهمــة  بعهــد  معنــي  األول 
بعــض أعمــال مراجعــة الرســومات والبيانات 
والمســتندات والخرائــط التــي تكــون الزمــة 
الســتصدار التراخيــص، فيمــا يتضمــن القرار 
المكاتــب  وصالحيــات  ضوابــط  الثانــي 
الهندســية للقيــام بأعمــال المراجعــة الالزمــة 
البنــاء ومــا تســتلزمه  الســتصدار تراخيــص 

إعمال المراجعة من متطلبات واشتراطات.

تحدثت عن تعزيز “التنافسية” في  «
مجال إصدار التراخيص، كيف سيعزز 

“بنايات” هذه التنافسية؟

إن إشــراك القطــاع الخاص في نظــام بنايات 
يســتهدف تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة 
وســرعة اإلنجــاز ممــا يتطلــب مــن المكاتــب 
يلبــي  أداء  مســتوى  تقديــم  االستشــارية 
متطلبات البرنامج والمتعاملين معه، ويصب 
ذلــك بالتالي في تعزيز تطور قطاع العقارات 
واألعمــال اإلنشــائية والــذي يشــكل عنصــًرا 
مهًمــا في مجــال االســتثمارات وتهيئة البيئة 

الجاذبة لها.
ونأمــل مــن خــالل هــذا المشــروع وتطويــره 
البحريــن”  “فريــق  خــالل  ومــن  المســتدام 
الملكــي  الســمو  وتوجيهــات صاحــب  بدعــم 
ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الوزراء أن يســهم فــي تلبية 
احتياجات األفراد وتعزيز المقومات الجاذبة 
عمليــات  وإســراع  تســهيل  مــن  لالســتثمار 
إصــدار تراخيــص البنــاء فــي المملكــة األمــر 
الــذي يصــب فــي اســتقطاب رؤوس األموال 
ودعم عجلة التنميــة العمرانية واالقتصادية 
اإلقليميــة  تنافســيتها  وتعزيــز  المملكــة  فــي 
والعالمية فــي مجال التنمية العمرانية ضمن 
 2030 االقتصاديــة  البحريــن  رؤيــة  أهــداف 

ومتوافًقا مع مبادئ االستدامة والتنافسية.

رسم توضيحي لعملية إصدار رخص البناء

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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Û  .ســعادة الوزيــر المحتــرم، والمحبــوب مــن الجميــع، بعد التحية والســالم
أحــب أن أصارحكــم بحــب ومســؤولية قلــم وصــدق حرف، بأن مشــروع 
مزايا المطور اإلســكاني كارثي بامتياز، وســبب صدمة ســيكولوجية لدى 
الشــارع البحريني، جعلته في حالة إنكار، قد تقوده إلى اكتئاب إســكاني 
وخيبــة أمــل فــي عالقــة حب مع الــوزارة غير مســتقرة، ومزايــا أصبحت 

أشبه بحادث لرجل أفقده حتى الذاكرة وقادته لغيبوبة في األمل.
Û  النــاس تتســاءل يــا ســعادة الوزيــر واســتغرابها معلق على حبال األســئلة

بحيــرة وضجــر: ما الذي حــدث فجأة لوزارة اإلســكان؟ وأين هي الوزارة 
مــن هــذا المستشــار األســطورة، الــذي اقترح عليهــا هذا المشــروع؟ وفي 
النهاية لصالح من هذا المشروع، وهل ثمة مستفيدون استثماريا بأنانية 

فاقعة من مثل هذا المشروع؟
Û  ســعادة وزيــر اإلســكان.. وزارتكــم تكاد تكــون الوزارة الخدميــة الوحيدة

التي يأتمنها المواطن، دموعه وأمله، وهي تعتبر القديس الذي يستسقي 
بــه الغمــام لــدى المواطنيــن فــي ظــل ســطوة جنونيــة ضرائــب الكهربــاء 
والتجــارة وتملص وزارة العمــل، ونوم اإلعالم وخمول وزارة الصحة، بل 
هــي الــوزارة التــي نفتخــر جميعــا بإلقــاء الورد ونثر الســكر علــى محياها 
ونحــرق لهــا البخــور إلنجازاتهــا العظيمة، فــال تضيعوا تاريخــا من المجد 
بمشــاريع تعانــي مــن تشــوه فــي الجمجمــة، وتحتــاج إلــى دراســة عــالج 

ميداني عملي.
Û  والــكل يتســاءل، رغــم إيمانهــم بقدرتكــم علــى حــل منصــف، منكــم ومن

شــخصيات كبيــرة فــي الوزارة، يتســاءلون: هــل هذا المشــروع جاء بناء 
على دراســة وافية لمســتوى متوسط دخل الفرد في البحرين؟ المشروع 
يــا ســعادة الوزيــر، منفصــل عــن الواقع، ويعيــش في عالــم افتراضي غير 
مســكون بأحــد، ومتضــارب مــع حيثيــات الواقــع البحرينــي وتضاريســه، 
حيــث إن الواقــع يشــير إلــى أن معظــم المواطنيــن ال يســتطيعون شــراء 
وحــدة ســكنية، وفقــا لألرقــام التــي كشــفت بشــأن الدعــم فــي المشــروع 

الجديد!
Û  أال تعتقــدون ســعادة الوزيــر، أن هنالك فجوة كبيــرة بين معطيات الواقع

ومخرجات المشــروع؟ إن وزارتكم يا ســعادة الوزير، تعتبر إضاءة كبرى 
فــي ســماء المشــروع اإلصالحــي، إال أن مشــروع مزايا المطــور ال يواكب 
المشــروع اإلصالحــي لجاللــة الملــك الذي يرتكــز على إصــالح المنظومة 
الخدميــة، بينمــا يتضــارب مشــروع “مزايــا” المطــور مــع قيــم أصيلــة في 
الســابقة  النســخة  عــن  متخلفــا  جــاء  انــه  حيــث  اإلصالحــي  المشــروع 

للمشروع.
Û  !إنــه كارثــة إســكانية يــا ســعادة الوزيــر، ســتزيد مــن األرصفــة ال البيــوت

وهنــا دعونــا نضع جمر المشــروع لو وطأته ِرجل مدير فــي الوزارة مثاال، 
فهــل ستبتســم رجلــه أم تصرخ من االحتراق؟ والناس تســأل: هل يعتقد 
المســؤولون فــي الــوزارة أن 39 ألــف دينــار كافيــة لشــراء أرض أو وحدة 

سكنية؟!
Û  افتراضا، لو وضعنا أحد مسؤولي الوزارة موضع المواطن العادي، وراتبه

600 دينــار وتقــدم لطلــب انتفــاع بمشــروع مزايا المطور، وهو اســم على 
غير مسمى، الذي تحدثت عنه واستفاضت الوزارة، وثبت له بعد ذلك أن 
مزايا “مزايا” ال تضاهي نصف مشروع مزايا السابق )السكن االجتماعي(، 

فهل سيقبل به؟
Û  المواطنيــن أحــد  الــوزارة موضــع  أحــد مســؤولي  لــو وضعنــا  افتراضــا، 

البائســين، متــزوج وزوجتــه ربــة منــزل ولديــه 3 أوالد ونزيــف حــاد مــن 
المصاريف، وراتبه 600 دينار، كان ينتظر مزاياكم الجديد، وتقدم لطلب 
االنتفــاع بالمشــروع بعد إعالنه منكم، وثبت لــه بعد ذلك أن مزايا “مزايا” 
الجديــد أصغــر مــن مزايا القديم حيــث كنتم تدعمونه بـــ 81 ألفا ونزلت لـ 
40 ألف دينار، فهل سيقبل بذلك؟ إن مزايا يا معالي الوزير، تزيل التكايا، 

وتزيد الباليا.
Û  لــو كنــت مســؤوال فــي الــوزارة لشــرعت أن أمســك القلــم مــن اليــد التــي

ساعدت على إحراق جزء من حدائق الجمال التي تعب الوزير، وطاقمه، 
فــي صناعتهــا طيلة هذه الســنين، وأوقفت نزيف الخطوط الحمراء التي 
رســمها هذا المســؤول كحدود رقمية في مشــروع مزايا الجديد، تعرفون 
لمــاذا؟ ألنهــا ســببت إدخــال الوزارة فــي ُجب التســاؤل الســحيق، وتعمل 

على إلقاء إنجازات الوزارة من الطابق الخامس ولو بحسن نية.
Û  ســعادة الوزير، هذا المشــروع شــوزوفريني، وســيقود إلــى تراكم خيبات

لطالبي الوحدات اإلسكانية، ومازال يعول على تراكم إنجازاتكم، فاألمل 
يرتجف، والحزن فتح بابه، فال تجعل هذا المشروع يكون غلطة الشاطر 

التي بألف.
Û  فإن وزارة اإلسكان كانت، وما يزال يشار لها بالبنان. فهي إحدى األحجار

الكريمــة المرصعــة على قالدة جيد المشــروع اإلصالحــي، فيما كانت في 
السابق تسرق من عمر المواطنين أكثر من جيلين انتظارا للحصول على 

منزل األحالم.
Û  ســعادة الوزيــر، وزارتكــم إحــدى قــالع األمــل، واألمــل كبيــر بتغييــر هــذا

المشروع مزايا ليفرح المواطنون.
Û  ســعادة الوزيــر، الهدايــا الهدايــا، فمزايــا تجعــل النــاس ضحايــا وقليال من

بقايا. دمت ســالما. وختاما، نقدم كل الشــكر لســمو ولي العهد حفظه هللا 
على توجيهه ســموه بإعادة دراســة المشــروع وعلى موقفه الكريم الذي 

القى صدى طيبا كريما.

خطاب مفتوح 
إلى وزير 
اإلسكان سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

وائل المبارك



الشباب يقودون لجنة “تحقيق البحرنة”
النفيعـــي والدوســـري يطيحـــان زينـــل ومعصومـــة بــــ 10 أصـــوات

اجتمعت لجنة التحقيق البرلمانية بشان عدم 
قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في 
القطاعيــن العــام والخــاص بمجلــس النــواب 
أول اجتماعاتها الختيار رئيس ونائب رئيس 
للجنــة، وخــال االجتمــاع تــم اختيــار النائب 
والنائــب  للجنــة،  رئيًســا  النفيعــي  إبراهيــم 

عبدهللا الدوسري نائًبا لرئيس اللجنة.
وعلمــت “البــاد” أن النفيعي والنائب يوســف 
زينــل تنافســا علــى رئاســة اللجنــة، وحســم 
األول تولــي مقاليــد اللجنــة بعشــرة أصــوات 

مقابل 4 أحرزها الثاني.
أمــا فيمــا يتعلــق بمركز نيابة الرئاســة، ذكرت 
عبدالرحيــم  معصومــة  النائــب  أن  المصــادر 
ترشــحت أمــام الدوســري، وحصلــت علــى 4 

أصوات مقابل 10 أصوات أحرزها األخير.

اللجنــة  أن  النفيعــي  ذكــر  االجتمــاع،  وبعــد   
ووضــوح  شــفافية  بــكل  مهامهــا  ســتمارس 
ونزاهة، مؤكًدا أنها لن تكون لجنة شكلية، أو 

لجنة “مجامات”.
وأوضــح النفيعــي فــي بيــان لــه عــن خالــص 
شــكره وتقديره لزمائه النواب على اختياره 
رئيًســا للجنــة، مؤكــًدا أن ثقتهــم وســام علــى 
الصــدر، وبأنــه تلمــس منهــم جميًعــا حماًســا 
التــي  األهــداف  اللجنــة  تحقــق  لكــي  بالًغــا 

مرضيــة  تكــون  وبنتائــج  ألجلهــا،  وجــدت 
لشــعب البحرين. وبّين بأن النظر في أســباب 
الحكوميــة  الوظائــف  فــي  األجانــب  إحــال 
بظل وجود الكفاءات الوطنية ســتكون على 
رأس أولويــات اللجنــة، الســيما الوضــع ذاتــه 
فــي القطــاع الخــاص، والــذي يعانــي األمرين 
األداة  غيــاب  مــع  التجــاوزات،  فوضــى  مــن 
القانونية لــوزارة العمل والتنمية االجتماعية 
أولويــة  فــرض شــرط  مــن  والتــي ســتمكنها 

مؤسســات  كل  علــى  البحرينــي  توظيــف 
القطاع الخاص.

وأوضــح النفيعي تطلعــات األعضاء للخروج 
تهنــدس  ورقابيــة،  محاســبية،  بتوصيــات 
الحكومــي  القطاعيــن  فــي  العمــل  خارطــة 
والخــاص، وتضــع يدهــا علــى مواضــع الخلل 
مؤكــًدا  الوظيفــة،  واســتغال  والتجــاوزات، 
أن ال تهــاون مــع من يهــدر الفــرص للكفاءات 
الوطنيــة مــن أن تنــال حقهــا الطبيعــي فــي 

الحصول على الوظيفة المناسبة.
إبراهيــم  النــواب:  التحقيــق  لجنــة  وتضــم   
)نائًبــا  الدوســري  عبــدهللا  )رئيًســا(،  النفيعــي 
المالكــي،  باســم  العامــر،  أحمــد  للرئيــس(، 
خالــد بوعنــق، عمــار حســين، فاضل الســواد، 
عبدالرحيــم،  معصومــة  العباســي،  محمــد 
يوســف زينل، علي إســحاقي، بدر الدوسري، 

عبدالرزاق حطاب، وسيد فاح هاشم.

لجنة التحقيق البرلمانية بشان بحرنة الوظائف

رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى استئناف مدان بالسرقة باإلكراه بعد خطفه 
بائــع ذهــب آســيويا، كان قد هدده بالقتل بســكين وضعهــا على رقبته بعدمــا اختلس منه طقما 
ذهبيا بقيمة 785 دينارا، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات، وفي الدعوى المدنية أمرت 
بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 500 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت 

وبمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

الواقعــة  أن  حكمهــا  فــي  المحكمــة  وأفــادت 
المــدان بهــا المســتأنف تتمثــل فــي أنــه بتاريخ 
20 فبرايــر 2017 دخــل المتهــم إلــى محل لبيع 
الذهــب  ســوق  مجمــع  بمنطقــة  المجوهــرات 
عليــه طقمــا  المجنــي  علــى  بالمنامــة وعــرض 
ذهبيــا، وقــرر له بأنه يريد بيعه ألن زوجته تمر 
بضائقــة ماليــة، فوافــق العامــل بالمحــل علــى 
ذلــك، وقــام بتثمين الطقم بمبلــغ 1180 دينارا، 
وحــرر رصيــدا بالشــراء لصالــح المتهم وســلمه 

المبلغ، وغادر المتهم المحل.
وبعــد مرور 5 أيــام عاد المتهم إلى ذات المحل 
وقرر للمجني عليه أنه يريد شراء طقم ذهبي 
باختيــار طقــم  فقــام  لتعويــض زوجتــه،  آخــر 

ذهبي تقــدر قيمته بحوالي 785 دينارا، وعليه 
قــام المجني عليه بتحرير رصيد شــراء للطقم 
ووضعهمــا فــي كيــس وأثنــاء ذلك قــال المتهم 
للمجنــي عليــه أنــه توجــد ســيارة تنتظــره فــي 
الخــارج، فخــرج مــن المحــل ولــم يرجــع حتــى 

وقت إغاق المحل.
وفــي اليــوم التالي والموافــق 26 فبراير 2017 
عاد المتهم إلى المحل المذكور واعتذر للعامل 
عــن مغادرتــه الليلة الماضية، وقــرر لألخير أنه 
يريــد الطقــم الذهبي الذي عرضه عليه ســابقا، 
وطلــب منــه تســليمه إياه خــارج المحــل؛ نظرا 
لتوقف ســيارته في الطريــق، فوافق الضحية، 
وأعــاد المتهم الكيس الذي يحتوي على الطقم 

الذهبي والرصيد للمجني عليه، وطلب منه أن 
يسلمه إياه بشرط أن يستلم منه المبلغ أوال.

وعلــى الفــور خرج المجني عليه مع المتهم من 
المحل وتوجها إلى مكان توقف سيارة المتهم، 
فشــاهد المجنــي عليــه المتهــم وهو يقــوم بعّد 
مبلغ مالي، فطلب منه المتهم الركوب معه في 

سيارته لكي يكمل عملية عّد المبلغ المالي.
وبالفعل ركب معه في السيارة وتحرك المتهم، 
بعــد  بالمتهــم  تفاجــأ  اآلســيوي  العامــل  أن  إال 
مســافة قصيرة يقوم بإخراج ســكين ووضعها 
علــى رقبتــه، وقــال له أنــه )إذا تكلمــت باقتلك( 
ومباشــرة قــام بســحب الكيــس الــذي يحتــوي 
علــى الطقــم الذهبــي والرصيــد منــه، ومــن ثــم 
ضربه عدة ضربات على رقبته ووجهه وأنحاء 

متفرقة من جسده بواسطة قبضة يده.
وعنــد وصولــه بالقــرب مــن مجمــع الســلمانية 
الطبــي أنــزل المجنــي عليــه مــن الســيارة والذ 
بالفرار من المكان، فما كان من اآلسيوي إال أن 

أبلغ مركز الشرطة بما حصل معه.

أمــرت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى اســتدعاء شــهود اإلثبــات بواقعة شــقيقين قتال بائع 
مخــدرات يبلــغ مــن العمــر 57 عامــا، فضال عــن ضربهما آلخريــن بوقائع مختلفة مســتغلين عدم 
قدرة المجني عليهم تقديم بالغات ضدهما كون أن الوقائع تكون ضمن عمليات بيع لممنوعات 
وقــد تعــرض الضحايــا للمحاكمــة الجنائيــة، وقــّررت تأجيــل القضيــة حتــى جلســة 20 مــارس 

الجاري، كما أمرت بتقديم المرافعة واستمرار حبس المتهمين لحين الجلسة القادمة.

وتتمثــل التفاصيــل في عثور الجهــات األمنية 
علــى جثــة شــخص في منــزل مهجــور بمنطقة 
القضيبيــة، وبجــواره إبــرة ملوثــة بالمخدرات، 
وبالكشــف المبدئــي عليها اتضــح وجود إصابة 
بالرأس ما يشير إلى وجود شبهة جنائية، وقد 
تعرف شــقيق المجني عليــه على الجثة، وقال 
إن المجنــي عليــه أعزب، وأن آخر مرة شــاهده 
فيهــا كانــت منــذ 19 يوًمــا، كما أنــه تعرف على 
مقتله من خال وسائل التواصل االجتماعي.

أن  تبيــن  الضحيــة،  قاتــل  حــول  وبالتحــري 
المتهميــن اتفقــا مــع المجنــي عليــه على شــراء 
منــه  ســرقاها  لقائهــم  وعنــد  منــه  المخــدرات 

واعتديــا عليــه بالضــرب، وأوضحــا أنهما تعرفا 
عليــه قبــل 3 أســابيع مــن الواقعــة، كمــا أنهمــا 
يتعامــان مــع عــدد كبيــر مــن مروجــي المــواد 
المخــدرة، ويعتــدون عليهم بالضرب بعد إتمام 
عمليــات شــراء المــواد المخــدرة، ليتمكنوا من 
الهرب دون دفع قيمتها، مستغلين عدم التقدم 
بباغــات ضدهم من مروجي المخدرات خوًفا 

من الوقوع في قبضة األمن.
وأســفرت التحريات عن أنهما في يوم الواقعة 
المخــدرات،  لشــراء  عليــه  بالمجنــي  اتصــا 
والتقيــا بــه في منطقة القضيبية، واســتدرجاه 
إلــى أحــد األماكــن المهجــورة، واعتديــا عليــه 

حتى أزهقا روحه وســرقا ما بحوزته من مواد 
مخدرة وهاتفه النقال.

اعتــادا  أنــه وشــقيقه  األول  المتهــم  واعتــرف 
شــراء المواد المخدرة واالعتــداء على بائعيها 
بعــد الحصــول عليهــا بغــرض الحصــول علــى 
األموال التي دفعوها لهم، نافًيا أنهما يتاجران 

بالمخدرات وإنما التعاطي فقط.
لكن أنكر في الوقت ذاته قتلهما للمجني عليه، 
مّدعًيــا أن األخيــر وبعــد تعاطيهــم للمخــدرات 
في المنزل المهجور ســقط جــراء جرعة زائدة 
تناولهــا مــن المخــدرات وتوفي فــي الحال من 

دون االعتداء عليه.
فــي حيــن أثبــت الطبيب الشــرعي فــي تقريره 
أنــه  ســابقة  بجلســة  المحكمــة  أودعــه  الــذي 
توجــد صعوبــة فــي الجزم حــول ســبب الوفاة 
نظــًرا للحالــة التــي وجــدت عليهــا الجثــة، إال 
أن األرجــح أن الوفــاة جــاءت بســبب اعتــداء 
علــى رأس المجنــي عليها بالضرب بشــكل أدى 

لإلصابات الموجودة .

ــب جــريــمــتــه ــك ــرت ــي تــظــاهــر بـــشـــرائـــه الــطــقــم ل درجا على استغالل عدم قدرة مرّوجي المخدرات على تقديم بالغات

مواطن يخطف آسيويا ليسرق ذهبا بـ785 دينارا شقيقان يعتديان على مواطن لسرقة مخدرات ويتسببان بوفاته

تنظــر المحكمــة الكبــرى الجنائية األولى في قضية تضم 7 متهمين بتنظيم شــبكة تعمل على تهريب المواد المخدرة والمؤثرة 
عقليا للبالد ودول خليجية أخرى، مستغلين الحافالت المعدة للسياحة الدينية في كل من سوريا والعراق، وضبط بحوزتهم 
حوالــي 100 ألــف قــرص مــن مادة الكبتاجون المعروفة باســم “الكبتي”، فضال عن تهريبهم كميات أكبر في أوقات ســابقة إلى 
داخــل وخــارج البــالد، والتــي تــم إخفاؤها في هيــاكل تلك الحافــالت، وقررت المحكمة تأجيــل النظر بالقضيــة إلعالن المتهم 

الخامس )هارب( بأمر اإلحالة والتصريح بنسخة من األوراق للدفاع، مع استمرار حبس المتهمين المقبوض عليهم.

مكافحــة  إدارة  أن  إلــى  التفاصيــل  وتشــير 
المخــدرات كانت قد تلقــت معلومات مفادها 
وجود شبكة تعمل على تهريب كميات كبيرة 
مــن المــواد المخــدرة بقصــد الترويــج والبيع، 
وتوصلــت التحريــات إلــى أن مــن يديــر هذه 
الشــبكة يســتخدم حافــات النقــل الســياحي 
المســتعملة مــن قبــل الحمــات الدينيــة فــي 
عمليات التهريب من كل من ســوريا والعراق 

إلى البحرين.
كمــا دلــت التحريــات علــى أن أفــراد الشــبكة 
يعملــون علــى ترويــج جــزء مــن تلــك المــواد 

يتــم  والباقــي  المملكــة  بداخــل  المخــدرة 
كمــا  التعــاون،  مجلــس  دول  فــي  ترويجــه 
يعــاون مديرهــم أشــخاص يعملــون مهربيــن 

ومروجين وموزعين.
وجــاء فــي األوراق أن أحــد المتهميــن وهــو 
قائد إلحدى الحافات قام بتهريب كمية من 
أقــراص “الكبتــي” في إحــدى الحافات التي 
أقلت حملة دينية إلى ســوريا، وعندما توجه 
أفــراد مــن شــرطة اإلدارة إلــى جانــب منــزل 
المتهم الكائن بمنطقة بوري شوهدت حافلته 
متوقفــة بالقــرب مــن مســكنه، وعندمــا خرج 

الحافلــة  بتلــك  مــن مســكنه توجــه مباشــرة 
إلى منفذ جســر الملك فهــد، وفور وصوله تم 

القبض عليه.
وعثــر أفــراد الشــرطة عنــد تفتيــش الحافلــة 
علــى حوالــي 76 ألــف قــرص “كبتــي” كانــت 
موزعة على 38 كيســا شــفافا، وكانت مخبأة 
فــي هيــكل الحافلة بالقرب مــن ناقل الحركة 

بمؤخرة الحافلة.
وبســؤال المتهــم قــرر بأنه كان قــد توجه إلى 
سوريا مرافقا لسائق الحافلة الرئيس، وهناك 
تــم أخذها إلى ورشــة إلخفــاء تلك األقراص، 

مبينــا أن دوره اقتصر على مســاعدة الســائق 
الــذي طلــب منه التوجه إلحــدى المناطق في 
دولــة خليجيــة وإيقــاف الحافلــة فــي إحــدى 
صاحــب  لــه  ســيحضر  إذ  هنــاك،  المغاســل 

الحافلة ويسلمه مبلغ 500 دينار.
وفي ذات الســياق تم القبض على متهم آخر 
)المتهــم الثالث بالقضية( مــن منطقة الجفير، 
الذي عثر بحوزته على مبالغ مالية يعتقد أنها 
متحصلــة من بيــع المؤثرات العقليــة، إضافة 
إلــى 1.3 غــرام مــن المؤثــر العقلــي “الشــبو” 
وقطعــة مــن مخدر الحشــيش، واعتــرف بأنه 
يعمــل لصالــح أحــد األشــخاص فــي تهريــب 
المواد المخدرة من ســوريا والعراق إلى دول 

مجلس التعاون.
تهريــب  مــن  تمكــن  بالفعــل  أنــه  وأضــاف 
كميــات عــدة، مقابــل حصولــه علــى 10 آالف 
دينــار، كمــا ســبق لــه تهريــب 100 ألــف قرص 
مــن العــراق إلــى دولــة خليجيــة مقابــل نفس 

المبلــغ مســتخدما حافــات النقــل الســياحي 
المســتعملة مــن قبل الحمــات الدينيــة، وأنه 
سلم جزء من تلك الكمية المهربة إلى شقيقه 
وإلى شــخص آخر، وهو ما دعا الشــرطة إلى 
التوجــه لمنــزل شــقيق المتهم الثالــث، والذي 
مــن  قــرص  ألــف   18 علــى  فيــه  العثــور  تــم 
الكبتاجــون ومبلــغ مــن عملة خليجيــة يعادل 

7 آالف دينار.
وبالتحــري عــن مــكان وجود الشــخص اآلخر 
الــذي اعتــرف عليــه المتهــم الثالــث، اتضــح 
أنــه موجــود بمنطقــة الصخيــر “البــر”، والــذي 
عنــد إباغــه بأنهم من الشــرطة أبدى مقاومة 
شــديدة عنــد القبــض عليــه، فضا عــن ضبط 
شخص آخر برفقته بعدما تبين أنه في حالة 

غير طبيعية.
وعند تفتيش ســيارة المتهم الرابع المقبوض 
عليه في الصخير عثر فيها على 1689 قرص 
“كبتــي” بداخل 17 كيســا شــفافا، كما اعترف 

بأنــه يحــوز كميــة أخــرى مكونــة مــن 4000 
قــرص مخبأين في مزرعة بمنطقة دمســتان، 

فتم ضبطها أيضا.
بعــد  الشــبكة  العامــة  النيابــة  وأحالــت  هــذا 
المتهــم  عــدا  أفرادهــا  باقــي  علــى  القبــض 
الخامــس علــى اعتبــار أنهــم بتاريــخ 7 ينايــر 
وحتــى  األول  مــن  المتهمــون  أوال:   ،2019
االتجــار  بقصــد  وحــازوا  جلبــوا  الخامــس: 
غيــر  فــي  “الميتافيتاميــن”  العقلــي  المؤثــر 

األحوال المرخص بها قانونا.
بقصــد  وأحــرز  حــاز  الثانــي:  المتهــم  ثانيــا: 
التعاطــي مــادة الحشــيش المخــدرة والمؤثــر 

العقلي الميتافيتامين.
حــازا  والســادس:  الثالــث  المتهميــن  ثالثــا: 
وأحــرزا مــادة الحشــيش ومؤثريــن عقلييــن 

بقصد التعاطي.
رابعــا: المتهمان الرابع والســابع: حازا وأحرزا 

مؤثر عقلي بقصد التعاطي.

محاكمـــة 7 بتهريــب “كبتــي” من سوريــا والعــراق

هاربون لجأوا لـ )LMRA( ومنحوا “فيزا مرنة”
“^” بمجلـــس النائـــب هاشـــم: 70 % مـــن العاطليـــن جامعيـــون

بيــن “تعابيــر حائــرة” بدت على وجــوه الحضور 
تــارة وتســاؤالت “مؤلمــة” تــارات أخــرى بشــأن 
مــن  عمــل  عــن  الباحثيــن  ومســتقبل  حاضــر 
البحرينييــن، أجمعــت اآلراء في مجلس النائب 
فاح هاشــم على حجم التعقيدات التي تحيط 
بملــف العاطليــن، وتأكيــد حقوقهــم فــي العيش 
الكريــم، ومطالبــة الدولــة بتحمــل مســؤولياتها 
الصالــح  ممــدوح  النائــب  وتحــدث  تجاههــم. 
عــن تجربتــه الشــخصية :”أنــا واحــد مــن الناس 
مشــروع  أبــدأ  أن   2002 العــام  فــي  اســتطعت 
الخــاص، وكانــت فتــرة جيدة جدا، لكــن الوضع 
صعب اليوم، حيث سيواجه البحريني منافسة 
األجنبي، في السابق، لم يكن باإلمكان لألجانب 
إصدار سجات إال بمشاركة بحريني بنسبة 51 
بالمئــة و49 بالمئــة لألجنبــي، واليــوم األجنبــي 
يتملــك بنســبة 100 بالمئــة، والمضحــك المبكي 
فــي هيئة تنظيم ســوق العمل أنها ســمحت ألي 

عامــل يهــرب مــن كفيلــه أن يلجــأ إليهــا لتمنحه 
لديــك  أن  تتخيــل  أن  ولــك  المــرن!  التصريــح 
خادمــة أو عامــا أو ســائقا أو بســتانيا يهــرب 
فتبلــغ عنــه لــدى الجهــات المعنيــة، فتاقيــه هو 
نفسه أصبح مستثمًرا، كيف .. ال أعلم؟ القوانين 
اليــوم تؤثــر علــى بحرنــة الوظائــف، فالحكومة 
اليــوم تقــول ليــس لــدي وظائــف. حســٌن لمــاذا 

تسهلين لألجنبي وال تسهلين للبحريني ؟”.

الجدل مستمر

وفــي مداخلتــه، تطــرق األميــن العــام المســاعد 
لاتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن كريــم 

األنســب  “هــل  القديــم:  التســاؤل  إلــى  رضــي 
للبحرنــة أن نخلــق فــي الســوق آليــات بحيــث 
يصبح البحريني مطلوًبا لدى صاحب العمل، أم 
فرض المســألة بحكم القانون؟ وال يزال الجدل 
مســتمًرا، وكل طرف له نصيب من الصحة، فا 
التشــريع لوحــده يكفــي بحيــث تنــزل القوانيــن 
مفروضــة فرًضــا علــى صاحــب العمــل، وال تــرك 
الموضــوع للســوق الحــر مــن دون تدخــل مــن 
جانــب الدولــة يكفي. نريد خلطة وإال سنفشــل، 
 2006 العــام  أنــه منــذ  وأكبــر دليــل علــى ذلــك 
بصــدور قانــون رقــم 19 المعنــي بهيئــة تنظيــم 
ســوق العمــل لجعل البحرينــي أكثــر “مرغوبية” 

برفــع كلفــة األجنبــي ليجــد صاحب العمــل - مع 
ارتفــاع الكلفــة – أن البحريني هو الخيار، إال أن 

الجدل مستمر حتى اليوم”.

نسبة مخيفة 

ولفــت النائــب فاح هاشــم إلى أن هنــاك حاجة 
لحــوار مجتمعي حقيقــي للوصول إلى الحلول، 
ذاكًرا أنه تم طرح اســتبانة شــارك فيه أكثر من 
3 آالف مشــارك، ليكشــف نســبة مخيفــة بلغــت 
70 بالمئــة مــن جانب الجامعييــن العاطلين عن 
العمــل لمــدد تتــراوح بيــن 5 إلــى 10 ســنوات، 
فهــذا الخريــج صرفــت عليــه الدولــة وصرفــت 
عليه أســرته، وهــو طاقة وطنية يحمل شــهادة 
ماجســتير أو دكتوراه وهو عاطل! لذلك نحتاج 
طــرح المشــكلة أمــام الدولــة، فليســت مقتصرة 
علــى “واحــد  أو اثنيــن أو عشــرة خريجييــن”، 
فهــذه طاقــات مــن حقهــا أن تخــدم البلــد وأن 
تعيش، وبمســاعدة الجميع، نســتطيع أن نتقدم 

في بعض الخطوات.

حضور مجلس النائب فالح هاشم يتابعون نقاشات اللقاء

09 local@albiladpress.com

الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  عاقبــت 
بالســجن  عامــا”   31“ مواطنــا  األولــى 
 3000 وبتغريمــه  ســنوات   5 لمــدة 
آســيوية  شــابتين  وبحبــس  دينــار، 
وأوروبية “30 و26 عاما” لمدة 6 أشــهر 
وبتغريمهما مبلغ 100 دينار، كما حبست 
اآلســيوية شــهرا واحــدا إلقامتهــا غيــر 

المشــروعة بالباد، كمــا أمرت بمصادرة 
المضبوطــات وبإبعــاد المتهمتين نهائيا 
عــن المملكــة؛ إلدانتهمــا ببيــع وتعاطــي 
المؤثــر العقلي الميتامفيتامين، وأعفت 

اآلسيوية من عقوبة البيع.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين 
الثاثــة أنهــم في غضــون عامي 2017 
المنســوبة  الجرائــم  ارتكبــوا  و2018، 

إليهم.

5 سنوات لمواطن و6 أشهر ألجنبيتين بقضية مخدرات

األربعاء
6 مارس 2019 
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Û  يحتفي أبناء البحرين اليوم، في السادس من مارس، بمرور عقدين زاهرين
لحكــم حضــرة صاحــب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة حفظه هللا 
ورعاه، تخللهما الكثير والكثير من المتغيرات الحضارية الزاهرة، والناصعة، 
التــي شــدت مــن عزيمــة االنســان البحرينــي، وجعلتــه نــدًا لغيــره، فــي بنــاء 

األوطان، وصنع األمجاد، وتحقيق التغيير اإليجابي، والمأمول.
Û  ،كان جالته قبل عقدين من اآلن، على موعد مع مواجهة التحدي والتغيير

بتجربــة ليســت بالجديــدة، فالقائــد المحنــك، والحكيــم، الذي أرســى دعائم 
قــوة دفــاع البحرين وأســس مفاصلهــا، لتكون مثااًل عالميــًا يحتذى به، على 
مســتويات التعبئــة، والتنظيــم، والتطويــر، والتدريب، والجاهزيــة القتالية، 
هــو ذاتــه مــن قاد بــاده عبر مشــروع إصاحي مغايــر، منح الرجــل والمرأة 

حقوقهم الكاملة، على قدر وافر من العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص.
Û  وأثبــت المشــروع اإلصاحــي لجالتــه، منــذ الوهلــة األولــى، بأنــه مشــروع

البنــاء والنجــاح، واإلنقــاذ، فالمتغيــرات الكبرى التــي تعصف بالعالــم يوميًا، 
اقتصاديــًا، وسياســيًا، واجتماعيــَا، تتطلب بذات األثنــاء، أن تكون البحرين 

حاضرة مع األمم األخرى على ذات القدر والمسافة، والتنافسية.
Û  ،ولذلــك كلــه، خــرج جالتــه للعالــم بميثاق وطني مــن ذهب، أوجــد البرلمان

والمجالــس البلدية، واطلق العنان للصحافــة ولحرية الرأي والتعبير، ومكن 
المرأة، وطور من القطاعات التعليمية والقضائية والصحية، وفتح األبواب 
مــع دول المنطقــة والعالــم، ليكرس مــن مكانة مملكة البحريــن في األذهان، 
كمملكة صديقة، تمد يدها دومًا لآلخرين، بالود، والمحبة، وباألثر الجميل.

Û  عقديــن مــن الذهــب الناصــع مــرا علــى البحريــن، تحــت رايــة جالــة الملــك
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، حملت بها ما حملــت من رياحًا للتغيــر، والبناء 
االيجابــي، تاركــة األثــر الغائــر في نفــوس المواطنيــن، والمقيميــن، والزوار، 

حول جمالية هذا الوطن المفتوح للعالم.
Û  وكيف أنه أضحى بحكمة قادته، وإرادة مواطنيه، وشجاعتهم، معلمًا أمميًا

وعالميــَا، يشــاد بــه، ويثنى عليه، فــي كل شــاردة وواردة، بفضل من هللا عز 
وجل، ثم إرادة ملكية متطورة، يقودها ملك خليفي طموح.

والئي لحمد

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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قال المواطن المتضرر من إلغاء وظيفته بوزارة التربية والتعليم وإحالته للتقاعد اإلجباري وعدم االستفادة من خبراته المهنية 
لـ “البالد” أن “قرار اإللغاء كان في شهر نوفمبر 2018 فترة تقديم التقاعد االختياري، إال أنه تم تسليمي الخطاب رسميا من جهة 
العمــل بتاريــخ 7 ينايــر 2019، أي بعــد انتهــاء فترة التقدم للتقاعد االختياري وقام الديــوان بإخطاري عن ذلك في نظام “تواصل” 

بتاريخ 2 يناير 2019 مما حرمني من االستفادة من مميزات برنامج التقاعد االختياري؛ وذلك للتخفيف من الضرر”.

جــاء ذلــك تعقيبــا مــن المواطــن على رد 
الديوان الذي تنشره “البالد” بعدد اليوم:

تعقيب المواطن

حســب مــا ورد فــي تقريــر ديــوان الرقابــة 
2013- الماليــة  للســنة  واإلداريــة  الماليــة 
وظيفــة  مــن  نقلــي  عمليــة  فــإن   ،2014
مدقــق داخلي في معهد البحرين للتدريب 
)وهــي وظيفــة تخصصيــة تحتاج لشــهادة 
بكالوريــوس وخبــرة نوعيــة( إلــى وظيفــة 
فنــي مصــادر تعلم -فنــي مكتبة- بمدرســة 
وتحتــاج  أدنــى  وظيفــة  )وهــي  صناعيــة 

شهادة ثانوية( يعتبر ذلك مخالفة صريحة 
ألنظمــة الخدمــة المدنيــة، إذ أشــار التقرير 
لموضوعــي بالتحديد وبيــن مخالفة وزارة 
التربيــة للبند )1( من المادة )17( من ديوان 
أنــه  علــى  نــص  والــذي  المدنيــة،  الخدمــة 
))يجــوز بقــرار مــن الســلطة المختصــة بعد 
موافقــة الديــوان نقل الموظــف أو ندبه أو 
إعارتــه...((، وأيضــا مخالفــة البنــد )3( مــن 
المــادة )17( مــن الالئحــة التنفيذية لقانون 
الخدمــة المدنيــة، والتــي تنــص علــى ))...

للشــروط  مســتوفيا  الموظــف  يكــون  أن 
والمعايير لشغل الوظيفة المنقول إليها((. 

وردت الــوزارة بــأن ذلك كان بالتنســيق مع 
ديــوان الخدمــة المدنيــة علمــا بــأن ديــوان 
الخدمــة لم يعقب على هــذه النقطة، وكان 
األولــى تنفيذ توصيــة ديوان الرقابة وجبر 
الــذي  الجســيم  والمعنــوي  المــادي  الضــرر 
لحــق بــي نتيجــة هــذا اإلجــراء المخالــف 

لألنظمة والقوانين.
فإنــه  الوظيفــة،  إلغــاء  بخصــوص  أمــا 
وبحســب رد ديــوان الخدمــة المدنيــة فــي 
نظــام “تواصــل”، فــإن عمليــة اإللغــاء تمت 
رســميا في شــهر نوفمبر 2018، وفيما يلي 

تعليقنا على هذه النقطة:

شــهر  فــي  كان  اإللغــاء  قــرار  أن  رغــم   1-
التقاعــد  تقديــم  )فتــرة   2018 نوفمبــر 
االختيــاري(، إال أنــه تــم تســليمي الخطــاب 
7 ينايــر  رســميا مــن جهــة العمــل بتاريــخ 
2019، أي بعــد انتهاء فترة التقدم للتقاعد 
االختيــاري، وقــام الديــوان بإخطــاري عــن 
ذلــك فــي نظــام “تواصــل” بتاريــخ 2 ينايــر 
مــن  االســتفادة  مــن  حرمنــي  ممــا   2019
مميــزات برنامج التقاعد االختياري؛ وذلك 

للتخفيف من الضرر.
-2 بمــا أن إلغــاء الوظيفــة تــم رســميا فــي 
الوظيفــة  أن  أي   –  2018 نوفمبــر  شــهر 
موجودة فعليا، ولم تلغ قبل هذا التاريخ-، 
فمــا المبــرر القانونــي واألخالقــي للديــوان 
والــوزارة في حرماني من مباشــرة مهامي 
الوظيفيــة كمدقق داخلــي من 2013 حتى 

نهاية 2018؟
شــهادة  لــديَّ  بحرينــي  مواطــن  أنــا   3-
بكالوريــوس فــي المحاســبة وأكثــر من 10 
شهادات احترافية في مجال االستشارات 
البشــرية  والمــوارد  والتدريــب  والتدقيــق 
مجــال  فــي  ســنة   16 مــن  أكثــر  وخبــرة 
مــن  اكتســبتها  واالستشــارات  التدقيــق 
عملــي في ديوان الرقابة المالية وشــركات 
وخــارج  داخــل  واالستشــارات  التدقيــق 
البحريــن، وهي شــهادات وخبرات مطلوبة 
فــي القطــاع الحكومــي بشــكل عــام، وفــي 

الــوزارة بشــكل خــاص، ولكن رغــم ذلك لم 
يقم الديوان باالســتفادة من هذه الخبرات 
وتوجيههــا فيمــا يخــدم البلد الــذي يحتاج 
كــوادر وطنيــة شــابة ومحترفــة ومدربــة 
بالخصــوص ضمــن برنامج التــوازن المالي 

الحالي. 
علما بأنه حســب تعليمات الخدمة المدنية 
رقــم )5( للعام 2012 بشــأن إلغــاء الوظيفة 
فــإن  شــاغلها،  خدمــة  وإنهــاء  المشــغولة 
مــن مســؤوليات الجهــات الحكوميــة: ).....

البحث عن وظائف معتمدة شــاغرة لنقلهم 
فــي  شــغلها  شــروط  اســتوفوا  إذا  إليهــا 
الجهــة الحكوميــة نفســها أو فــي أي جهــة 
حكوميــة أخــرى قبل تمريــر طلبات اإللغاء 
اســتمرت  ذلــك  رغــم  ولكــن  للديــوان....(، 
الــوزارة بمخالفــة قوانين الخدمــة المدنية 
حســب مــا جــاء في تقاريــر ديــوان الرقابة 

المالية واإلدارية.

ألغيــت الوظيفـة في نوفمبــر وأبلغ بعــد شهريــن

المنامة - وزارة الداخلية

المروريــة  الثقافــة  إدارة  مديــر  صــرح 
صالح شــهاب بأن اإلدارة العامة للمرور 
أنهت االستعدادات والترتيبات الالزمة 
النطــالق فعاليات أســبوع المرور 2019 

في الفترة من 7 - 16 مارس الجاري.
القريــة  افتتــاح  ســيتم  أنــه  وأوضــح 
المروريــة بمجمــع األفنيــوز والمتضمنــة 
التعليــم  بيــن  مــا  متنوعــًا  ركنــًا   18
والترفيــة والخدمات المرورية المقدمة 
للجمهــور إلــى جانــب مســرح الفعاليات 

والبرامج المتنوعة.
وأشــار إلــى أن فعاليات أســبوع المرور، 
الفئــات  مختلــف  مشــاركة  تســتهدف 
والفكــر  اإلبــداع  لتوظيــف  العمريــة 

أكثــر  ســبل  إليجــاد  والعلــم  والمعرفــة 
فعالية لتعزيز ثقافة الســالمة المرورية، 
لتكريــم  حفــالً  الفعاليــات  وستشــمل 
الســواق المثالييــن الملتزميــن باألنظمة 
بمســابقة  والمشــاركين  والقوانيــن، 
المروريــة”،  البحريــن  جامعــة  “جائــزة 
لفئــة  المروريــة”  التوعيــة  و”جائــزة 
والخاصــة،  العامــة  الثانويــة  المــدارس 
فــي  المشــاركين  تكريــم  علــى  عــالوة 
بيــان  بمدرســة  الحــر  الرســم  مســابقة 
الخاصــة،  المــدارس  لطلبــة  البحريــن 
والتــي تهــدف إلــى رفع مســتوى الوعي 
لــدى طلبــة ريــاض األطفــال والمرحلــة 

االبتدائية.

انطالق فعاليات أسبوع المرور الخميس

10local@albiladpress.com
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المواطن يشكو 
حرمانه من 

التقديم للتقاعد 
االختياري

“األوقاف الجعفرية” ترفض تنفيذ أحكام قضائية
والــقــانــون ــة  ــدال ــع ال ــوجــه  ب تــقــف  اإلدارة  ــاد”:  ــبـ “الـ ـــ  ل مــفــصــول 

إدارة األوقــاف الجعفريــة تؤســس لظاهــرة غيــر مرغوبــة وال يمكن القبول 
بهــا، هكــذا بــدأ عــدد مــن المواطنيــن وصفهــم إدارة األوقــاف التــي ترفض 

تنفيذ أحكام المحكمة وفًقا لحديثهم.

وأضافوا أن اإلدارة تؤسس إلى ظاهرة، 
وهي ظاهرة التعالي على تنفيذ القانون 
الباتــة،  القضائيــة  األحــكام  وخصوصــا 
“دليلنا في ذلك وجود عدد من األحكام 
القضائية مــن مختلف درجات المحاكم 
أحكامــا  أصــدرت  التــي  البحريــن  فــي 
ضــد إدارة األوقــاف الجعفريــة، ولكنهــا 
تصطــدم بعناد عــدم التنفيــذ بالرغم أن 

تنفيذها معجل حسب نص القانون”.
الســر فــي ذلــك وكمــا يــروي الــرواة من 
أصحــاب الشــأن أن هناك مــادة قانونية 
الســيادية  الحكوميــة  للجهــات  تســمح 
بعدم تنفيذ أحكام المحكمة، ويستخدم 
القائمــون على إدارة األوقاف الجعفرية 
قــوة  لتكســير  كمطرقــة  المــادة  هــذه 
القوانيــن فــي تحــد واضــح وصريح لما 

ينص عليه الدستور )العدالة(.
فــي  واالجتهــاد  التأويــل  عــن  وبعيــًدا 
موضــوع ال يمكــن االجتهــاد فيــه؛ نظــًرا 
الحكــم  لقــوة األحــكام نســتعرض هــذا 
األحــكام  مــن  العديــد  يختصــر  الــذي 
والمحســومة  الوقائــع  مــن  المشــابه 

محاكــم  مــن  باتــة  قضائيــة  بأحــكام 
متعــددة االختصــاص والدرجــات، وفًقا 

لما حدثنا بها أصحابها.
نــدع صاحبها ســيد جعفر محمد هاشــم 
يــروي لنــا الوقائــع، حيث يشــير إلى أنه 
غــادر البحريــن مــن أجــل مهمــة تعنــى 
بجهــة العمــل، وبعد عودته تلقى اتصال 
هاتفــي من أحد مســؤولي اإلدارة أفاده 
خــالل المكالمة بأنه مفصول عن العمل، 
لــه  قــال  األســباب  عــن  ســأله  وحينمــا 
مهمتي إلى هنا انتهت )التبليغ بالقرار(.

ويضيف: وبعد مراجعته رئيس مجلس 
إدارة األوقاف الجعفرية الشيخ محسن 
العصفــور اتضح له الموقف جلًيا حينما 
قــال له الرئيــس: إن إقالتك كانت خطأ، 

ولكننــا نتبنــى مبدأ مفاده يقول )الســهم 
الــذي يخــرج مــن القــوس ال يرتــد إليــه( 

وعليك أن تفهم المعنى.
وأشار: وبعد ذلك حاولت مراًرا وتكراًرا 
طرق باب اإلدارة؛ من أجل تسوية ودية 
أو الحصــول علــى خطــاب إقالــة، ولكن 
أبواب اإلدارة أغلقت في وجهي، حينما 
تبين لي أن هناك قرارا تعسفيا أخذ في 
حقــي لإلقالــة مــن العمــل دون مراعــاة 
رســمها  التــي  القانونيــة  اإلجــراءات 
قانون العمــل، وديوان الخدمة المدنية؛ 
تــم  لكــون توظيفــي فــي اإلدارة  نظــرا 
المدنيــة،  الخدمــة  ديــوان  طريــق  عــن 
وحينمــا جــاءت جهودي بالفشــل لجأت 
إلى القانون؛ من أجل اســتيفاء حقوقي 

المتمثلة بعودتي للعمل.
وذكــر: أحيلــت شــكوتي للقضــاء وبعــد 
وأســباب  لوقائــع  القضــاء  تمحيــص 

الكبــرى  المحكمــة  أصــدرت  الدعــوى 
المدنية األولى بتاريخ 23 مارس 2017 
حكًمــا قضــت فيــه بإلغــاء وقــف صــرف 
الراتب اعتباًرا من يناير 2015، وقضت 
الثانيــة  المدنيــة  االســتئناف  محكمــة 
محكمــة  صــدور  بعــد  الحكــم.  بتأييــد 
التمييز بقرار: قررت المحكمة في غرفة 
المشــورة عــدم قبــول طعــن )األوقــاف 
الجعفريــة( بالمصروفات وأمر بمصادرة 
الكفالــة، وبذلك لم تبــق أي ذريعة لجهة 

العمل في عدم تنفيذ األحكام.
وديــوان الخدمــة المدنيــة قــد خاطــب 
األوقــاف الجعفريــة بخطــاب بتاريــخ 7 
نوفمبــر 2018، بضــرورة صــرف المبالــغ 
التــي إليه وعودتــه للعمل، لكن األوقاف 
تنكــرت اســتالمها خطــاب الحكــم، علًما 
بــأن ســيد جعفــر هــو مــن قــام بتســليم 

الحكم شخصيا للمسؤولين باإلدارة.

مجلس إدارة األوقاف الجعفرية

تذكير
رقم )4( لرئيسة 

“التأمينات”

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار
Û .”أي شيء يشعرك بالنقاء فهو الطريق“

جالل الدين الرومي

Û  مبــررات الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي إغــالق فرعهــا بمجمــع ســترة
ومخلصــي  المســتفيدين  مــن  مطــروق  فــرع  ألنــه  مقنعــة؛  غيــر  التجــاري 
المعامــالت، ويخالــف توجــه “التأمينــات” رفــع مســتوى الخدمات وتســهيل 

وصول المستفيدين للفروع القريبة من مناطقهم إلتمام المعامالت.
Û  اكتفــت الهيئــة بمبــرر إغــالق الفــرع بجملــة بــال لــون وال طعــم وال رائحة، إذ

قالــت إن اإلغــالق في إطار التقييم المســتمر لخدمــات الهيئة وقياس مدى 
مالءمة الطاقة التشغيلية للفروع مقابل احتياجات المستفيدين.

Û  وتأسيســا علــى مبــرر الهيئة أعاله، فكم يبلغ عدد األمتار المربعة بالمســاحة
المكتبية للزوار بفرع مجمع سيف المحرق، وإيجاره الشهري، وعدد مرتاديه 

خالل أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير الماضية، مقارنة بفرع مجمع سترة؟
Û  تتراكــم االستفســارات بعهــدة الهيئــة، ولكنهــا مازالــت تصــم اآلذان عن الرد

علــى مؤاخــذات الصحافــة. كتبــت   استفســارات   للرئيــس التنفيــذي للهيئــة 
إيمــان المرباطــي ،  بمقــال   نشــرته   صحيفة   البالد   بعــدد   يوم   اإلثنيــن   الموافق  
   14 ينايــر 2019، والمؤســف أنهــا  لــم   تجــب   عن   هذه   الشــواغل منــذ أكثر من 
شــهر ونصــف الشــهر. وبما يخالف توجيهــات القيادة الحكيمــة باالنفتاح مع 

الصحافة؛ الستجالء الحقيقة والمعلومة األمينة.
Û :وأكرر استفساراتي منتظرا اإلجابة الشافية
Û   كم   عدد   القضايا   المرفوعة   من   الهيئة   أو   عليها   أمام   المحاكم   على   اختالف -

 أنواعها   ودرجاتها   خالل   األعوام   الثالثة   األخيرة؟
Û كم   عدد   القضايا   التي   كسبتها   وخسرتها؟ -
Û   مــا   قيمــة   المبالــغ   التــي   عــادت   لخزينــة   الهيئــة   من   أحــكام   قضائية   كســبتها -

 ،واألخرى   التي   تكّبدت   الهيئة   سدادها   لمن   كسب   حكًما   ضد   الهيئة؟

علوي الموسوي

تكسر صيرورة 
األحكام بمطرقة

محرر الشؤون المحلية

أفاد ديوان الخدمة المدنية أن إلغاء الوظيفة يعد أحد أســباب انتهاء الخدمة وإنهاء وظيفة شــاغلها والتي طبًقا لها فإنه تشــطب 
الوظيفة بكامل واجباتها ومسؤولياتها من مهام التنظيم المدرجة ضمنه الوظيفة في الجهة الحكومية بصورة دائمة ويترّتب عليها 
إمــا نقــل الموظــف إلــى وظيفة أخرى شــاغرة إذا ما رغبت الســلطة المختصة ذلك أو إنهاء خدمته، وذلك ألســباب تنظيمية كثبوت 

عدم الحاجة إليها نتيجة إلعادة التنظيم أو إعادة هندسة العمليات اإلدارية أو انخفاض حجم العمل.

جــاء ذلــك، تعقيًبــا مــن الديــوان علــى شــكوى 
بعنــوان  )البــالد(  صحيفــة  نشــرتها  مواطــن 
ــا  )“التربيــة” تفصــل مدقًقــا بعــد تظلــم نقلــه فنيًّ

بمكتبة”.
وفيمــا يأتــي نــص الــرد الــوارد مــن مديــر إدارة 

االتصال عصام عطية الحايكي:

 نص الرد
انطالًقــا مــن اهتمــام وتجــاوب ديــوان الخدمــة 
مــن  صحيفتكــم  فــي  ينشــر  مــا  بــكل  المدنيــة 
موضوعــات تهــم الــرأي العام الســيما مــا يتعلق 

بالخدمــة المدنية، وباإلشــارة إلى الخبر المشــار 
إليه أعاله المنشور في العدد رقم 3780 الصادر 

يوم الثالثاء الموافق 19 فبراير 2019م.
فإنــه يطيب لنــا إفادتكم بأنه وفقــًا لنص المادة 
الخدمــة  قانــون  أحــكام  مــن   )1( الفقــرة   )30(

المدنيــة والتــي تنــص علــى أنــه “تنشــأ فــي كل 
يصــدر  لجنــة  الحكوميــة  الجهــات  مــن  جهــة 
بتشــكيلها قــرار من الســلطة المختصــة تختص 
بالنظــر فــي التظلمــات المقدمــة مــن الموظفين 
غيــر شــاغلي الوظائــف العليا ومن فــي حكمهم 
مــن  ــا  تمــس حقًّ التــي  اإلداريــة  القــرارات  مــن 
حقوقهــم الوظيفيــة، وذلك وفًقا للضوابط التي 
تحددها الالئحة التنفيذية” وتأسيًسا على ذلك 
النــص فقد ســبق للموظف المذكــور التظلم لدى 
ديــوان الخدمــة المدنيــة وقــام الديــوان باتخاذ 
اإلجــراءات القانونيــة المتبعــة حيالــه بحســب 
أنظمة وتشــريعات الخدمة المدنية وتم فحص 

إلــى جهــة  ثــم إحالتــه  موضــوع التظلــم ومــن 
عملــه، كمــا وتــم الــرد عليه فــي النظــام الوطني 
وتوجيهــه  )تواصــل(  والشــكاوى  للمقترحــات 
لمراجعــة جهــة عمله بعد أن تم إحالة موضوعه 
إليهــا مــن قبــل ديــوان الخدمــة المدنيــة عمــالً 

بالنصوص القانونية الخاصة بذلك.
أمــا فيمــا يتعلــق بإلغــاء الوظيفــة فنفيدكم بأنه 
قانــون  مــن  )ح(  البنــد   )25( رقــم  للمــادة  وفًقــا 
الخدمــة المدنيــة فــإن إلغــاء الوظيفــة يعد أحد 
أسباب انتهاء الخدمة التي قررها القانون على 
النحو الذي فصلته المادة رقم )40( من الالئحة 
وكذلــك  المدنيــة  الخدمــة  لقانــون  التنفيذيــة 

تعليمات الخدمة المدنية رقم )5( لسنة 2012م 
بشــأن إلغــاء الوظيفة المشــغولة وإنهاء وظيفة 
شــاغلها والتــي طبًقا لهــا فإنه تشــطب الوظيفة 
بكامل واجباتها ومسؤولياتها من مهام التنظيم 
المدرجــة ضمنه الوظيفة فــي الجهة الحكومية 
بصــورة دائمــة ويترتب عليها إمــا نقل الموظف 
إلى وظيفة أخرى شــاغرة إذا ما رغبت الســلطة 
المختصــة ذلــك أو إنهاء خدمته وذلك ألســباب 
تنظيميــة كثبــوت عــدم الحاجــة إليهــا نتيجــة 
العمليــات  هندســة  إعــادة  أو  التنظيــم  إلعــادة 

اإلدارية أو انخفاض حجم العمل.

بمكتبة ــا  ــيًّ ــن ف تــعــيــيــنــه  ــد  ــع ب مــدقــق  ــل  ــص ف ــوع  ــوضـ مـ ــى  ــل ع ــرد  ــ ي ــة”  ــدمـ ــخـ “الـ

مصير الموظف بعد إلغاء الوظيفة النقل لشاغر أو التقاعد

محرر الشؤون المحلية

العصفـور يعطل تولـي المدنـي الواليـــة علــى “المصلــى”
حكم قضائي آخر صادر عن المحكمة الكبرى الشرعية الثانية، ويعد من األحكام الباتة صدر قبل عام ونيف فيما يخص 
مصلى العيد، ونص الحكم بتعيين المدعي المدخل فضيلة الشيخ محمد طاهر سليمان الشيخ علي محمد المدني متولًيا 
شرعًيا منفرًدا على مصلى العيد الكائن في جبلة حبشي من المنامة، واألوقاف التابعة له التي ال ولي لها وذلك بمواجهة 
األوقاف الجعفرية وإلزامها بقيد ذلك في سجالتها الرسمية، إال أن اإلدارة ال تنفذ هذا الحكم الصادر منذ أكثر من عام.

أرض  قضيــة  فــإن  التفاصيــل،  وفــي 
مصلــى العيــد الكائنة في جبلة حبشــي 
األعيــاد،  صــالة  علــى  وقًفــا  باعتبارهــا 
قامــت وزارة إدارة األوقــاف الجعفريــة 
بالتعــرض لــألرض المذكــورة وبالتعدي 
الخــارج عن الجهة التــي أوقفت عليها، 
وقــد حــث أهالــي المنطقــة المنتفعيــن 
بوقــف  الجعفريــة  األوقــاف  بالوقــف، 
الوقــف  جهــة  وتحويــل  التعــدي  حالــة 
عــن موضوعــه األصلــي، لكــن األوقــاف 
خــالف  علــى  اســتغاللها  علــى  أصــرت 
جهتــه الشــرعية والقانونيــة بالرغم من 
أنهــا منــذ عشــرات الســنين لــم ينصــب 

عليهــا أحــد للتولية، أن مــن تولى عليها 
أئمة الجمعة واألعياد في المنطقة.

ولتأكيــد ذلــك قــدم جمهــور مــن أهالــي 
منطقــة جدحفص والمناطــق المحيطة 

منهــم  ليســموا  بإمضــاء  تواقيــع  بهــا 
ورعايــة  الوقــف  إدارة  علــى  ويزكــوا 
شــؤونه واألوقــاف التابعــة لــه، انطالقا 
آبائهــم  علــى مــا تعــارف لديهــم ولــدى 
لجامــع جدحفــص  الراتبــة  اإلمامــة  أن 
ومــن يأتمــون فــي صــالة العيديــن هــو 
العيــد  مصلــى  علــى  الواليــة  صاحــب 
الكائــن فــي جبلة حبشــي، وأن المدعي 
المدخــل فضيلــة الشــيخ محمــد طاهــر 
ســليمان المدنــي هو الشــخص المتعين 
اآلن باإلمــام الراتبــة بجامــع جدحفــص 
إلقامة صالة الجمعة والجماعة وصالة 
العيديــن، وقــد أم جمــوع المصليــن في 

الشــيخ  ألبيــه  خلًفــا  المناســبات  تلــك 
 ،2003 العــام  منــذ  المدنــي  ســليمان 
وبــه يؤتــم المئــات مــن أبنــاء المنطقــة 
والمناطــق المجــاوره لهــا خلًفــا لوالــده 

وأجداده.

محمد طاهر المدني

المحكمة تنتصر 
إلمام جامع 

جدحفص قبل عام 
ونصف العام



ســجلت جلســة مجلــس النــواب اعتــذار 4 
نواب هم علي زايد، أحمد السلوم، فاطمة 
لســفرهم  الــذوادي؛  وعبــدهللا  القطــري، 

بمهمة رسمية.
بــدر  وهــم  نــواب   9 الجلســة  عــن  وتأخــر 
الدوسري، عيســى الكوهجي، عمار البناي، 
عمار قمبر، فاضل الســواد، كلثم الحايكي، 
معصومــة عبدالرحيــم، يوســف الــذوادي، 

وهشام العشيري.

تغطية: سيدعلي المحافظة
تصوير: خليل إبراهيم

4 اعتذروا و9 تأخروا
local
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ــه” ــعـ رفـ ــع هلل  ــ ــواض ــ ت و“مــــــن  األجـــــــــواء  تــســخــن  ــة  ــالـ ــطـ ــبـ الـ
أشــعلت نســبة البطالــة ســجاال حــادا بيــن وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل 

حميدان والنائب عبدالنبي سلمان خالل جلسة مجلس النواب.

وكانــت البدايــة حيــن خاطــب ســمان الوزيــر 
وأنــت  النســبة،  هــذه  حفظنــا  جميعنــا  قائــا: 
حفظتهــا أيضــا، نحــن لســنا بحاجــة إلــى هــذا 
يبالغــون،  ال  والعاطلــون  اإلنشــائي،  الــكام 
ونسبة البطالة وفقا لصندوق النقد الدولي 16 

%، وليست 4 %.
وأضــاف: كيــف تزيــل وزارتك خريج هندســة 
رفــض وظيفــة مســاعد طبــاخ، وتلقــي بمئــات 
المتدربيــن فــي المجهــول؛ ألن الــوزارة ال تلزم 
تلــك الشــركات بتوظيفهــم، كمتدربــي طيــران 
الخليــج. وتابــع أن العبــرة ليســت فــي التفاخر 
المبالــغ  وصــرف  التوظيــف،  معــارض  بكثــرة 
الطائلــة علــى التدريــب، دون توفيــر سياســة 

إحال وتوظيف.
وانتقد عدم وجود مسوحات واضحة ودورية 
لســوق العمــل ومخرجــات التعليــم، حيــث تــم 
إطــاق يــد األجانــب في جميــع الوظائف، ولم 

يحصد البحرينيون سوى الحسرة.
وقــال إن زيــادة رســوم العمــل المــرن والعمــل 
الموازي ال تحل المشكلة، وإنما ينبغي التركيز 

على الجانب االجتماعي في المشكلة.
البحرينــي  توظيــف  أولويــة  أن  إلــى  وأشــار 
ألغيــت منــذ العــام 2012 بعــد إلغــاء التشــريع 

الذي يضمن هذه األولوية.
ورد وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية جميل 
حميــدان بالقول إن انفعــال النائب أدى به إلى 
إطــاق عبــارات غيــر الئقــة وأنــا أقــول: “مــن 

تواضع لله رفعه”.
وأضاف نحن ال نتكلم عن أمور غامضة، وإنما 
عــن أســس ومعاييــر وتشــريعات تــم إقرارهــا 

تحت قبة البرلمان.
وخاطب سلمان قائا: تريد أن تقول إن الدنيا 
كلها ســواد عدا ما تراه أنت، أنا أعمل 40 ســنة 
فــي موضوع البطالة، وأنا مــن التزم بالمعايير 

العلمية والعالمية.
يكــون  أن  تريــد  البحريــن  أن  إلــى  ولفــت 
باإلكــراه واإللــزام،  وليــس  التوظيــف طوعيــا 

ولذلك تقدم الدعم المالي والتدريب؛ من أجل 
ســد فجــوة الكلفــة بيــن المواطنيــن واألجانب 

في سوق العمل.

وزير العمل

إلزام العامل األجنبي بإثبات حسن سيرته

إحالة 6 شركات متعثرة للقضاء

ــم ــ ــه ــ ــادات ــ ــه ــ ــي: أطــــــبــــــاء يــــــــــــــــزّورون ش ــ ــجـ ــ ــوهـ ــ ــكـ ــ الـ

أشــــهــــر  7 مــــــــواطــــــــن  مــــســــتــــحــــقــــات  تــــعــــطــــيــــل 

تعديــل  تمريــر  علــى  النــواب  مجلــس  أصــر 
تشــريعي يشــترط تقديــم العامــل األجنبــي 
قبــل قدومــه إلــى البحريــن ما يثبت ســيرته 

الحسنة.
ممــدوح  النائــب  أشــار  التصويــت،  وقبــل 
الصالــح إلــى أنــه كيــف يمكــن اثبــات إدعــاء 
لحركــة  المقتــرح  هــذا  إعاقــة  الحكومــة 
الحكومــة  اشــتراط  مقابــل  المســتثمرين، 
للفحــص الطبــي للعمــال دون االلتفــات لهــذا 

العائق.
إهمــال  إســحاقي  علــي  النائــب  واســتغرب 
الحكومــة للجانــب األمنــي وإصرارهــا علــى 
إثبات الجانــب الصحي، مما يجعل البحرين 

ماذًا للمجرمين.
أمــن  أن  حطــاب  عبدالــرزاق  النائــب  وأكــد 

الوطن والمواطن فوق االستثمار.
وقــال النائب محمد العباســي: أســتغرب من 
يتقــدم علــى وظيفــة  البحرينــي عندمــا  أن 
يطلــب منــه إثبــات حســن ســيرته وســلوكه 

وفحــص طبــي وإجــراءات معقــدة، وعندما 
الرفــض  يتــم  األجانــب  مــن  ذلــك  يطلــب 

والتذرع بسهولة التزوير.
وأشــار إلــى أن ذلك يأتي فــي وقت أكد فيه 
ســفير دولــة أن عــددا كبيــرا مــن مواطنــي 

دولتــه ممــن يعملون فــي البحريــن ممن لهم 
سوابق إجرامية. 

أن  إلــى  الحايكــي  كلثــم  النائــب  ولفتــت 
اشــتراط هــذه الشــهادة يعد مــن اإلجراءات 
االحترازيــة الطبيعيــة التــي تطلبهــا الــدول 

للحفاظ على أمنها.
وقــال النائــب عــادل العســومي أن إمكانيــة 
اشــتراط  مــن  يمنــع  ال  التزويــر  حصــول 
فهــذه  الشــهادة،  هــذه  علــى  الحصــول 

اإلجراءات القصد منها حماية المجتمع.
أن  إلــى  السيســي  محمــد  النائــب  وأشــار 
المطلــوب أكثــر مــن شــهادة حســن الســيرة 
والســلوك هو الســجل األمني لألجنبي، الذي 
النائــب  يتضمــن ســوابقه اإلجراميــة. ورأى 
يــؤدي  لــن  التشــريع  هــذا  ان  زينــل  يوســف 
الغرض منه، وذلك أن مســألة الحصول على 
شهادات حســن سيرة وسلوك سيكون سها 

بالنسبة لمن لديه جرائم وسوابق.
شــهادة  إن  الكوهجــي  حمــد  النائــب  وقــال 
حسن السيرة والسلوك من السهولة تزويرها 
فــي دول العاملــة األجنبيــة، فــإذا كان ممكنا 
ألطبــاء تزويــر شــهاداتهم فــإن من الســهولة 
بمــكان لهــذه الجنســيات أن تــزور شــهادات 

حسن سيرة وسلوك.

قــال وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميل 
حميــدان إن الشــركات المتعثــرة والبالــغ عددها 
18 شركة بدأت 12منها برمجة نفسها وهي في 
طريقها لســداد مســتحقات الموظفيــن، فيما تم 
إحالة 6 شركات للقضاء تضم 126 عاما بينهم 

34 بحرينيا.
وذكــر أن الــوزارة تقــوم بــدور وقائــي من خال 
التفتيــش المبكــر على الشــركات، إال أنــه ينبغي 
االعتــراف بعــدم القدرة على ضمــان منع وقوع 

الخسارة في أي مجتمع من المجتمعات.
وأشــار إلــى أن اآلليــة التــي تعمــل علــى إنهائهــا 
المؤسســة التشــريعية ســتضمن للــوزارة اتخــاذ 

اإلجراءات الفورية الازمة.

مــن جهتــه، انتقــد النائــب فاح هاشــم أســلوب 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة  إدارة 
المؤسســات  وفــاء  بعــدم  المتعلقــة  للمشــاكل 
بالتزاماتهــا المالية تجاه الموظفين لعدة أشــهر، 
مشيرا إلى أن الوزارة ال تبادر في حل المشاكل 

إال بعد وقوعها.
وعــرض النائب عددا من القضايا لعمال تأخرت 
وبينهــم  مســتحقاتهم  دفــع  عــن  مؤسســاتهم 
ولــم  خدميــة  لــوزارة  خدماتــه  يقــدم  مواطــن 

يستلم مستحقاته لمدة 7 أشهر.
يحمــي  صــارم  لتشــريع  بحاجــة  نحــن  وقــال: 
العمــال من هــذه االجراءات التعســفية من قبل 

أصحاب العمل.

“سيلفي” بين مجموعة نواب بعد فض الجلسة

علي إسحاقي وعمار قمبر

غانم البوعينين

هل المتصل مواطن يريد التسجيل بحملة النائبة معصومة للعمرة؟

6 مارس 2019 األربعاء
29 جمادى اآلخرة 1440

قال وزيــر المالية واالقتصــاد الوطني 
الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة 
إن 2200 شــركة ســجلت فــي القيمــة 
الوطنــي  الجهــاز  لــدى  المضافــة 

للضرائب.
استفســارات  علــى  رده  فــي  وأشــار 
بشــأن  البحرانــي  محمــود  النائــب 
الخــاص  اإلداري  الجهــاز  تشــكيل 
بتولــي تطبيــق القيمــة المضافــة إلــى 
أن إيــرادات القيمة المضافة ســترصد 
ضمن مشــروع الميزانية العامة للدول 

التي ستعرض على المجلس قريبا.

إيرادات “المضافة” 
سترفد ميزانية 

الدولة

قــال وزيــر شــؤون المجلســين غانــم البوعينيــن إن التقاعــد االختيــاري لــن يؤثــر علــى 
مســتوى الخدمــات الحكوميــة، وأما األطباء فكانوا النســبة األقل مــن المتقدمين على 

التقاعد االختياي في القطاع الصحي.

فتــرة  أتاحــت  الحكومــة  أن  إلــى  وأشــار 
محددة الســتقبال طلبات االنســحاب، كما 
أن الفئــة التــي األكبر ممــن انضم للبرنامج 
والبالغــة %81,2 كانــت من الفئــة العمرية 

التي شارفت على التقاعد.
ورد النائب عادل العسومي أن خروج هذا 
الكــم الكبيــر مــن المواطنيــن مــن القطــاع 
العــام مــن الخبــرات أمر يحــز بالنفس، وال 

يصب في صالح الخدمات الحكومية.
ولفــت إلى أن هؤالء ذهبــوا للتقاعد بأكثر 
مــن ســرعة الصــوت، وعليــه فــإن الســؤال 
األهــم هــو كيف ســيؤثر هــذا التقاعد على 
وهــل  الحكوميــة،  الخدمــات  مســتوى 
تــم تحفيــز هــؤالء علــى البقــاء، ومــا هــي 
إلــى  هروبهــم  إلــى  أدت  التــي  األســباب 

التقاعد.

ــرب الــمــوظــف لــلــتــقــاعــد؟ ــ ــاذا ه ــمـ الــعــســومــي: لـ

“المبكر” لن يؤثر على الخدمات الحكومية

عادل العسومي

نجح وزير شــؤون مجلسي 
غانــم  والنــواب  الشــورى 
تأجيــل  فــي  البوعينيــن 
برغبــة  مقتــرح  مناقشــة 
مقــدم  االســتعجال  بصفــة 
مــن 5 نــواب بوقــف تنفيــذ 
برنامــج الســكن االجتماعي 
المقبلــة  للجلســة  المطــور 

بحضور وزير اإلسكان.
فيمــا وافــق المجلــس علــى 
بصفــة  برغبــة  اقتــراح 
تقديــم  بشــأن  مســتعجلة 
تدريــب  لخطــة  الحكومــة 
بحرينييــن  وتأهيــل 
العمالــة  مــكان  وإحالهــم 
جميــع  فــي  األجنبيــة 
القطاعات الحكومية بنسبة 

%90 خال أربع سنوات.

خبرة البوعينين تطيح بمناقشة “مزايا”

اعتــرض النائب عبدالنبي ســلمان 
على حذف مداخلته في الجلســة 
الســابقة بقوله إن “ديوان الخدمة 
البلــوى،  أســاس  هــو  المدنيــة 
ويمــارس تمييــزا وتعبنــا مــع هــذا 
فــي  بتثبيتهــا  الديــوان”، وطالــب 

مضبطة الجلسة.
وأوضحت رئيس المجلس فوزية 
ينــل أن حــذف المداخلــة لــم تتــم 
بفعل فاعل كما ذكره العضو، وإنما 
تــم بطلــب مــن الحكومــة وارتأت 
هــي حذف المداخلــة حفاظا على 

عدم المســاس بجهات رســمية بما 
المجلــس  ال يليــق، حيــث صــوت 
علــى حــذف مداخلــة ســلمان مــن 

المضبطة.
المجلــس علــى  ذلــك، وافــق  إلــى 
طلــب انضمــام كل مــن العضويــن 
وســيد  حطــاب  عبدالــرزاق 
فــاح هاشــم إلــى عضويــة لجنــة 
عــدم  البرلمانيــة بشــأن  التحقيــق 
قيــام الجهــات المختصــة ببحرنــة 
العــام  القطاعيــن  فــي  الوظائــف 

والخاص.

زينل وسلمان... خالف “الديوان”
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نمــو 18 % بنســبة  ينايــر 2019  فــي  عبــروه  ألًفــا   867

بقيمــة 150 مليــون دوالر باالشــتراك مــع تجمــع مصرفــي

المطار يشهد قفزة في المسافرين

“ABC” يرتب مرابحة لـ “زراعات التركي”

اســتهل مطــار البحريــن الدولــي العام الجديــد 2019 بقفزة في عدد المســافرين 
فــي الوقت الذي تســتعد فيــه وزارة المواصالت واالتصــاالت الفتتاح أول جزء 
من توســعة المطار خالل شــهر أكتوبر من العام الجاري. وأظهرت بيانات لمطار 
البحرين الدولي، نشرت حديًثا، أن عدد المسافرين الذين استقلوا رحالتهم عبر 
مطار البحرين الدولي بلغ في يناير 2019 نحو 867 ألف مســافر مقارنة مع 735 
ألــف مســافر، أي بنمــو مقــداره  18 %. وســجلت معظــم مؤشــرات المطــار أداء 

إيجابًيا ألول شهر من هذا العام.

وتشــير األرقــام إلــى أن عــدد الرحــات 
الجويــة ارتفــع بمقــدار 3 %، إذ بلغ 8.2 
ألف رحلة في يناير الماضي مقارنة مع 
7.9 ألف رحلة في ذات الشهر من العام 

السابق 2018.
الجويــة  الماحــة  ســلطة  وســجلت 
المحليــة حركــة طائــرات فــوق أجــواء 
المملكــة بنحو 45 ألف رحلة بنمو قدره 
علــى  الماضــي  ينايــر  شــهر  فــي   %  6

أساس سنوي.
 249 اليومــي  الرحــات  معــدل  وبلــغ 
رحلــة فــي المطــار ونحــو 1631 رحلــة 

فوق أجواء المملكة.
ورغــم البيانــات اإليجابيــة إال أن قطاع 

الشــحن لــم يحقــق أداًء إيجابًيــا خال 
ينايــر الماضــي، إذ بلغــت كمية الشــحن 
الجــوي عبــر المطــار 22.3 ألــف طن في 
يناير بانخفاض قدره 2 % على أساس 

سنوي.
واستمرت شركة مطار البحرين لتزويد 
وقــود الطائــرات “بوافكــو” فــي تحقيق 
مبيعــات  ارتفعــت  إذ  طيبــة،  نتائــج 
الشــركة مــن الوقــود عبــر مرافقهــا فــي 
المطــار إلــى 14.2 مليــون جالــون فــي 
ينايــر الماضي أي بزيــادة قدرها 17 % 

على أساس سنوي.
واالتصــاالت  المواصــات  وزيــر  وكان 
كمــال أحمــد قــد كشــف عــن أن موعــد 

افتتــاح مبنــى مطــار البحريــن الدولــي 
الجديــد ســيكون فــي أكتوبــر المقبــل؛ 
 14 إلــى  االســتيعابية  طاقتــه  لترتفــع 

مليون مسافر.
ويكلف مشــروع المبنــى نحو 1.1 مليار 
دوالر  مليــون   900 نحــو  منهــا  دوالر 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  مــن  منحــة 

المتحدة.
وعمــل علــى تشــييد المشــروع تحالــف 
“تــاف”  شــركتي  بيــن  تركــي  إماراتــي 
التركية التي لها خبرة في تشــييد عدد 
مــن المطــارات فــي المنطقــة والعالم، و 

”آرابتك” اإلماراتية.
والمشــاريع  الجديــد  المبنــى  ويعتبــر 
المرافقة أكبر توســعة يشــهدها المطار، 
لهــا  آخــر عمليــة توســعة خضــع  إن  إذ 
مبنــى المســافرين فــي مطــار البحريــن 
الدولــي كانــت في العــام 1994 ورفعت 
قدرة المطار إلى 4 مايين مسافر، لكن 
المطــار يســتقبل اآلن حوالي 8 مايين 
مســافر؛ بفضل النمو االقتصادي للباد، 
علــى  الكبيــر  الضغــط  يظهــر  مــا  وهــو 
المطــار مقارنة مــع قدرته االســتيعابية 

الحالية.

كلف بنك زراعات كاتاليم التركي كالً من بنك ABC وبنك دبي اإلسالمي وشركة 
اإلمــارات دبــي الوطنــي الماليــة وبنــك ســتاندرد تشــارترد وبنك وربــة، بصفتهم 
مديــري ترتيــب االكتتــاب األولــي ومديــري ســجل االكتتــاب، بترتيب تســهيالت 

مرابحة مشتركة قيمتها 150 مليون دوالر.

لهــذه  منســقا   ABC بنــك  تعييــن  وتــم 
ســتكون  التــي  المشــتركة  التســهيات 
بعملتــي الدوالر واليورو، وستســتخدم 
التمويليــة  زراعــات  بنــك  أعمــال  فــي 

العامة.
وتمت هيكلة هذه التسهيات كمرابحة 

ملتزمــة بمبــادئ الشــريعة مدتهــا ســنة 
واحدة ويومان، مع وجود خيار لزيادة 

حجم التسهيات.
التســهيات  فــي هــذه  وبــدأ االكتتــاب 
يتــم  أن  المتوقــع  ومــن  األول،  أمــس 

إغاقه في أوائل شهر أبريل 2019.

ABC المنامة - بنك

النفط يقترب من 
66 دوالرا للبرميل

ارتفعت أســعار النفط بشكل طفيف لتقترب 
الثاثــاء مــع موازنــة  أمــس  66 دوالرا  مــن 
الســوق بيــن جهــود تقودهــا “أوبــك” لتقليــل 
اإلمــدادات وإعــادة تشــغيل أكبــر حقل نفط 

في ليبيا مع توقعات بانخفاض الطلب.
وســاعدت تخفيضات اإلمدادات من “أوبك” 
وحلفائهــا فــي زيــادة ســعر خــام برنــت 20 
% هــذا العــام. وقــال وزيــر الطاقة الروســي 
تســريع  تعتــزم  روســيا  إن  هانســن  أولــي 
وفــي  الشــهر.  هــذا  إنتاجهــا  تخفيضــات 
ارتفــع  غرينتــش،  بتوقيــت   12:12 الســاعة 
خــام برنــت القياســي العالمي 8 ســنتات إلى 
65.75 دوالر للبرميل. وزاد الخام األميركي 
غرب تكســاس الوســيط 23 سنتا ليصل إلى 

56.82 دوالر للبرميل.

لندن - رويترز

المنامة - بورصة البحرين

أقفــل مؤشــر البحريــن العــام” يــوم أمــس الثالثاء عنــد مســتوى 1,414.33 
بارتفــاع وقــدره 1.75 نقطــة مقارنــة بإقفالــه يــوم اإلثنين، فــي حين أقفل 
مؤشر البحرين اإلسالمي عند مستوى 826.60 بارتفاع وقدره 5.26 نقطة 

مقارنة بإقفاله السابق.

وتــداول المســتثمرون 3.28 مليــون 
ســهم، بقيمــة إجماليــة قدرهــا 1.09 
مليــون دينار، تــم تنفيذها من خال 
106 صفقــات، إذ ركــز المســتثمرون 
قطــاع  أســهم  علــى  تعاماتهــم 
الخدمــات التــي بلغــت قيمة أســهمه 
أي  دينــار  ألــف   577.19 المتداولــة 
القيمــة  مــن   %  52.80 نســبته  مــا 
اإلجماليــة للتــداول وبكميــة قدرهــا 
1.02 مليــون ســهم، تــم تنفيذها من 

خال 48 صفقة.
فــي  المتحــد  األهلــي  البنــك  وجــاء 
المركــز األول، إذ بلغت قيمة أســهمه 
المتداولــة 250.09 ألــف دينار أي ما 
نســبته 22.88 % مــن إجمالي قيمة 
قدرهــا  وبكميــة  المتداولــة  األســهم 
تنفيذهــا  تــم  ســهم،  ألــف   813.45
المركــز  أمــا  13 صفقــة.  مــن خــال 
الثانــي فكان لـــ “إي بي إم تيرمينالز” 
البحريــن بقيمــة قدرها 245.91 ألف 

دينــار أي مــا نســبته 22.50 % مــن 
المتداولــة  األســهم  قيمــة  إجمالــي 
وبكميــة قدرهــا 247.56 ألــف ســهم، 

تم تنفيذها من خال 24 صفقة.
بقيمــة  “بــي.إم.إم.آي”  جــاءت  ثــم 
قدرهــا 156 ألــف دينار أي ما نســبته 
14.27 % من إجمالي قيمة األســهم 
المتداولــة وبكميــة قدرهــا 200 ألف 
ســهم، تــم تنفيذها من خــال صفقة 

واحدة.

البورصة: تداول 3.3 مليون سهم

لندن - رويترز المنامة - أجيليتي

قبعــت أســعار الذهــب أمــس الثالثــاء قــرب أدنى مســتوياتها في أكثر من 5 أســابيع مع ارتفاع الدوالر واســتقرار أســواق األســهم 
العالمية قرب أعلى مستوى لها في 5 أشهر، مما يقلل من جاذبية المعدن األصفر للمستثمرين.

وفــي الســاعة 12:38 بتوقيــت غرينتــش، 
 % 0.1 للذهــب  الفــوري  الســعر  انخفــض 
1285.12 دوالر لألوقيــة )األونصــة(  إلــى 
قــرب أدنــى مســتوى منــذ 25 ينايــر البالــغ 
1282.50 دوالر والذي ســجله الذهب في 

الجلسة السابقة.
وتراجعت عقود الذهب األميركية اآلجلة 

0.1 % إلى 1286.10 دوالر لألوقية.
الــدوالر قــرب أعلــى مســتوياته  واســتقر 
فــي أســبوعين مقابــل العمــات المناظــرة 
مدعومــا بإشــارات إيجابية مــن االقتصاد 

األميركي وارتفاع عوائد الخزانة.
بنــك  ساكســو  مــن  هانســن  أولــي  وقــال 
”شهدنا بعض المؤشرات على قوة الدوالر، 

مما ُيضعف الشهية )نحو الذهب(“.
وانخفضــت أســعار الذهب نحــو 5 % منذ 

أن بلغت أعلى مســتوى في 10 أشــهر عند 
1346.73 دوالر في 20 فبراير.

تراجــع  األخــرى،  المعــادن  بيــن  ومــن 
دوالر   1519.45 إلــى   %  0.9 الباديــوم 

لألوقيــة. وزادت الفضــة فــي المعامــات 
الفورية 0.2 % مســجلة 15.09 دوالر في 
حيــن صعــد الباتين 0.5 % إلــى 838.80 

دوالر لألوقية.

صعــدت البحريــن 6 نقاط على مؤشــر أجيليتي اللوجيســتي لألســواق الناشــئة لتحتــل المركز 16 عالمًيا. ويأتــي هذا التطور في 
ظل تفّوق دول الخليج العربي على معظم األســواق الناشــئة األخرى في اإلصدار الســنوي العاشــر للمؤشــر الذي يقيس القدرة 

التنافسية للخدمات اللوجيستية وأساسيات مزاولة األعمال على نطاق واسع بين 50 سوق ناشئة. 

لمزاولــة  المواتيــة  الظــروف  وســاهمت 
األعمــال ونقــاط القــوة الرئيســة في منح 
دول الخليــج مراكــز متقدمــًة في صدارة 
تصنيف المؤشر بعد السوقين العماقين: 
 )2 )المركــز  والهنــد   )1 )المركــز  الصيــن 
آســيا.  شــرق  وإلــى جانــب دول جنــوب 
واحتلت دول الخليج مراكز متقدمة في 
التصنيــف، إذ حصــدت اإلمــارات المركــز 
)8(، وُعمــان  )6(، وقطــر  )3(، والســعودية 
 .)18( والكويــت   ،)16( والبحريــن   ،)12(
ومــن دول جنــوب شــرق آســيا، احتلــت 
 ،)5( وماليزيــا   ،)4( المركــز  إندونيســيا 
والفليبيــن   ،)11( )10(، وتايلنــد  وفيتنــام 

)20(؛ بسبب أدائها القوي.
ألجيليتــي  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 

للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة 
إليــاس  وإفريقيــا  األوســط  الشــرق  فــي 
منعــم “يعــزا األداء القــوي الــذي قدمتــه 
االقتصــادات الخليجيــة في المؤشــر إلى 
االستثمارات الحكيمة في البنى التحتية 
للخدمــات اللوجيســتية والنقــل وتضافــر 
التنــوع  تحقيــق  ســبيل  فــي  الجهــود 
االقتصادي والتقدم المطرد على مستوى 
التنظيميــة  واللوائــح  القوانيــن  تبســيط 
للقــدرات  اإلســتراتيجي  والتطويــر 
الرقمية. كما ساهم التنافس الصّحي بين 
االقتصــادات الخليجيــة بوضــع المنطقــة 

بأكملها في الصدارة”.
وأظهــر اســتبيان أجيليتي الســنوي الذي 
يشــمل أكثــر مــن 500 مــن المتخصصيــن 

العامليــن في قطاع ساســل اإلمــداد، أن 
كبــار المســؤولين فــي القطــاع متفائلــون 
حيــال آفــاق نمو األســواق الناشــئة خال 
الوقــت ذاتــه  فــي  2019، ولكنهــم  العــام 
يخشون من أن تؤدي التوترات التجارية 
والتقلبــات فــي مجــال العمــات وأســعار 
الفائــدة وخــروج بريطانيــا المرتقــب مــن 
أزمــة  حــدوث  إلــى  األوروبــي  االتحــاد 

تحمل آثارا سلبية واسعة النطاق.

ويقوم المؤشر، بتصنيف 50  «
دولة بحسب العوامل التي 

تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي 
الخدمات اللوجيستية ووكالء 

وخطوط الشحن وشركات الطيران 
والموزعين.

االنخفـــاض يقلـــل جاذبيـــة المعـــدن األصفـــر للمســـتثمرين 2019 الناشـــئة  لألســـواق  أجيليتـــي  مؤشـــر  وفـــق 
الذهب يهبط مقابل قوة الدوالرتحسن القدرة التنافسية اللوجيستية للبحرين

6 مارس 2019 األربعاء
29 جمادى اآلخرة 1440

“صادرات” فرصة التاجر البحريني للتوسع عالمًيا

يشــكل “صــادرات البحريــن” فرصــة كبيــرة للمؤسســات البحرينيــة التــي تــود تصديــر 
منتجاتهــا خــارج البحريــن والتوســع فــي األســواق الخارجيــة، إذ يعمل المشــروع على 
تشــجيع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة؛ للتوســع في نطــاق أعمالها من 
خــالل تصديــر خدماتهــا ومنتجاتهــا المحليــة إلــى األســواق العالميــة، وتنويــع وجهات 

التصدير.

وقــال المدير التنفيذي لصــادرات البحرين 
ناصــر قائــدي إن الخدمــات التــي يقدمهــا 
المشروع لتحقيق إستراتيجيته تصب في 
رفــع كفــاءة منظومــة التصديــر مــن خــال 
تسهيل العمليات واإلجراءات بين الجهات 
المعنية والُمصدرين وزيادة فرص تسويق 
ورفــع  العالميــة  األســواق  فــي  المنتجــات 
قدرات المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 

المصدرة.
وأضاف “يشــكل صــادرات البحرين فرصة 
كبيــرة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 

فــي تحقيــق النمــو والتوســع عبــر تصديــر 
واستكشــاف  المملكــة،  خــارج  منتجاتهــا 
مجزيــة،  عوائــد  ذات  جديــدة  أســواق 
مــن مخاطــر عــدم  لهــم  الحمايــة  وتوفيــر 
ســداد مســتحقاتهم األمر الذي يعزز بدوره 

من اإليرادات غير النفطية للدولة“.
مــع  بالشــراكة  البحريــن  ويقــدم صــادرات 
االســتثمار  لضمــان  العربيــة  المؤسســة 
أول خدمــة  “ضمــان”  الصــادرات  وائتمــان 
مــن نوعهــا فــي مجــال تأميــن الصــادرات 
فــي البحريــن. وتوفر هــذه الخدمة حماية 

عــدم  فــي حــال  البحرينييــن  للمصدرييــن 
ســداد المديــن، والمخاطــر التــي قــد ترتفع 
بســبب المشــاركة فــي المعامــات الدولية. 
ويقلــل حــل تأميــن ائتمــان الصــادرات مــن 
المصــّدر  تــزود  إذ  الدفــع،  عــدم  مخاطــر 

بتأكيد مشــروط بأن الدفع ســيصبح ساري 
المفعــول فــي حالــة عــدم تمكــن المشــتري 
األجنبــي مــن الســداد، وبنــاًء عليــه تقــوم 
فــي  المبلــغ  مــن   % 90 بتســديد  “ضمــان” 
حالة التخلف عن الســداد، وتقوم صادرات 

قســط  ســعر  مــن   %  80 بدعــم  البحريــن 
التأمين.

الصغيــرة  للمؤسســات  المشــروع   ويتيــح 
والمتوســطة االســتفادة من خدمــة تمويل 
اقتنــاص  علــى  يســاعد  الــذي  الصــادرات 
فــرص أعمــال دوليــة وزيــادة نموهــا فــي 
صــادرات  ســيقوم  إذ  العالميــة،  األســواق 
البحريــن وبالتعــاون مــع البنــوك الشــريكة 
بتوفيــر خدمــة تمويــل الصــادرات بأربــاح 
تنافسية للغاية، ويغطي التمويل متطلبات 
الســيولة  منحهــم  خــال  مــن  المصدريــن 
الازمــة لتغطية تكاليف عمليات التصدير. 
وتشــمل خدمــة تمويــل الصــادرات تمويــل 
دعــم  وســقف  دينــار،  مليــون  إلــى  يصــل 
يصــل إلــى 70 % من معدل الربح الســنوي 
المحدد بنسبة 9.5 %، إضافة إلى دعم 50 

% من رسوم اإلدارة.

ودعا رئيس لجنة الثروة الغذائية  «
في غرفة تجارة البحرين خالد 
األمين، المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة إلى االستفادة من 
خدمات “صادرات البحرين”، 

التي تهدف إلى تعزيز تنافسية 
الشركات المحلية في األسواق 

الدولية، وكذلك التوسع في 
أسواق جديدة مع االحتفاظ 

بالعمالء الحاليين، فضاًل عن 
توفير حماية المركز المالي 

للمؤسسة من خالل الحصول 
على تعويضات كافية من شركة 

تأمين االئتمان في حالة تأخر 
أو توقف المشتري عن السداد، 

إضافة إلى إدارة المخاطر 
االئتمانية من خالل التحقق 

من الجدارة االئتمانية للعمالء 
الحاليين والجدد.

المنامة - تمكين

 علي الفردان
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ــة” ــط ــوس ــت ــم ــة... ورفـــــع قـــــدرة “الـــصـــغـــيـــرة وال ــيـ ــنـ ــيـ ــأمـ ــة وتـ ــي ــل ــوي ــم خـــدمـــات ت



)Environmental Assessment and Monitoring Journal( دراســة علميــة حــول تقييــم  العلميــة  المجلــة  نشــرت 
مستويات تعرض سواحل مملكة البحرين ألضرار االنسكابات النفطية.

أعدهــا  التــي  الدراســة  وأوضحــت 
االختصاصــي بالمجلــس األعلــى للبيئة 
حســن مــرزوق، بالتعــاون مــع األســتاذ 
األميــن  الكيميائيــة  الهندســة  بقســم 
الكنــزي، واألســتاذ المشــارك فــي قســم 
علــوم األحياء بجامعــة البحرين حمود 

عبدهللا.
الســاحل  أن  إلــى  الدراســة  وخلصــت 
الشــرقي لمملكة البحريــن معرض أكثر 

لحصــول حــاالت االنســكابات النفطية، 
ولكــن بكميات زيت أقــل من تلك التي 
تتعــرض لها بقيــة الســواحل، في حين 
الــذي  للمملكــة،  الشــمالي  الســاحل  أن 
والمرافــق  الجــزر  مــن  العديــد  يضــم 
أكثــر  يعتبــر  والترفيهيــة  الســياحة 
مــن  أكبــر  كميــات  الســتقبال  عرضــة 

الزيت مقارنة بالسواحل األخرى.
الوقــت  أن  تبيــن  الدراســة  وبحســب 

المســتغرق لوصول بقع الزيت للساحل 
المســتغرق  الوقــت  مــن  أقــل  الغربــي 
لوصــول بقــع الزيت للســواحل األخرى 
جــزر  ســواحل  تعتبــر  حيــث  للمملكــة، 
حــوار بحســب الدراســة من الســواحل 
االنســكابات  ألضــرار  عرضــة  األقــل 

النفطية.
وتســتند مخرجات الدراســة إلى نتائج 
 GNOME( األميركــي  النمذجــة  نظــام 

Model( الذي اســتخدم أثناء الدراســة 
والوقــت  الزيــت  بمســارات  للتنبــؤ 
المستغرق لوصوله للسواحل من خالل 
افتراض 40 سيناريو محتمل الحدوث 
فــي الميــاه اإلقليمية وخارجهــا وتتأثر 

بها سواحل المملكة.
كمــا تــم خــالل الدراســة إنتــاج خرائط 
جغرافيــة لتوضيــح مســتويات تعرض 
ســواحل البحريــن ألضرار االنســكابات 
إدارة  مــع  بالتعــاون  وذلــك  النفطيــة 
فــي  البيئــي  والتخطيــط  السياســات 

المجلس األعلى للبيئة.

رفــع  فــي  الدراســة  هــذه  وتســاعد 
مســتوى االستعداد والتصدي لحوادث 
خــالل  مــن  النفطيــة  االنســكابات 
الســواحل،  حمايــة  أولويــات  تحديــد 
وتوزيــع معــدات المكافحــة كًمــا ونوًعا 
علــى الســواحل قبــل وأثنــاء عمليــات 
االنســكابات  لحــوادث  االســتجابة 
النفطيــة، وتســاعد فــي إعــداد خرائــط 
والتــي  الحساســة،  البيئيــة  للمناطــق 
الوطنيــة  الخطــة  أجــزاء  أحــد  تعتبــر 
والمــواد  بالزيــت  التلــوث  لمكافحــة 

األخرى الضارة.

المنامة - بنا

ــة ــيـ ــمـ ــلـ ــة عـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــشـ ــ حـــــســـــب دراســـــــــــــــة مــــحــــلــــيــــة نـ

الساحل الشمالي األكثر عرضة ألضرار االنسكابات النفطية

حسن مرزوق

وزير النفط متحدًثا لوسائل اإلعالم أمس

أكــد عضــو مجلــس إدارة شــركة نفــط البحريــن “بابكــو” رئيــس مجلــس مشــروع تحديــث المصفــاة داود نصيــف، أن تحديث 
المصفاة يعتبر أكبر مشروع في تاريخ بابكو وتاريخ البحرين، حيث تغّيرت نوعية المنتجات التي يتم إنتاجها بالمصفاة. 

علــى  للصحافييــن   - داود  وأوضــح 
هامــش االحتفاليــة بإكمــال 90 عاًمــا 
علــى تأســيس شــركة نفــط البحريــن 
ووضع حجر أساس مشروع تحديث 
المصفــاة أمــس - أن مصفــاة البحرين 
ــا مــن  ســتصبح أحــدث مصفــاة عالميًّ
حيــث  مــن  وكذلــك  التقنيــة،  حيــث 
وتطابــق  ســتواكب  التــي  المنتجــات 

جميع المواصفات العالمية.
المنتجــات  ربحيــة  أن  وأضــاف 
سترتفع بنســبة كبيرة تتجاوز ربحية 
أن  إلــى  إضافــة  الحاليــة،  المنتجــات 
تنافســية الشركة ستصبح أفضل مما 

هي عليه وأقوى.
يشــار   إلــى   أن   مشــروع   تحديــث  
 المصفــاة   ســوف   يســهم   فــي   تعزيــز  
 قدرات   بابكو   التنافســية   ووضعها   في  
 مصــاف   كبريات   مصافــي   التكرير   بعد  

 العام  2022 . 

أكــد نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة نفــط البحريــن )بابكــو( إبراهيــم طالــب، أن مشــروع 
تحديــث المصفــاة ســيزيد مــن كفــاءة الطاقــة بمــا ال يقــل عــن 30 %، ممــا ســيؤدي إلــى 
المحافظــة علــى ثــروة المملكــة لألجيال المقبلة، وكذلــك زيادة هامــش الربحية وتضاعفه 

مستقبال.

علــى  للصحافييــن   - طالــب  وأوضــح 
هامــش احتفاليــة وضــع حجــر األســاس 
واالحتفــال  “بابكــو”  توســعة  لمشــروع 
بمــرور 90 عاًمــا علــى تأســيس الشــركة 
الرافــد  تــزال  وال  كانــت  “بابكــو”  أن   -
األكبــر واألهــم ليــس فقــط فــي القطــاع 
االقتصادي والتنمية المستدامة في ظل 
توجيهــات القيادة الرشــيدة، بــل لها دور 
في الشــراكة المجتمعية وترجمتها على 
جميع المستويات الثقافية واالجتماعية 
والرياضيــة، الفًتا إلــى أن “الحدث اليوم 
كبيــر وهو احتفالنا بنقلــة نوعية بعد 90 
عاًما، إذ كانت بابكو منذ بداية تأسيسها، 
 1936 العــام  فــي  االســتيعابية  طاقتهــا 
حوالــي 10 آالف برميل في اليوم، ولكن 
تطورنــا مــع مرور الســنوات حتى وصلنا 

حالًيــا إلــى 270 ألــف برميــل فــي اليــوم، 
ومن المتوقع أن نصل في نهاية توســعة 
المصفــاة مــا بين 380 ألــف برميل يومًيا 

إلى 400 ألف برميل يومًيا”.
وأشار إلى أن “تركيزنا على تغيير نوعية 
المــواد، إذ يتوافــر لدينــا حالًيــا مجموعة 
مــن المــواد تصل إلــى 20 % منهــا ثقيلة 
وقليلــة القيمــة و80 % منها تتحول إلى 
مــواد نقية عالية الجــودة وعالية القيمة 
الطاقــة  كفــاءة  أن  إلــى  إضافــة  كذلــك، 

ستزيد بما ال يقل عن 30 %”.
المشــروع حالًيــا  أن  إلــى  ولفــت طالــب 
يســير حسب الجدول المعد له، وبخطى 
الســواعد  مــن  الكثيــر  أن  كمــا  جيــدة، 
بابكــو موجــودة  مــن شــركة  البحرينيــة 
في المراكز الرئيسة األربعة التي تشرف 

األول  المركــز  يقــع  إذ  المشــروع،  علــى 
فــي البحرين والمركــز الرئيس حالًيا في 
روما بإيطاليا مع شــركة “تكنيب إف.إم” 
ومركــز ثالــث فــي مدريــد بإســبانيا مــع 
شــركة تيكنيــكاس ريونيــداس واألخيــر 
في ســيول مع شركة سامسونغ، وجميع 
هــذه المراكز تحت مظلة تكنيب، مؤكًدا 
األعمــال مرضــي وفــي  فــي  التقــدم  أن 

نصيف متحدًثا للصحافيين أمساالتجاه الصحيح.

تنافســية الشــركة ســتصبح أفضــل ممــا هــي عليــه زيادة الطاقة االســتيعابية إلى 400 ألــف برميل يومًيا
نصيف: ربحية مصفاة “بابكو” سترتفع طالب: تحديث المصفاة يضاعف هامش الربحية

إبراهيم طالب

وزير النفط: خلق ألفي فرصة عمل بـ “الخاص”
ــر الــــكــــبــــرى عــالــمــيــا ــ ــري ــ ــك ــ ــت ــ ــى مــــصــــاف ال ــ ــ ــو” ســـتـــنـــتـــقـــل إلـ ــ ــكـ ــ ــابـ ــ “بـ

 توقــع وزيــر النفــط، رئيــس مجلس إدارة شــركة نفط البحرين “بابكو”، الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن يعمل مشــروع 
تحديث المصفاة على خلق فرص عمل، فهناك مئات من فرص العمل المباشرة من خالل تحديث المصفاة وتوسعتها وكذلك 

خلق أكثر من ألفي فرصة عمل بالقطاع الخاص، وهذا يعتبر من أهم أولويات الخطة االقتصادية 2030.

وتوقع الوزير - في تصريح  للصحافيين 
على هامش وضع حجر األساس لمشروع 
تحديث مصفاة “بابكو” واالحتفال بمرور 
90 عاًما على تأســيس الشــركة - االنتهاء 
منــذ  ســنوات   4 خــالل  المشــروع  مــن 
وضــع حجر األســاس، آمــالً أن يتم إنجاز 
المشروع بسالسة وفي الوقت المحدد. 

وأوضــح الوزيــر أن عقد مقاولة مشــروع 
تحديــث المصفــاة وقع منــذ أكثر من عام 
وتأتــي االحتفاليــة للتأكيد علــى االنتهاء 
مــن برنامــج التمويل، كما تــم العمل، منذ 
توقيــع عقــد المقاولــة، علــى الرســومات 
التفصيلية وتعديل األراضي التي سينشأ 
عليهــا المصنع، إضافة إلى طلب المعدات 

المتخصصة لهذا المجال.
ا في طور إعداد كافة  وأضاف “أنهم حاليًّ
طلبــات المعدات من جميــع أنحاء العالم، 
وهــذه الطلبــات مقرونــة كذلــك بتمويــل 
بنــوك الصــادرات مــن جمهوريــة إيطاليــا 
الجنوبيــة،  وبريطانيــا وكوريــا  واســبانيا 
وهــذه مرتبطــة بعــدد المنتجــات والســلع 
كمــا  دولهــم،  مــن  شــراؤها  ســيتم  التــي 
تمت االســتعانة بمجموعــة من المقاولين 
العالميين تتضمن  شــركة تيكنيب اف ام 
ســي أميركية أوروبية، شركة تيكنيكاس 
ريونيداس اإلســبانية، وشركة سامسونغ 
الكورية، أمــا التقنيات فغالبيتها أميركية 
فيمــا   UOB وشــركة   CLG شــركة   مــن 

العمــل واإلشــراف مــن قبــل بيــوت خبــرة 
تعمــل مــع إدارة “بابكــو”، مشــيًرا إلــى أن 
المشــروع يســاهم في جذب اســتثمارات 

خارجية.
الخدمــات  تزويــد  اتفاقيــة  وكانــت 
واإلنشــائية  والشــرائية  الهندســية 
لمشــروع تحديث المصفاة وقعت مؤخًرا 
بكلفــة 4.2 مليــار دوالر بيــن وزيــر النفــط 
والرئيس التنفيذي لمؤسسة تيكنيب اف 
ام سي األميركية، دوغالس بفيرديهرت. 
الــذي  تيكنيــب  كونســورتيوم  وســيقوم 
ريونيــداس  تيكنيــكاس  )شــركة  يضــم 
اإلســبانية وشــركة سامســونج الكوريــة( 
األعمــال  باســتكمال  االتفاقيــة،  بموجــب 

كافــة  واإلنشــائية  والشــرائية  الهندســية 
للمشروع في أوائل العام 2022.

وأكد الوزير للصحافيين أهمية المشروع  
لمســتقبل صناعــة التكريــر حيــث يجــب 
ســتنتقل  إذ  التطــورات،  آخــر  مواكبــة 
التكريــر  مشــاريع  مصــاف  إلــى  “بابكــو” 
ينعكــس  أن  متوقًعــا  ــا،  عالميًّ الكبــرى 

المشروع على البحرين واقتصادها.
ولفــت الشــيخ محمــد بــن خليفــة إلــى أن 
الوقــت مــؤاٍت لتنفيــذ مشــروع تحديــث 
المصفــاة، خصوًصــا أن مشــاريع التكريــر 
تعتبــر األكثر تعقيًدا فــي صناعة القطاع، 

اختيــار  فــي  طويــال  وقًتــا  وتســتغرق 
التصميــم والتقنيــات، وقــد تــم االختيــار 
بعنايــة أفضل تقنيــات التكرير الموجودة 
وبعضهــا ألول مــرة يجــرب فــي المنطقة، 
ــا وتحقــق  وهــذه التقنيــات مجربــة عالميًّ

هامش ربح أضعاف ما هو محقق اآلن.
المصفــاة  يهيــئ  المشــروع  أن  وأضــاف 
لمواكبــة المواصفــات الجديدة في قطاع 
التكريــر، التــي تتضمــن وقــود منخفــض 
الطائــرات  ووقــود  والديــزل  الكبريــت 
وغيرهــا من مشــتقات التكرير، كما يفتح 
المجــال للمزيــد من االســتثمار في قطاع 

الصناعات التحويلية في القطاع النفطي، 
معرًبــا عن فخره بما أنجــزه العاملون في 
الشــركة من الخبــراء البحرينيين وكذلك 
ا  األجانــب الذيــن يشــكلون جــزًءا أساســيًّ
في تاريخها، ويعملون بخبراتهم إلنشــاء 
جيــل جديــد قــادر  على التعامــل مع مثل 

هذه الصناعة.
وعــن مشــروع مجمــع العطريــات، أوضح 
الوزير أن التصاميم التفصيلية للمشروع 
تــم االنتهــاء منهــا، أمــا تنفيــذ المشــروع 
تحديــث  إنجــاز  بعــد  إنجــازه  ســيتم 

المصفاة.
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أكـــــــــــــــــــــــــدوا أنـــــــــــهـــــــــــم يــــــــــشــــــــــعــــــــــرون بـــــــخـــــــيـــــــبـــــــة أمـــــــــل
مواطنون: “مزايا المطّور” يبخر حلم بيت العمر

عاش المواطنون خيبة أمل كبيرة منذ األحد الماضي مع تدشين النسخة الجديدة من برنامج “مزايا المطور”، والذي اعتمد 
عليــه شــعب البحريــن لشــراء وتملــك مســاكنهم الخاصــة. وكانــت وزارة اإلســكان “تحايلت” عند بــدء تســريب معلومات عن 
النســخة المطــورة باالكتفــاء بتعديــد اإليجابيات كتخفيض الحد األدنى لرواتب المســتفيدين مــن 600 إلى 500 دينار ورفع 
الحــد األعلــى مــن 1200 إلــى 1500 دينــار، فضال عــن زيادة العمر من 35 عاما إلى 50 عاما. لكن كل ذلك لم يســتطع “تجميل” 
البرنامج الجديد، حيث مساوئه أكثر من إيجابياته بحسب مواطنين، السيما المبلغ الذي ال يمّكن بأي حال من األحوال من 

شراء وحدة سكنية.

عــن  علــي.ع.خ  المواطــن  وتحــدث 
انتظاره تدشــين مشــروع مزايا المطور 
إن  حيــث  حيالــه،  متفائــا  كان  الــذي 
عمــره تجــاوز الـــ 35 عاًمــا، لكــن لألســف 
لــم تكتمل فرحته بعد تدشــين النســخة 

الجديدة.
وقال إنه قبل تدشــين البرنامج كان قد 
راجع وزارة اإلســكان وأخبــره الموظف 
عــن عكــس العملية في “مزايــا المطور”، 
إذ بــدأ مــن البنــك ثم بحث عــن الوحدة 
الســكنية وبعدهــا اســتام الشــهادة مــن 
وزارة اإلســكان، فاختصــر عليــه جــزءا 
مــن الوقــت، وبعــد ذهابــه للبنــك صــدم 
بمبلــغ التمويل الــذي تراجع إلى النصف 

من 81 ألف دينار إلى 40 ألف دينار.
يســتطيع  ال  المبلــغ  بهــذا  أنــه  وأوضــح 
ليبنيهــا،  أرض  أو  ســكنية  شــقة  شــراء 
على الرغم من أنه يقبل باســتقطاع 35 

% من الراتب مع التمويل السابق.
وأشــار إلــى أنه يتابع األمــور مع الوزارة 
منــذ األحــد الماضــي، وكلمــا فتــح أبوابا 
أخــرى لاســتفادة مــن “مزايــا المطــور”، 
وجــد جميع األبواب مغلقة أمامه، حتى 
أن الوزارة ترمي الكرة في ملعب البنك، 
ويــرد البنك بــأن القرارات تابعــة لوزارة 
بتنفيذهــا  يقــوم  فقــط  وهــو  اإلســكان، 

وتمويل المستفيدين، وهكذا دواليك.
مــن جانبــه، قــال المواطــن حســن.م.ن 
المطوريــن لشــراء  اتفــق مــع أحــد  إنــه 
أحــد المنــازل التــي يتــم إنشــاؤها حاليا 
ودفــع مقدمــا حتــى يتــم افتتــاح “مزايا 
المطــور” لدفــع باقــي المبلــغ، إال أنــه بعد 
تدشــين البرنامج تبخــرت أحامه لعدم 
اســتطاعته اســتكمال باقي التمويل، إذ 
تراجع المبلغ للنصف، وال يوجد لديه أي 

مدخول آخر.

وأضــاف أنــه ألغــى الحجــز، ولــن يتمكن 
مــن شــراء منزل ليســتقر فيه مــع أبنائه 
ولــن  األحــام  تبخــرت  إذ  اآلن،  بعــد 
أرض  قطعــة  حتــى  شــراء  يســتطيع 
إن  وحتــى  مربــع،  متــر   200 بمســاحة 
حصــل علــى أرض فــي المناطــق األدنى 
ســعًرا، فإنه لن يســتطيع بناءهــا إال بعد 

25 عاًما.
بــدوره، قال المواطن راشــد.أ.م إنه قّرر 
منــذ مطلــع العــام الجاري تحويــل طلبه 
اإلســكاني مــن اســمه إلى اســم زوجته؛ 
فــي  المقدمــة  المزايــا  علــى  للحصــول 
“مزايا القديم”، إال أن اإلجراءات أخذت 
إلــى أن تحويــل  وقتــا طويــا، إضافــة 
الطلــب فقــط يأخــذ مــدة تصــل إلــى 3 
أســابيع، مبيًنــا أنــه قبــل طــرح مشــروع 
مزايا المطور بيومين ذهب إللغاء طلب 
التحويــل؛ كونه كان متفائا لاســتفادة 

من النسخة الجديدة.
وتحــدث المواطــن بخيبــة أمــل كبيــرة 
انعدمــت فيهــا الثقــة، عــن أنــه ال يريــد 
بيــت اإلســكان مثــل خالتــه  أن ينتظــر 
التــي وصــل ابنهــا األكبــر إلــى الجامعــة 

الســكنية  الوحــدة  علــى  تحصــل  ولــم 
العــام  منــذ  انتظــرت  إذ  العــام،  هــذا  إال 
أن مشــروع مزايــا  إلــى  1992، مشــيًرا 
السابق كان ممتاًزا ويخفف من سنوات 
االنتظــار حتــى الحصــول علــى المنــزل، 

غيــر  للراتــب  األدنــى  الحــد  كان  ولكــن 
منطقي بحكم الرواتب في البحرين، إذ 
كان يجــب أن يتــم تحديــد ســقف العمر 
عنــد الخمســين عاًما منــذ البداية وعدم 

التوقف عند 35 عاًما.

مــزايــــــــــــــا دون  مـــــــــــن  “مـــزايـــــــــــــــا”... 

عقاريون: الشروط الجديدة قتلت فكرة البرنامج
ــات ــيـ ــابـ ــجـ ــرض اإليـ ــ ــع ــ ــت ب ــ ــف ــ ــت ــ ــا الـــــــــــوزارة بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل واك لــــم تـــشـــركـــنـ

انتقــد عقاريــون ومطــورون برنامــج مزايــا الجديــد “المطــور”، مؤكديــن أن تطبيقه ســيضر بالقطاع ويغلــق الباب أمــام المواطنين من 
ذوي الدخل المتوسط والمتدني من شراء وحدة سكنية. واعتبروا ما جاء بالنسخة المطورة ما هو إال “تدمير” لبرنامج أثبت نجاحه 
واســتطاع حل مشــكلة تؤّرق الناس. وبينوا أن المبالغ التي ســيقدمها في حال تم التطبيق لن تمّكن المواطن من شــراء أي عقار مهما 

كان حجمه ومواصفاته؛ كونها أقل بكثير من أسعار السوق.

العامليــن  تشــرك  لــم  الــوزارة  أن  وأكــدوا 
فــي القطــاع العقــاري بالقــرار وال بتفاصيــل 
البرنامــج. وأكــد رئيــس جمعيــة العقارييــن 
البحرينيــة عبدالكريــم الســادة، أن الجميــع 
توّقــع أن يكون البرنامج الجديد أفضل من 
السابق ولكن مع األسف تبين عكس ذلك ما 

كشفت وزارة اإلسكان عن التفاصيل.
فــي “مزايــا  التمويــل  إلــى أن مبلــغ  وأشــار 
شــراء  مــن  المواطــن  يمّكــن  ال  المطــور” 
أي عقــار، الفًتــا أن المبالــغ التمويليــة غيــر 
منطقية قياًســا بأســعار السوق، موضًحا أنه 
عند دراســة المشروع البد من قياس أسعار 
العقار في المملكة من شقق وأراض وكذلك 
كلفــة البناء والبيــوت إن كانت متاصقة أو 

زاوية وغيرها.
وتابع السادة “ال يمكن طرح قرار أو برنامج 
واحتياجــات  للســوق  دراســة  دون  مــن 
المواطن؛ ألن ذلك سيجعل المواطن يدخل 
فــي متاهــات كثيرة”، مؤكــًدا أن الــوزارة لم 
تجتمــع مــع الجمعيــة أو أي مــن العقارييــن 
كدراســة  المشــروع  وطرحــت  المرخصيــن 

مالية فقط وليست عقارية.
وأوضــح أن الســوق العقاريــة كانــت متهيئة 
ولكنهــا  المطــور”  “مزايــا  قــرار  مــع  للعمــل 
اتصلــوا  الذيــن  المواطنــون  كمــا  صدمــت 

وأبدوا شــكواهم مــن البرنامج الــذي لم يتم 
الترويــج عنــه قبــل التطبيق؛ ليعــرف الناس 
رؤوس  عــن  اإلعــان  تــم  بــل  الجديــد،  مــا 
أقــام فقــط، بــل كان يجــب أن يؤخــذ رأي 
العقارييــن المتخصصيــن والمواطنيــن، وأن 
يكونــوا شــريًكا فــي الموضــوع، الفًتــا إال أن 
“الســوق العقاريــة قــد تجّمدت منــذ اإلعان 
عــن المشــروع، وجميــع إجــراءات من حجز 
بيوت األحام اســتعداًدا إلى )مزايا المطور( 
منــذ  توقفــت  قــد  المعامــات،  لتخليــص 
األمــل  أن  ليؤكــد  الســادة  وعــاد  لحظتهــا”. 
معقــود بإيقــاف البرنامج أو تعديلــه امتثاالً 

لتوجيهات سمو ولي العهد.
إلــى  أمــس  اإلســكان  وزارة  ســموه  ووّجــه 
ووضــع  البرنامــج  دراســة  إعــادة  ضــرورة 
يســهم  بمــا  لطرحــه  المناســبة  التوصيــات 
المقدمــة  اإلســكانية  الحلــول  تعزيــز  فــي 
الدخــل  أصحــاب  خصوصــا  للمواطنيــن 
المحــدود، ورفــع النتائــج خال أســبوع من 

تاريخه.
لمجموعــة  العــام  المديــر  اعتبــر  بــدوره، 
“مزايــا  مشــيمع  حســن  العقاريــة  غرناطــة 
المطــور” ســلبًيا على ســوق العقــارات، مبيًنا 
أن طرحــه يؤكــد أنــه ال جديــة فــي وضــع 
مقولــة  يخالــف  وأنــه  المناســبة  الحلــول 

“الوقايــة خيــر مــن العــاج”، إذ إنــه تحــدث 
ســابًقا قبل تطبيق القــرار ولكن لم يتم أخذ 
كامــه بجديــة، وبعــد تعميــم القــرار تحدث 

الجميع عن سلبياته.
وأوضح أنه إذا لم يتم تصحيح األمر حتًما 
ســيكون ضرره كبيًرا على الجانب العقاري؛ 
ألن هــذا القطــاع معتمــد بنســبة أكبــر علــى 
المواطنيــن العادييــن الــذي يتــراوح دخلهم 

بين 250 ديناًرا و1000 دينار.
ولفــت إلــى أن المواطــن البحرينــي معتمــد 
اإلســكان  وزارة  دعــم  علــى  ــا  كليًّ اعتمــاًدا 
تــوارث  وتــم  لعائلتــه،  مســكن  لتأميــن 
الموضــوع مــن األجــداد، بــأن الدولــة تقــوم 
مدينــة  مثــل  منــازل  وتوفيــر  مــدن  ببنــاء 
المدينــة  وأخيــًرا  حمــد  ومدينــة  عيســى 
الشــمالية، واآلن الدولة تخلت شــيًئا فشــيًئا 
عــن صناعــة المــدن وتبنــت مشــروعا باســم 
باختيــار  المواطــن  يقــوم  أن  علــى  “مزايــا” 
مــكان ســكنه إن كان شــراء أو بنــاء البيــت 
واالتفاق مــع المطور باألمور التي يحتاجها 
التــي  الميزانيــة  علــى حســب  المنــزل  فــي 

تناسبه.
وأكــد مشــيمع أن “مزايــا الجديــد” تخللتــه 
شــريحة  توســعة  فــي  تكمــن  إيجابيــة 
المســتفيدين إلــى أعمــار 50 عاًمــا بــدل 35 

القديــم، مبيًنــا  بالنظــام  بــه  المعمــول  عاًمــا 
تأييــد الجميــع هــذه النقطــة الســتفادة أكبر 
عــدد مــن المجتمــع، إال أن حقيقــة األمــر هو 
مقتل مشروع “مزايا”، إذ تم توسعة الدائرة 
إعاميــا ونظريا وكتابيــا ولكن عمليا وواقع 
الحــال أن جميــع األعمار ال تســتطيع شــراء 

أي عقار بمبلغ التمويل.
وأضاف أن مشــروع اإلســكان هــو موضوع 
أمــن قومــي، وحســب الدســتور فإنــه مثــل 
مقومــات  ومــن  والتعليــم  والصحــة  األمــن 
يســتحق  العالــم  فــي  بلــد  كل  فــي  الحيــاة 
الحصــول علــى هــذه الخدمــات، فإذا ســمح 
إلــى أصحــاب أعمــار الخمســين باالســتفادة 
مــن “مزايا” فهو غيــر متفضل عليه، وعندما 
يتــم  ولــم  المســموح  العمــر  يتجــاوز عمــره 
توفيــر الســكن المناســب له ال يحــق للوزارة 
معاتبتــه وإســقاط طلبــه، فمــن الممكــن أن 

لــم  المســموح  العمــر  وقــت  فــي  الظــروف 
العقــار  علــى  للحصــول  وتؤهلــه  تســاعده 

المناسب.
ولفــت إلــى أن العديــد مــن المواطنين كانوا 
المطــور”،  “مزايــا  مشــروع  علــى  معتمديــن 
ولكنه عاش صدمة جديدة بعد طرح القرار 
وهــو يــرى مواطنــي دول أخرى تم إســقاط 

القروض عنهم أو زيادة رواتبهم وغيرها.
وعن وضع السوق، أكد أن الحركة تراجعت 
بشــكل كبير وأصبحت شبه مشلولة؛ بسبب 
انتظار الناس “مزايا المطور”، مبيًنا أن قرار 
ســمو ولــي العهــد بإعــادة دراســة المشــروع 
هــو الحــل األمثــل حاليــا؛ حتى يتم دراســة 
الســوق وطــرح مبالــغ الدعــم علــى حســب 

األسعار الحالية.
التطويــر  قــال رئيــس جمعيــة  مــن جانبــه، 
العقــاري البحرينيــة عــارف هجــرس إنــه تم 

وعــرض  شــهر  قبــل  بالمطوريــن  االجتمــاع 
األمــور اإليجابيــة فقــط في المشــروع مثل 
تقليــل الرواتــب المســتحقة إلــى 500 دينار 
بـــ600 دينــار ســابًقا واألعلــى عنــد  مقارنــة 
1500 دينار مقارنة بـ1200 ســابًقا، وأن عمر 
المســتفيد ارتفــع مــن 35 عاًما إلــى 50 عاًما 
)...( أعطــت الوزارة صــورة إيجابية وفرحة 
الحــل  يعتبــر  كان  إذ  للمطوريــن،  عامــرة 

األمثل للملف اإلسكاني.
وأضــاف أن فــي العــرض كانــت الــوزارة قد 
بنــاء  فــي  الخــاص  القطــاع  إشــراك  أكــدت 
المنــازل وكان الخبــر مفرحــا جــدا للشــارع 
التجاري، لكن بعد أن تبينت الصورة الكاملة 
للمشــروع وردود فعــل النــاس وكامهم عن 
المشــروع بطريقة سلبية، خاب أمل القطاع 
العقــاري الذي يعتمد على شــراء المواطنين 

منازلهم.

عبدالكريم السادةحسن مشيمععارف هجرس

كشــفت متابعــات “البــالد” عن وجود تحــركات واتصاالت نيابية مع وزارة اإلســكان؛ 
الســتيضاح ما أثير بشــأن برنامج الســكن االجتماعي المطور؛ تمهيدا لبلورة موقف 
برلماني يبعث روح الحياة في البرنامج الذي أثار جدال واسعا بين المواطنين خالل 

األيام القليلة الماضية.

يأتــي ذلــك فــي وقــت أعلــن فيــه 5 نواب 
لوقــف  االســتعجال  بصفــة  مقتــرح  رفــع 
إلــى  والعــودة  الجديــد  البرنامــج  تنفيــذ 

البرنامج السابق.
وكشــفت مصــادر نيابيــة للصحيفــة عــن 
البرنامــج  موضــوع  بــإدراج  آخــر  توجــه 
المطــور ضمــن مناقشــات مشــروع قانون 
الميزانيــة العامــة المقبلة، علــى اعتبار أنه 
جــاء متناقضــا مــع ما أكــده برنامــج عمل 
الحكومــة مــن عدم المســاس بمكتســبات 

المواطنين.
ورأى النائــب أحمــد الســلوم أن تفاصيــل 
البرنامــج الجديد اشــتملت علــى ما يمثل 
مساســا بمكتســبات المواطنيــن، وتراجعا 

في مستوى الخدمات اإلسكانية.
وذكــر أن الحكومــة تعهــدت فــي برنامــج 
بمكتســبات  المســاس  بعــدم  عملهــا 
المواطنيــن، مؤكــدا أن عــدم االلتزام بهذا 
التعهــد ســيؤدي إلــى التأثيــر ســلبا علــى 
الثقــة بيــن النــواب والحكومــة، خصوصا 
مــع تزامــن هــذا األمــر مــع قــرب مناقشــة 

مشروع الميزانية العامة للدولة.
وقــال “تعهدنــا كنــواب بحفظ مكتســبات 
المواطنين ويجب أن نســعى إلى ذلك ما 
اســتطعنا إليه سبيا )...( يكفي ما ياقيه 
المســؤولين  بعــض  تعنــت  مــن   الشــعب 

والخذالن في استيفاء مطالبهم”. 
مــن جهتهــا، أكــدت النائب كلثــم الحايكي 

أنهــا ســتدفع خــال مناقشــات الميزانيــة 
الميزانيــة  رفــع  نحــو  للدولــة  العامــة 
المخصصــة للمشــاريع اإلســكانية بمــا في 
ذلــك الدعــم المقدم في برامــج الخدمات 

اإلسكانية.

ســياق  فــي  يأتــي  ذلــك  أن  إلــى  ولفتــت 
الخدمــات  حصــة  نســبة  زيــادة  ضمــان 
ضمــن الميزانيــة العامة مقارنــة بموازنات 
القطاعــات األخرى، من قبيــل مصروفات 
الحكوميــة  المبانــي  توســعة  ومشــاريع 

وكلفة تشغيلها غير ذات الجدوى.
إلــى ذلــك، قــال النائــب عبدالنبــي ســلمان 
إن الــوزارة مطالبة بالتعامل اإليجابي مع 
ردود فعل المواطنين، ومؤكدا دفعه نحو 

تفعيــل البرلمان ألدواته الدســتورية فيما 
يضمــن تحســين مســار هــذا البرنامــج بما 

ينسجم مع حاجة المواطنين.
من جانبه، قال النائب محمد بوحمود إن 
خفــض مبالــغ تمويــل البرنامــج بالصيغــة 
المعلنــة مــن شــأنه أن يشــكل عبئــا كبيــرا 
على المواطنين بالشــكل الذي لن يمكنهم 
حتى من االســتفادة منه في شراء قطعة 

أرض.

وأضــاف أنــه ينبغــي أال يحمــل المواطــن 
الذي استبشر خيرا بالمشروع هذا العبء 
وأن توفر له التسهيات كافة التي تمكنه 

من الحصول على بيت العمر.
مــن  حالــة  الجديــد  البرنامــج  وشــهد 
بعــد  المواطنيــن،  لــدى  العــام  االســتياء 
خفــض مبالغ التمويل إلــى حدود النصف 
تقريبــا، فــي ظــل التــزام الــوزارة الصمــت 

حيال االنتقادات.

تحركات نيابية إلصالح “مزايا المطّور”

النائب محمد بوحمود

اســتغرب مراقبون وعاملون في قطاع العقارات ومواطنون على قوائم انتظار وزارة اإلســكان من شــكل ومضمون برنامج 
“مزايــا المطــور” الــذي اعتبــروه غيــر منطقــي ومــن شــأنه اإلضــرار بالنــاس وبالمطوريــن. وأوضحــوا أن اســم “مطــور” ال يليــق 

بالتعديالت التي طرأت على البرنامج السابق الذي اعتبر األفضل على مستوى الخدمات اإلسكانية.

مــن  المســتفيدين  بأعــداد  واستشــهدوا 
البرنامج خال الســنوات السابقة )أطلق 
فــي العــام 2013(، التي تؤكــد نجاحه، إذ 
قال وزير اإلســكان باسم الحمر في شهر 
أكتوبر الماضي إن عدد المستفيدين من 
البرنامــج بلــغ 3313 مســتفيًدا، وهــو في 

تزايد.
وفــاز البرنامــج بجائــزة مجلــس التعاون 
الخليجــي فــي مجــال اإلســكان حاصــًا 
علــى المركز الثاني، العام الماضي. وحاز 
التحكيــم؛  لجنــة  إعجــاب  علــى  وقتهــا 
باعتباره فكرة مبتكرة تســهم في تقديم 
الحلــول التمويليــة الميســرة للمواطنيــن 
للحصــول علــى المســكن المائــم، ومثاال 
علــى  الخــاص  القطــاع  لقــدرة  واقعيــا 
االنخــراط فــي منظومة تقديــم خدمات 

السكن االجتماعي للمواطنين.
وتقضــي فكرة البرنامج بالســماح للبنوك 
فــي شــراء اإلســكان  الراغبيــن  بتمويــل 
)ســواء شــقة أو بيت( بضمــان الحكومة، 

إذ يســتطيع األشــخاص الذيــن تتــراوح 
دينــار  و1200   600 بيــن  رواتبهــم 
ألــف دينــار، بحيــث   81 الحصــول علــى 
يقتطــع من الراتب الربــع )25 %(. وتميز 
البرنامج بسرعة التنفيذ )خدمة فورية(، 
علــى  الحصــول  المســتفيد  يســتطيع  إذ 
القــرض والســكن فــي فترة ال تتجــاوز الـ 
6 شهور، فضا عن إمكان اختيار المكان 

والمساحة التي يرغب بها.
وساهم البرنامج في حل، ولو جزئيا، من 
مشــكلة اإلســكان فــي المملكــة وتخفيف 
ضربــت  التــي  االنتظــار  قوائــم  عــدد 
ســقف الـــ 50 ألــف طلــب. كما ســاهم في 
تحريــك عجلــة االقتصــاد الوطنــي مــن 
خــال الســماح للقطــاع الخــاص )البنــوك 
والمؤسســات الماليــة وشــركات التطوير 
مــع  شــراكة  فــي  بالدخــول  العقــاري( 

الحكومة في القطاع اإلسكاني.
وأكــد الوزيــر تعليًقــا علــى الفــوز بالمركز 
الثانــي أن الحكومة تولــي اهتماًما كبيًرا 

القطــاع  مــع  الشــراكة  لمبــادرات تفعيــل 
الخاص، السيما برنامج مزايا الذي يوفر 
حلواًل تمويلية أمام المواطنين للحصول 
علــى الســكن المائــم وفــق احتياجاتهم، 
أو  الوحــدة  مســاحة  حيــث  مــن  ســواء 
موقعهــا، وهــو ما أضفى مرونــة أكبر في 

تنويع الخيارات أمام المواطنين.
وأشــار الحمــر إلــى أن “نجــاح البرنامــج 
أســهم فــي إقدام الــوزارة علــى خطوات 
تطويريــة جديــدة فــي البرنامــج، تتمثل 
المواطنيــن  أمــام  المجــال  فتــح  فــي 
لاســتفادة مــن البرنامــج لتمويــل البناء، 
إلى جانب الشــراء، وهو ما يعني شموله 
لشــريحة أكبــر مــن المؤهلين لاســتفادة 

من البرنامج”.
البرنامــج  أن  “دام  مواطنــون  وتســاءل 
ناجــح وحقق االســتفادة القصــوى، لماذا 
يتــم تغييره إلى األســوأ؟”. وهــو ما أيده 
العقاريــون والمطــورون الذيــن التقتهــم 

“الباد”.

وتناقــض “مزايا المطور” مع الفكرة الذي 
أطلق من أجلها بحسب هؤالء، إذ لم يعد 
يقــدم المبلغ المطلوب، أو الكافي لشــراء 

شقة أو بيت بحسب أسعار السوق.
وقســم البرنامــج الجديد المبالغ بحســب 
الراتــب حيث قلــل الحد األدنى إلى 500 
دينــار، لكنــه بالمقابل لن يســمح لصاحب 

هــذا الدخــل مــن الحصــول ســوى علــى 
بالتدريــج  المبلــغ  ويرتفــع  ألــف،   36.7
بحســب الدخــل إلــى أن يصل إلــى 69.6 
ألــف ألصحاب الرواتب التــي تبلغ 1500 
دينــار، علــى أن يســتقطع شــهريا 25 % 

من الدخل.
وأعطــى خيــاًرا آخــر لرفــع قيمــة القرض 

دينــار  ألــف   48.5 بيــن  تتــراوح  بحيــث 
ألصحــاب رواتــب الـــ 600 دينــار و91.3 
ألــف لمن يتقاضون 1500 دينار، على أن 

ا. يسددوا 35 % من دخلهم شهريًّ
هــذه  الجديــد  البرنامــج  رافضــو  وربــط 
المبالــغ بأســعار العقــارات فــي المملكــة، 
مؤكدين أن معظم البحرينيين يتقاضون 
رواتــب تتــراوح بيــن 400 و800 دينــار، 
وبالتالي فهم يستطيعون اقتراض مبالغ 
تحــوم بيــن 40 ألف و60 ألف دينار، فيما 
ال يقــل ســعر الشــقة العادية عــن 65 ألف 
دينــار وتصل في بعض المناطق كالرفاع 

مثا إلى 80 ألف دينار.

مساع 
إلدراجه ضمن 

مناقشات 
“الميزانية”

كلمة “مطّور” 
ال تصف 

التعديالت 
الجديدة

بصفــة  برغبــة  االقتــراح  مناقشــة  أمــس،  النــواب،  مجلــس  أرجــأ 
االســتعجال بشــأن وقــف برنامج مزايــا المطور واعتمــاد البرنامج 
الســابق، لمــدة أســبوع؛ بنــاء علــى طلــب وزيــر شــؤون مجلســي 
الشــورى والنــواب غانــم البوعينيــن؛ بهــدف حضور وزير اإلســكان 

أثناء مناقشة االقتراح.

وضــع  أمــس  نــواب  وحــاول 
الموضــوع علــى طاولــة النقاش، 
البوعينيــن طلــب  الوزيــر  إال أن 
لجلســة  األمــر  تأجيــل  منهــم 
تمكــن  لعــدم  المقبــل؛  األســبوع 
الحضــور  مــن  اإلســكان  وزيــر 
يحضــر  أن  أمــل  علــى  أمــس، 
األســبوع المقبل؛ ليســتطيع الرد 

على االستفسارات مباشرة.
متضــررون  مواطنــون  وخشــي 
مــن تعديــل البرنامــج أن تكــون 
هذه “المناورة” لتهدئة الموضوع 
تســتطيع  حتــى  “تمييعــه”؛  و 
وزارة اإلســكان تمريــره، مبديــن 
قلقهــم مــن أن يخذلهــم النــواب 

في األمر.

هل يخذل النواب المواطنين؟

البرنامج يقدم نصف سعر الشقة العادية
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إعداد: الفريق االقتصادي

ووزارة  ســنة  فــأًرا...  فولــد  الجبــل  تمخــض 
اإلســكان تروج لبرنامج “مزايا” المطّور، ويعد 
مسؤولوها بأنهم سيبهرون الناس والعقاريين 
ملــف  تنهــي  جديــدة  بتعديــالت  والمطوريــن 

اإلســكان و ”تصّفــر” قوائم االنتظــار، في حين 
جــاءت التعديــالت “ناقصــة” نســفت برنامــج 
حقــق نجاًحــا وأصبح يحتذى به على مســتوى 
المنطقــة، بل ويحصد جوائــز حلول الخدمات 

ا. اإلسكانية خليجيًّ
لســان  حــال  اإلســكان؟  حلــم  تالشــى  هــل 
مواطنيــن ينتظــرون “الفــرج” للحصــول علــى 
الجميــع  وتســاءل  كريمــة.  إســكانية  خدمــة 

هــل تتمســك وزارة اإلســكان برأيهــا وتصــر على 
تطبيق مزايا الجديد الذي جاء، بحسب وصفهم 
مــن دون مزايا، وتضرب بعرض الحائط مطالب 

المواطنين والعقاريين والمطورين والنواب؟

مــن  اســتغرابهم  أبــدوا  ومطــورون  عقاريــون 
البرنامــج الجديــد، وأّكــد بعضهــم كانــت الوزارة 
التقتهــم لطــرح األفــكار الجديــدة عليهــم ســابًقا 
أن مــا جــاء مــن جديــد لــم يكــن ضمن النقاشــات 

والمشــاورات، لكنهــم عــادوا لبّينــوا أن كل هــذا 
ــا بقدر تضــرر القطــاع ووقوف  الــكالم ليــس مهمًّ
العمارات والمباني التي أنشئت لخدمة البرنامج 

فارغة من دون سكان وال مشترين.

ــق ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ ــون الـ ــ ــشـ ــ ــخـ ــ ــم اإلســــــــكــــــــان يــــــتــــــاشــــــى.. مــــــواطــــــنــــــون وعـــــــقـــــــاريـــــــون يـ ــ ــلـ ــ حـ

وزير اإلسكان

تراجع مزايا 
البرنامج مساس 

بمكتسبات 
المواطنين

الدفع نحو 
رفع ميزانية 

الدعم للخدمات 
اإلسكانية



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

إعالن بحل وتصفية 
شركة سبلندر ش.ش.و لمالكتها مقبول احمد

سجل تجاري رقم 100231

إعالن بحل وتصفية 
شركة جي سي سي ريل استيت فند كومباني ش.م.ب )مقفلة(

سجل تجاري رقم 57055-1

إعالن بحل وتصفية 
شركة ربي انترناشيونال لالستشارات ذ.م.م

سجل تجاري رقم 75659

إعالن بحل وتصفية 
شركة آشار لالستشارات ذ.م.م
سجل تجاري رقم 96414

بناء على قرار شركة في شركة سبلندر ش.ش.و لمكالتها مقبول احمد المسجلة 
بموجب القيد رقم 100231، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/ 

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

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

)+973(35506469

بناء على قرار شركة في شركة جي سي سي ريل استيت فند كومباني ش.م.ب 
)مقفل���ة( المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 1-57055 ، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا 

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

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: جاسم حسن يوسف عبدالعال

)+973(39605262
jassim.abdulaal@bh.gt.com

بناء على قرار الشركاء في شركة ربي انترناشيونال لالستشارات ذ.م.م المسجلة 
بموج���ب القي���د رق���م 75659 ، بتصفي���ة الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/ جاس���م 

محمد يوسف اسد مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الش���ركات التجاري���ة البحرين���ي الص���ادر بالمرس���وم بقانون رق���م )21( لع���ام 2001، 
وعم���ال بنص المادة 335 من قانون الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني الش���ركة 
إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ 

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

)+973(39642223
newco@msbahrain.com

بن���اء على قرار ش���ركة آش���ار لالستش���ارات ذ.م.م  المس���جلة بموج���ب القيد رقم 
96414 ، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيي���ن الس���يد/ george jacob مصفي���ا 

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

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

)+973(39029055
visionbc1@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
)CR2019-27206( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا منى عبدهللا احمد البنخليل بطلب تحويل المحل التجاري التالي: 
الى السيد/ احمد عبدهللا احمد حسين البنخليل فضل  

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
1-90881

االسم التجاري
سلفي للهواتف

القيد: 39680 - التاريخ: 3/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية الى شركة الشخص الواحد

القيد: 101037 - التاريخ: 3/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )28514( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية الى شركة الشخص الواحد

القيد: 88425 - التاريخ: 4/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد الى فرع من فروع شركة ذات 

مسئولية محدودة
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يدة / فتحية خليل ابراهيم علي الحالل المالكة لمقاوالت الخليل )مؤسس���ة 
فردي���ة( والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 39680، بطل���ب تحوي���ل الف���رع الثاني 
للمؤسس���ة المذك���ورة تح���ت اس���م تجاري عق���ارات الخليل إلى ش���ركة الش���خص 
الواحد، برأس���مال وقدره 1000 دينار، لتصبح مملوكة من فتحية خليل ابراهيم 

علي الحالل
تح���ت اس���م تج���اري ش���ركة عق���ارات الخلي���ل ش.ش.و ولمالكتها فتحي���ة خليل 

ابراهيم الحالل
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة خ���الل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 

إليه���ا  مكت���ب/ أي جودة لالستش���ارات ذ.م.م نيابة ع���ن المالك ل� فاطمة 

ابراهي���م األنص���اري للتصمي���م والتنفي���ذ )مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة 

بموجب القيد رقم 101037، بطلب تحويل المؤسة المذكورة إلى شركة 

الش���خص الواح���د، برأس���مال وق���دره 5000 دين���ار، لتصب���ح مملوكة من 

السيدة فاطمة ابراهيم قمبر غلوم عبدهللا األنصاري

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها  مالك ش���ركة الفجر للطباعة والنش���ر ش.ش.و  والمسجلة بموجب 
القي���د رق���م 88425، طالب���ًا تجوي���ل جميع الف���روع 1 و2 وتغيير الش���كل 
القانوني للش���ركة المذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، برأسمال 

وقدره 10٫000 دينار رأس مال عيني، بين كل من:
1. الهام سلطان راشد الفارسي
2. شركة مطعم بابيلون ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- ادارة التسجيل
إعالن بحل وتصفية 

شركة موهيا لإلنشاءات ذ.م.م
سجل تجاري رقم 109881

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
موهيا لإلنش���اءات ذ.م.م   والمس���جلة بموجب القيد رقم 109881، بطلب تصفية 

الشركة تصفية اختيارية وتعيين كانجرا كنت عبدهللا ابوبكر كمصفي
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديرين ق���د انتهت وفق���ا لنص الم���ادة 325 من 
قان���ون الش���ركات التجاري���ة البحرين���ي الص���ادر بالمرس���وم بقانون رق���م )21( لعام 
2001، وعم���ال بنص المادة 335 من قانون الش���ركات يدع���و المصفي جميع دائني 
الش���ركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمس���تندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: كانجرا كنت عبدهللا ابوبكر

)+973(37143300
kingnozias@outlook.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019 -30362( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

3/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2019 -30025( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدن���اه بطلب اس���م تج���اري، فعلى كل م���ن لدي���ه اي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: علي سلمان الشيخ علي حسن

االسم التجاري الحالي: هير هاوس ستايل صالون
االسم التجاري الجديد: صالون لمسة جمال

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدن���اه بطلب اس���م تج���اري، فعلى كل م���ن لدي���ه اي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: يوسف عبدهللا يوسف الجودر

االسم التجاري الحالي: الجودر للكمبيوتر
االسم التجاري الجديد: الجودر للكمبيوتر والموبايل

قيد رقم: 6-32108قيد رقم: 110821-1

القيد: 790 - التاريخ: 3/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
مال���ك ش���ركة عبد العزيز حمد الصال���ح  ش.ش.و   لمالكها حمد عبد العزيز  الصالح 
والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 790، طالب���ًا تجوي���ل   الش���كل القانون���ي للش���ركة 
المذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، برأسمال وقدره 850٫000٫000 دينار  

بين كل من:
1. فاطمة عثمان عبدهللا عبد الرحمن 

2. بسمة حمد عبد العزيز الصالح 
٫3سندس حمد عبد العزيز الصالح 
٫4سوسن حمد عبد العزيز الصالح 

٫5 اللى حمد عبد العزيز الصالح 
وتعديل االس���م التجاري من ش���ركة عبد العزيز حمد الصالح ش.ش.و لمالكها حمد 

عبد الغزيز الصالح الى شركة عبد الغزيز حمد الصالح ذ.م.م
فعلي كل من لديه اعتراض التقدم الي االدارة المذكورة خالل خمس���ة عش���ر يوما 

من تاريخ نشر هذا االعالن 
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خادم الحرمين يبحث مع الفروف 
آفاق التعاون بين البلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه 
بقصر اليمامة في الرياض، أمس الثالثاء، 

وزير خارجية روسيا سيرغي الفروف.
ونقل الفروف لخادم الحرمين الشريفين 
تحيات الرئيس فالديمير بوتين، رئيس 

روسيا، فيما أبدى الملك تحياته له.
وجرى خالل االستقبال، وفق ما أوردته 

وكالة األنباء السعودية “واس”، بحث 
سبل تعزيز العالقات الثنائية، وآفاق 

التعاون بين البلدين الصديقين، باإلضافة 
إلى استعراض مستجدات األحداث 

اإلقليمية والدولية.
وزار الفروف الرياض في إطار جولة 

إقليمية تشمل قطر والكويت واإلمارات.

تجــدد التظاهــرات رغم وعــود بوتفليقــة باجــراء إصالحات

الجيش الجزائري يحذر من “سنوات الجمر”

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، أمس الثالثاء، أن الجيش سيضمن األمن في البالد ولن يسمح بعودة الجزائر إلى حقبة سفك الدماء، وسط 
مظاهرات تجتاح البالد منذ أسابيع؛ احتجاجا على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لوالية خامسة.

وقــال صالح، في كلمة بثتها قناة النهار 
الجزائريــة “إن بعــض األطراف يزعجها 
بــأن تكــون الجزائر آمنة ومســتقرة، بل 
يريــدون أن يعــودوا بهــا إلــى ســنوات 

األلم وسنوات الجمر”.
عــاش  الجزائــري  الشــعب  أن  وأضــاف 
أشــكال  “كل  الســنوات  هــذه  خــالل 
المعانــاة ودفــع خاللهــا ثمنــا غاليــا”، في 
إشــارة إلــى مــا يطلــق عليــه “العشــرية 
الســوداء” التي شــهدت خاللهــا الجزائر 

صراعا بدأ في يناير 1992.
“الشــعب  إن  يقــول  صالــح  ومضــى 
الظــروف  تلــك  عــاش  الــذي  األصيــل 
الصعبــة، وأدرك ويالتهــا، ال يمكنــه بــأي 
حــال مــن األحــوال أن يفــرط فــي نعمة 

األمة ونعمة راحة البال”.
األمــن  هــذا  أن  نــدرك  “إننــا  وأضــاف 
الثابــت  االســتقرار  وهــذا  المســتتب 
وســيزداد  تجــذرا  ســيزداد  الركائــز 

الجزائــري  الشــعب  وســيبقى  ترســيخا 
يرفــل فــي ظــل هــذه النعمــة وســيبقى 
بزمــام  ماســكا  الجزائــري  الجيــش 

ومقاليد إرساء هذا المكسب الغالي”.
“القضــاء  ضــرورة  إلــى  صالــح  ودعــا 
علــى اإلرهــاب وإفشــال أهدافــه بفضل 
ثــم  وعقالنيــة،  شــاملة  اســتراتيجية 
أبــداه  الــذي  الحــازم  التصــدي  بفضــل 
الشعب الجزائر وفي طليعته الجيش”.
وتأتــي كلمــة رئيــس هيئــة األركان فــي 
مظاهــرات  وســط  الجزائــري  الجيــش 
تشهدها البالد منذ أسابيع رفضا لترشح 
بوتفليقــة لواليــة خامســة، إذ اســتأنف 
فــي  االحتجاجــات  الجزائرييــن  آالف 

العاصمة ومدن أخرى، الثالثاء.
بوتفليقــة  المحتجــون  ويطالــب 
بالتنحي، ويرفضون عرضه بأال يقضي 
فترته الرئاســية كاملة بعــد االنتخابات 
المقــررة فــي 18 أبريــل المقبــل. وُكتــب 

علــى إحــدى الالفتــات “انتهــت اللعبــة” 
بينمــا حملــت أخــرى عبــارة “ارحــل يــا 

نظام”.
ويبــدو أن االحتجاجــات تفتقــر لقيــادة 
يهيمــن  يــزال  ال  دولــة  فــي  وتنظيــم 
عليهــا المحاربــون القدامــى فــي حــرب 
االســتقالل عن فرنســا من العــام 1954 

حتى 1962، من بينهم بوتفليقة.
إال أن المظاهــرات ال تــزال تشــكل أكبــر 
والنخبــة  للرئيــس  اآلن  حتــى  تحــد 
الحاكمــة المؤلفــة مــن الحــزب الحاكــم 
وأجهــزة  والجيــش  األعمــال  وأباطــرة 

األمن.
احتشــدوا  قــد  اآلالف  عشــرات  وكان 
أكبــر  فــي  الجزائــر  بأنحــاء  مــدن  فــي 
مطالبيــن   ،2011 منــذ  احتجاجــات 
بوتفليقــة )82 عامــا( بعدم الترشــح في 

االنتخابات المقبلة.

حرية التعبير

أمــس  األوروبيــة  المفوضيــة  دعــت 
التعبيــر  “حريــة  احتــرام  إلــى  الثالثــاء 

والتجمع” في الجزائر.
المفوضيــة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
األوروبيــة مايــا كوشيانتشــيتش خالل 
مؤتمــر صحافــي فــي بروكســل “عندما 
نتكلــم عــن التظاهــر، نذكــر بــأن حريــة 
التعبيــر والتجمع مدرجة في الدســتور 
الجزائــري”. وأضافــت “ننتظــر التحقــق 
مــن ممارســة هــذه الحقوق ســلميا وأن 

تضمن في إطار دولة القانون”.

وشددت على “أهمية الشراكة  «
بين االتحاد األوروبي والجزائر” 
وعلى تعهد بروكسل العمل على 
“مواصلة ترسيخ عالقاتنا بهدف 

إنشاء قضاء مشترك من االستقرار 
والديمقراطية واالزدهار”.

الجزائر ـ وكاالت

الرياض ـ واس

تظاهرة حاشدة تطالب باستقالة بوتفليقة في مدينة وهران الساحلية الشمالية )أ ف ب(

لندن ـ العربية نتواشنطن ـ أ ف بطهران ـ وكاالت

نقلت وسائل إعالم إيرانية، أمس الثالثاء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
بهرام قاسمي أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قدم استقالته؛ بسبب عدم 

إبالغه بزيارة الرئيس السوري بشار األسد إلى طهران األسبوع الماضي.

روحانــي،  حســن  الرئيــس  ورفــض 
اســتقالة ظريف، األربعاء الماضي، في 
خطــوة عززت موقــف حليفه الذي ظل 
مســتهدفا مــن المحافظيــن فــي صراع 
داخلي بشأن االتفاق النووي المبرم مع 

الغرب العام 2015.
ونقلــت وكالــة أنبــاء الطلبــة اإليرانيــة 
الشــؤون  “وزارة  قولــه  قاســمي  عــن 
الخارجيــة لــم تتلــق معلومــات على أي 
مســتوى )عــن الزيــارة(، وظــل هــذا هــو 

الوضع حتى انتهاء الزيارة”.
وأضــاف أن “أحــد أســباب اســتقالة 

االفتقــار إلــى ظريــف كان ذلــك 
مــع  التنســيق 
الشــؤون  وزارة 

وكمــا  الخارجيــة. 

ُأعلــن مــن قبل، اســتقالة الوزير لم تكن 
بسبب قضية شخصية وفردية”.

والقصــد  “الهــدف  إن  يقــول  ومضــى 
مــن ذلــك كان مســعى إيجابيــا إلعــادة 
والنظــام  الخارجيــة  الشــؤون  وزارة 
لوضعهمــا  البــالد  فــي  الدبلوماســي 

األساس”.
قائــد فيلــق  وحضــر قاســم ســليماني، 
القــدس التابع للحرس الثوري اإليراني 
المســؤول عــن العمليــات خــارج إيران، 

لقاء األسد والمرشد علي خامنئي.
وقــال ســليماني األســبوع الماضي 
إن ظريف الشــخصية الرئيســية 
المســؤولة عــن السياســة 
الخارجية، وإن خامنئي 

يدعمه.

يجريــه  جديــد  بتحقيــق  الثالثــاء،  أمــس  ترامــب،  دونالــد  األميركــي  الرئيــس  نــدد 
الديمقراطيــون فــي الدائــرة المحيطــة بــه؛ بســبب مزاعــم ســوء اســتخدام الســلطة، 

ووصفه “باالصطياد في الماء العكر”.

ســاعة  فــي  بتويتــر  تغريــدات  سلســلة  وفــي 
مبكرة الثالثاء، قال ترامب “إن التحقيق الذي 
تجريــه اللجنــة القضائيــة فــي مجلــس النواب 
بشــأن جرائمــه المفترضة أكبــر التجاوزات في 
تاريــخ بلدنا”. ونقلت وكالة “فرانس برس” عن 
الرئيــس األميركــي قولــه “الجريمــة الحقيقيــة 

هي ما يرتكبه الديمقراطيون وما فعلوه”.
ويشــتبه الديمقراطيــون الذيــن ســيطروا على 
مجلــس النواب في انتخابات نوفمبر الماضي، 
فــي ارتــكاب ترامــب عــددا مــن الجنــح التــي 

يمكن أن تؤدي إلى بدء إجراءات لعزله.
وطلبت اللجنة القضائية اإلثنين، معلومات 

الشــخصيات  مــن   81 مــن 
والكيانــات المرتبطــة بترامــب، 
عــن عرقلــة  أن تكشــف  يمكــن 
واســتغالل  للعدالــة  محتملــة 

السلطة من جانب اإلدارة والرئيس شخصيا.
وأشــار رئيس اللجنة الديمقراطي جيري نادلر 
في بيان “هذا وقت حســاس بالنســبة لشــعبنا، 
وعلينــا مســؤولية التحقيــق فــي هــذه األمــور، 
وعقــد جلســات لكي يحصل عامــة الناس على 

جميع الحقائق”.
مــن جانبهــا، قالــت المتحدثــة باســم الرئاســة 
األميركيــة ســارة ســاندرز إن البيــت األبيــض 
تســلم طلــب نادلــر، وإن المســؤولين المعنييــن 
الوقــت  فــي  عليــه  ويــردون  “ســيراجعونه 
المناســب”.  وأضافــت أن “نادلــر وزمــالءه 
الديمقراطييــن انبــروا فــي حملــة الصيــد 
أن  مــن  مرعوبــون  ألنهــم  هــذه؛ 
روايتهــم الكاذبــة لمدة عامين 
عــن تواطــؤ مع روســيا آخذة 

في االنهيار”.

أعلــن مدعــي عــام طهران عن اعتقال مئات األشــخاص في قضايا فســاد، خالل 
األشهر الثمانية األخيرة.

اإليرانييــن  الطلبــة  أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
)ايســنا( عــن عبــاس جعفــري دولــت آبــادي 
قوله إنه تم القبض على 282 متهما، وحظر 
860 شخصا من السفر، وإصدار 138 الئحة 

اتهام، ومقاضاة 121 آخرين.
حــاالت  أن  عــن  آبــادي  دولــت  وكشــف 
االعتقــال تتعلــق بقضايا فســاد، شــملت 13 
شــخصا في ملــف صناعــة البتروكيماويات 
و29 في ملف تجارة العمالت و4 أشــخاص 
و8  والمطــاط  اللحــوم  تجــارة  ملــف  فــي 
فــي ملــف الجمــارك و20 آخريــن فــي ملــف 

استيراد السيارات وتسجيل المركبات.
وكان دولــت آبــادي قــد وّجــه قبــل 
أيــام نــداء لإليرانييــن لإلبالغ عن 

حاالت الفســاد واحتكار الســلع 
األساســية، داعيــا فــي نفس 
نقــل  إلــى  إياهــم  الوقــت 

أموالهــم والذهــب إلــى البنــوك، حســب مــا 
أفادت وكالة “مهر” اإليرانية لألنباء.

جــاء هــذا عقــب تقاريــر نشــرتها الصحــف 
اإليرانية أخيرا تحدثت عن طوابير طويلة 
للحصــول علــى اللحــوم واألرز، فضــالً عــن 
أنبــاء عــن شــح فــي الســلع األساســية فــي 
األسواق. يذكر أن إيران أعلنت حديثا دمج 
الثــوري والجيــش  للحــرس  بنــوك تابعــة   4
لتفــادي  واحــد  مصــرف  فــي  والشــرطة 
اإلفــالس، بعد ســحب مودعين أموالهم من 

البنوك، كما رأى مراقبون.
وأكد دولت آبادي، المحظور من قبل االتحاد 
األوروبــي مــن دخــول أوروبــا النتهاكاتــه 
فــي  اإليرانييــن،  المواطنيــن  حقــوق 
وقت ســابق، تنفيذ أحــكام إعدام 
“المفســدين  مــن  اثنيــن  بحــق 

االقتصاديين”.

فتح ملفات الفساد مستمر بإيرانأكبر التجاوزات في تاريخ أميركارسميا... األسد سبب استقالة ظريف
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لندن ـ رويترز

باريس ـ أ ف ب

تحقــق الشــرطة البريطانيــة، أمــس الثالثــاء، بشــأن تقاريــر عــن اكتشــاف أجســام 
مشــبوهة بأماكــن مختلفــة فــي العاصمــة، مــن بينهــا مبنى تابــع لمطار لندن ســيتي 

ومحطة قطارات.

واســتدعيت شــرطة النقل البريطانية 
إلى محطة قطارات ووترلو في لندن، 
ومبنــى تابــع لمطار لندن ســيتي، على 
إثــر تقاريــر عــن العثــور علــى طــرود 
والمطــار.  المحطــة  فــي  “مشــبوهة” 
ونقلــت “رويتــرز” عــن الشــرطة قولهــا 
فــي  المتخصصيــن  “الضبــاط  إن 

المــكان... جرى إخالء المبنى كإجراء 
جاريــة”،  التحقيقــات  احتــرازي. 
مضيفــة أن العبــوة التــي عثــر عليهــا 
آمنــة”.  “أصبحــت  هيثــرو  مطــار  فــي 
وتابعــت أنــه “تــم إخــالء مطــار لنــدن 
تــزال  احتــرازي، وال  كإجــراء  ســيتي 

التحقيقات جارية”.

هاجم سجين “متطرف”، أمس الثالثاء، حارسين بالسالح األبيض، ورفض إلى 
حدود الساعة، تسليم نفسه، في منطقة أورن، الواقعة شمالي غرب فرنسا.

فــي ســجن  الســلطات األمنيــة  وتعتقــد 
“كوندي ســور سارث” أن السجين يحمل 
وزيــرة  تتحــدث  فيمــا  ناســفا،  حزامــا 
ونقــل  إرهابــي”.  “هجــوم  عــن  العــدل 
موقــع “فرانــس تيفــي أنفــو” عــن وزيــرة 
العــدل نيكــول بيلوبيــت قولهــا “البصمة 
اإلرهابيــة فــي هــذا الهجــوم موجــودة”. 

وذكر الموقع الفرنسي أن المهاجم، الذي 
يبلغ من العمر 27 عاما، ضرب حارســين 
بالســكين، ثــم صــرح بأنــه يحمــل حزاما 
المصــدر  وتابــع  لالنفجــار.  قابــال  ناســفا 
بالســجن  عقوبــة  يقضــي  الســجين  أن 
مدتهــا 30 عاما، بتهم تتعلق باالختطاف 

والحبس القسري والسطو المسلح.

طرود “مشبوهة” تربك الحركة في لندن

“هجوم إرهابي” داخل سجن فرنسي

عواصم ـ وكاالت الخرطوم ـ وكاالت

مع التقدم المستمر لقوات “سوريا الديمقراطية” في الجيب األخير لتنظيم “داعش” بالقرب من الحدود مع العراق، يحاول مقاتلو 
التنظيم، الوصول لمناطق أخرى داخل األراضي السورية.

ووصــل بالفعــل نحــو 300 مقاتــل مــن التنظيــم المتطــرف بعد أن 
خرجــوا مــن آخــر معقل له فــي باغوز، إلــى البادية الســورية التي 
الــزور شــرقي البــالد، بمحافظتــي حمــص  تربــط محافظــة ديــر 
والســويداء جنوبا، بحســب ما أفاد، أمس الثالثاء، مدير المرصد 

السوري لحقوق اإلنسان رامي عبدالرحمن.
وكشــفت مصــادر أمنيــة عراقيــة عــن وجــود هدنــة غيــر معلنــة 
بيــن التحالــف الدولــي ومقاتلــي التنظيــم، تســمح لهــم بالوصــول 
مــن معقلهــم األخيــر إلــى باديتــي تدمــر والســويداء، إضافــة إلى 

البوكمال.
علــى  الديمقراطيــة”  “ســوريا  تحالــف  فــي  مســؤولون  ويشــدد 
أن عمليــة القضــاء علــى “داعــش” بشــكٍل نهائــي ضمــن األراضــي 
الســورية، غيــر ممكنــة، على الرغم مــن التكاتف الدولــي بالقضاء 

عليه.
وفــي وقٍت تســتعد فيه “ســوريا الديمقراطيــة”، من إعالن هزيمة 
“داعــش”، يأتــي التحــدي األكبــر، الــذي يبــرز في مكافحــة خالياه 

النائمة داخل مناطق سيطرتها.

“ســوريا  مقاتلــو  ومعــه  يتمكــن  فلــم  الدولــي  التحالــف  أمــا 
الديمقراطيــة” حتــى الوقت الراهن، من الوصــول لقيادات الصف 

األول من التنظيم.

أفاد نشطاء بخلّو معظم شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الثالثاء؛ استجابة لدعوة “تجمع المهنيين” والقوى الحليفة 
معه، للدخول في إضراب عن العمل ليوم واحد؛ من أجل دعم االحتجاجات الحالية.

وكان “تجمــع المهنييــن الســودانيين” قــد 
دعــا إلــى إضراب عــن العمــل الثالثاء، في 
خطــوة نحو “عصيان مدني شــامل يهدف 

لشل الحكومة السودانية”.
وقــال نشــطاء، إن شــوارع فــي الخرطوم 
العاصمــة  غربــي  درمــان  بــأم  وبانــت 
باتــت خاليــة مــن المــارة مــع التــزام آالف 

المواطنين باإلضراب.
ليــل  الســوداني،  األمــن  أفــرج  ذلــك،  إلــى 
المؤتمــر  حــزب  رئيــس  عــن  الثالثــاء، 
الســوداني المعــارض، عمــر الدقيــر، وذلك 
بعــد شــهرين مــن االعتقــال علــى خلفيــة 
التظاهــرات المناهضــة لحكم الرئيس عمر 

البشير.
الســودانية  األمنيــة  الســلطات  وألقــت 
أواخــر  فــي  الدقيــر  عمــر  علــى  القبــض 

ديســمبر 2018، بعــد أن عمت احتجاجات 
المــدن الســودانية طالبــت برحيــل النظام 
الحاكــم، فــي أعقــاب قــرار حكومــي برفــع 

أسعار الخبز بـ 3 أضعاف.

أطلقتهــا  مكثفــة  أمنيــة  حملــة  وأدت 
الســلطات الســودانية إلــى مقتل عشــرات 
المتظاهرين منذ بدء موجة االحتجاجات 

الحالية في ديسمبر من العام الماضي.

قوات سوريا الديمقراطية تترقب إجالء مزيد من المدنيين من آخر جيب 
لـ “داعش” شرق سوريا

جانب من أحد شوارع الخرطوم

المدنييــن لخــروج  الباغــوز  فــي  معلنــة”  غيــر  “هدنــة  ــي ــودان ــس ــر ال ــم ــؤت ــم ــس حـــزب ال ــي ــراج عـــن رئ ــ ــ اإلف
تكاتف دولي للقضاء على “داعش” الخرطوم خالية استجابة إلضراب عام
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كشــف وزير العمل والتنمية االجتماعية عن أّن هناك 18 شــركة بالقطاع الخاص 
لــم تلتــزم بدفع أجــور عمالها الذين يقتــرب عددهم من 2863 عامال، ومســألة أّن 
عــدد العمــال المذكورين يمثل نســبة ضئيلــة بين عدد شــركات القطاع الخاص ال 
أعتقد أنها مبرر مقنع لمنع العمال من حقوقهم، فعلى وزارة العمل بوصفها الجهة 
المســؤولة عــن العمــال ممارســة دورها فــي إيجاد الســبل الكفيلــة بضمان حقوق 
العمال وعدم االكتفاء بتوجيه إنذار كتابّي أو غيره، ويبدو أّن الشركات الممتنعة 
عــن دفــع حقوق العمال طوال هذه الفترة لــم تعد تأبه باإلنذارات الكتابية، وكان 

البّد من إلزامها بقوانين صارمة تلزمها بما تعهدت به إبان توقيع العقود. 
إّن نظــام حمايــة األجــور المعلن عنه والذي يلزم أصحــاب األعمال بتحويل أجور 
العمــال إلى البنوك خطوة جيدة لكنها ليســت كافيــة بااللتفاف على القانون، وإال 

ما الذي يدفع هذه المؤسسات لعدم اإليفاء بتعهداتها؟
عــدم صــرف رواتــب العمــال يعني وضع هؤالء أمام معاناة نفســية قاســية تقض 
مضاجعهــم آنــاء الليــل والنهــار، وليــس خافيــا أّن مــا يتقاضونــه مــن أجــور يمثل 
المصــدر األســاس والوحيــد ليــس لهم وحدهم فحســب لكن ألســرهم أيضا، وهم 
يعرضــون أنفســهم ألســوأ الظــروف وأخطرهــا فــي أجــواء عمــل بالغــة القســوة 
ومقابــل عائــد مادي ال يتناســب مع جهودهم، وال شــك أن البعــض الحظ مدى ما 
يتعــرض لــه العامل من مشــقة، بل إنه يواجه ضغوطا نفســية، أضــف إلى هذا أّن 

فئة من الكفالء تمارس استعبادا ومتاجرة بحقوقه.

هل خطر ببال أحدنا كمثال فقط أن يسمح صاحب العمل لنفسه  «
باالعتداء الجسدي على العامل لمجرد أّن هذا األخير بدرت منه هفوة 
أو وقع في خطأ ما؟ إّن الشرائع السماوية وقوانين العمل تحرم مثل 

هذا الفعل الشائن والالإنساني وتعاقب عليه لكن المؤسف أّن هذا 
يحدث بحق فئة شاءت أقدارها أن تمارس مثل هذه األعمال. مما ورد 

عن رسولنا األكرم )ص( أنه قال “ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة... ورجٌل 
استأجر أجيرا فلم يوفه حقه”، لكن المشاهد أن أرباب العمل يبخسون 

العمال بحرمانهم  من حقوقهم غير مكترثين بأية مسؤولية قانونية أو 
أخالقية.

حقوق العمال

مازال التفكير داخل 
الصندوق

تقــدم الــدول ليــس معنــاه تقــدم المجتمعــات، فهنــاك فــرق شاســع بيــن معنــى 
الدولة والمجتمع، وال أريد أن أسهب بهذه النقطة لضيق المساحة غير أنه من 
الممكــن أن تكــون الدولــة ناجحة ومتقدمــة بالصعيد المالــي واإلداري والبنية 
التحتية، لكن وراء الحاجز وخلف األسوار يكمن المجتمع المتخلف والمتأخر 
عــن اللحــاق بالنهضة التنويرية التي شــهدها العالم منذ القرنين التاســع عشــر 
والعشرين، فال يكفي أن تحقق الدولة تفوقًا بالطفرة المتعلقة بالبنية التحتية 
نتيجــة عوامــل كثيرة منها الطفرة النفطية كمثال، لكن يبقى المجتمع أســاس 
النهضــة الحديثــة المتمثلــة بالتقــدم الحضــاري والنهــوض الثقافــي والفكــري 
واتســاع الوعــي المجتمعــي فيما يتعلق بالتحرر من القيود المتخلفة واتســاع 
رقعــة التفكيــر العلمــي ونبــذ الخرافــة والتحلــل مــن عوالــم الشــعوذة، هذا هو 
الفــرق بيــن تقدم الدول وتخلف المجتمعــات، وهنا يحضرني كتاب صدر قبل 

ثالثة عقود بعنوان التطور الرث يعالج جزءا من هذه األزمة.
بهــذه الســاعة مــن العصــر الــذي نعيشــه، كثيــرًا مــا نصــادف دعــوات للتقــدم 
االقتصــادي وجهــودا للنجــاح المالي وطفــرات بالعمل على بناء دولة يتجســد 
فيهــا التقــدم المعماري والعقاري الذي تجد مســاحات شاســعة مكتظة بغابات 
مــن البنايــات وناطحــات الســحاب وغيرهــا مــن المشــاريع العقاريــة كالجــزر 

االصطناعية والمدن النموذجية والمظاهر الحضارية كالدعوة لمساواة المرأة 
بالرجــل وتولــي المناصــب العليــا وتأســيس المنظمــات الحقوقيــة ومنظمــات 
رعايــة الحيــوان فيمــا ال يوجــد مــن يرعــى اإلنســان، كل هــذه األمور قــد تبدو 
عالمة على نجاح الدول، لكن ما الفائدة إذا ما ظلت األفكار والرؤى محصورة 
بالغابات والصحاري، وما الفائدة إذا ما ظل تفكير المجتمعات خاضعا للسحر 
والشــعوذة بوجود كل التقدم الذي تحدثنا عنه، هذا يذكرنا بالدولة العثمانية 
التي كانت بوقت من األوقات تحتل ربع مساحة العالم لكنها انهارت بساعاٍت 

معدودة عندما حان أجلها وهي ال تعلم كم كانت منخورة من الداخل.
اليــوم حياتنــا العربيــة مرتبطــة بــرؤى مقتصــرة علــى البنيــة التحتيــة كمظهر 
للتقــدم الحضــاري والدليــل علــى ذلــك أنــه عندمــا تحــدث شــيخ األزهــر أحمد 
الطيب عن تعدد الزوجات وقال إنه ليس األصل ثارت بوجهه البراكين، هكذا 
ســقطت ناطحــات الســحاب فهــذا شــيخ األزهر لــم تحتمله العقــول المتجمدة 

عند البحر الميت فما بالك بمن يفكر خارج الصندوق من ذلك؟.

تنويرة: «

ال يكفي وجود العقل، األهم محتواه. «
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سكن العزاب... الحل مثل 
الفاكهة المعلقة

مــكان،  كل  فــي  الحــل  عــن  البحــث  يجــري 
وتترقبــه العيــون فــي كل مدينــة وقرية، لكن 
تمــر أعــوام كثيــرة دون أن يأتــي الحل ودون 
معرفــة الســمات الواضحــة لطريقــة التخلص 
مــن هــذه اإلشــكالية التــي ال نعــرف هــل هــي 
مطــاردة مــن قبــل القانــون أم ال، وفي جلســة 
الشــوري  تطــرق  األخيــرة  الشــورى  مجلــس 
فؤاد الحاجي إلى الممارســات المخالفة التي 
يمارســها العــزاب اآلســيويون وســط القــرى، 
وزميلــه أحمــد الحــداد نــوه إلــى أن البيــوت 
الســائبة  العمالــة  التــي تؤجــر علــى  القديمــة 
يجــب أن نحافــظ عليهــا كتــراث، كمــا بينــت 
الشــورية منى المؤيد أن البلدية مسؤولة عن 
التفتيــش وال يتــم توصيــل الكهربــاء للعقــار 
إال بعــد التأكــد مــن أن المســتأجرين عوائــل 

وليسوا عزابا.
لقــد أصبــح المواطــن المتضرر مــع عائلته من 
واالســتغراب  باألســى  يشــعر  العــزاب  ســكن 
وأحيانا الملل من طول المســألة وعدم رســم 
الخط الذي تجتمع حوله كل الجهات الرسمية 
إليجاد الحل الجذري والنهائي لهذه المشــكلة 
التــي أصبحــت مثــل الغربــان المفترســة التي 
تهــدد ســالمة وأمــن العائــالت، فالملف يخرج 
مــن مجلــس النــواب بعــد أن يضــرب الرقــم 
القياســي فــي التصويت إلى مدرســة اإلفتاء 
الشــوري، وبعدهــا يذهب إلــى المنهج الفقهي 
لتفحــص الســطور، ويعــود الملــف مــرة أخرى 
القضيــة  النــواب وهكــذا دواليــك وكأن  إلــى 
أصبحــت بالنســبة للمواطــن صرخــات بعيــدة 

في األذن وعينا مغمضة عند المغيب. 

ســكن  بمشــاكل  تفيــض  واألحيــاء  الشــوارع 
العــزاب )وأنــا كــرب أســرة أحــد المتضرريــن( 
ومازالــت الجهــات الرســمية تجمــع اإلجابــات 
والتوضيحات من مجلســي الشورى والنواب 
البلديــة  أفــكار جديــدة، فــال  إلعــادة ترتيــب 
قــادرة علــى فعــل شــيء وال الكهربــاء وال أية 
جهــة ذات عالقــة، فاألخطــاء واضحــة مثــل 
البقــع الســوداء والظاهرة تــزداد وتتدفق من 

النوافذ وفي أركان بيوتنا. 

في كل مرة نسمع اقتراحات وأحاديث  «
طازجة ومثيرة من النواب والشوريين تتعلق 

بمشاكل سكن العزاب، والصحف تكتب عن 
هذا اللهب الخطير، لكن يبدو أن الحل أصبح 

مثل الفاكهة المعلقة التي تنتظر الريح 
لتسقطها.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

عندما يجتمع اإلبداع بين 
التسويق واإلنسانّية

تلقيت فيلمًا دعائّيًا من إحدى شــركات الطيران الخليجية وهي شــركة طيران االتحاد التابعة 
لحكومــة أبوظبــي بدولة اإلمارات العربّية المتحّدة، وباختصار أوّد أن أبدي إعجابي الكبير، بل 
أرفع القبعة لجميع القائمين على هذه الشركة الناجحة والمتمّيزة، الذين تمكنوا عبر هذا الفيلم 
اإلعالمي من تصوير أرقى وأسمى معاني اإلنسانية والمحّبة لفئة دائمًا ما تشتكي من اإلهمال 

والتجاهل في مجتمعاتنا العربّية.
أتحــّدث عــن فئــة “ذوي االحتياجــات الخاّصة”، حيــث إنه وعلى الرغم مــن أن حكوماتنا قامت 
مشــكورة بالكثير من المبادرات اإلنســانية خالل الفترة األخيرة ســعيًا إلدماجهم في المجتمع، 
لكــن كل ذلــك غيــر كاٍف تمامــًا، وصحيــح أن هنــاك جهــودا مبذولــة لمحاولة إيجــاد فرص عمل 
وفــرص للتعليــم العالــي والمشــاركات الرياضّيــة، إال أن ُكل ذلــك ال يصــل أبــدًا إلــى مســتوى 

الطموحات.
ومن خالل هذا الفيلم الدعائي، وإن كان هدفه تسويقيا في الواقع، إال أن الشركة نجحت في 
كســب تعاطــف شــريحة كبيرة من المســافرين، كما اســتطاعت إبــراز التزامها بخدمــة المجتمع 

اإلماراتي، مستوفية بذلك بعض مسؤولياتها المتعلقة بالشراكة المجتمعية الفاعلة.
واسمحوا لي أن أنقل إليكم نبّذة بسيطة عن محتوى الفيلم للذين لم ُتتح لهم فرصة مشاهدته، 
فقد قامت الشركة بتوجيه الدعوة إلى عدد من ذوي القدرات الخاّصة، الحائزين على بطوالت 
رياضّيــة مختلفــة، للحضور إلى مبنى مطار أبوظبي حيث كانت المفاجأة باالنتظار، إذ خرجت 

الطائرة من الورشة، وتفاجأ المدعوون بصورهم مطبوعة على الطائرة.
وبصراحــة لــم يكــن هينــًا أن أتمالك نفســي مــن روعة هذا المشــهد الذي هز مشــاعري، فقد كان 
موقفا يقشــعر له البدن، ولكم أن تتخيلوا، أّيها القراء األعزاء، حجم الفرحة في ردود األفعال 

بهذه المفاجأة الرائعة، والتي تّنم عن تقديٍر كبير لهذه الفئة الغالّية.
كم كانت المبادرة خالقة ومثاال لغرس تعاليم ومبادئ المواطنة الصحيحة، واالنتماء الحقيقي 
للوطن، أحيانًا، وكما ذكرت في مقال ســابق، فإن غرس الروح الوطنية ال يمكن أن يكون فعاال 
من خالل الطرق التقليدية المباشرة، إنما من خالل أفعال وممارسات جديدة ومبتكرة تساهم 

فيها وزارات الدولة.
إن خلق تلك الثقافة الهدف األســمى الذي ينبغي أن نســعى إليه جميعًا إذا كّنا جادين في هذه 
الرغبة، وفي الحقيقة وأنا أكتب هذا المقال، شــعرت أنه قد ُيســاء فهمي بصورة أو بأخرى، أو 
قد يظّن البعض أنني أقوم بالترويج لشركة الطيران اإلماراتية! نعم هناك أناس ال ترى الجانب 

اإليجابي واإلنساني في جميع مناحي حياتنا وهناك من يقفزون إلى الظنون السيئة.

ما قامت به الشركة اإلماراتية خطوة رائعة ومثال ُيحتذى به، وليس من  «
المعيب أن تقوم شركاتنا ومؤسساتنا الحكومية والخاصة من بنوك 

وشركات بأخذ هذه األفكار بعين االعتبار، والعمل مع تلك الجمعيات التي 
ُتقّدم رعايتها لتلك الفئة. والله من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

مــاذا يعنــي أن تبالــغ فــي القــول، ســوى أن ُتخــرج الــكالم من حــدوده األصلية إلــى حدود 
يعلم هللا تعالى مداها! فيتحول الحدث البسيط إلى حادثة كبيرة شنعاء! ويصبح الخطأ 
الصغيــر جريمــة ال تغتفر! وقد ُتغير المبالغة حقيقة الموضوع تماًما؛ فتنقله إلى حّيز آخر، 
ومســار مختلــف جــًدا عــن خطــه األولــي! بحيــث ال يعود يمــتُّ هــذا الموضوع إلى نفســه، 

ليدخل في باب جديد، وحبكة مختلفة!
معظمنا إْن لم يكن كلنا يمارس المبالغات بشكل شبه يومي، وال يكاد ينتهي يوم واحد من 
دون أن يقــص قصــة أو حدًثــا ما مع إضافات هنا وُبهارات هناك! فهل تعرفون لماذا نبالغ؟ 
ولماذا ال نقول الشيء - حرفًيا - دون زيادة؟ هل هي عملية كذب واعية ومحسوسة؟ أم 
أنها حالة غير محسوســة، وتحصل من دون وعي منا؟ إنني أميل إلى األمرين مًعا؛ وفي 
ظني أن المسألة عائدة إلى النوايا؛ أي المقاصد؛ فنحن نبالغ ألسباب خاصة بنا، قد تكون 
التهويــل أو التضخيــم ألمــٍر مــا؛ لنمنحه صفة كبيــرة، ولنجرَّ الطرف اآلخــر إلى تقديس أو 
تدنيس ما نتحدث عنه؛ سواء كان شخًصا أم شيئا ما! وفي ذلك – في الواقع – انحراف 
عن الحقيقة األصل، يجعلنا نزيغ؛ أي نميل عن الصدق؛ وبشكل واضح نتحول إلى كذابين 

من دون أن نشعر!
وسواء كان الكذب أبيض أم أسود؛ فإن المبالغة أحد أكثر وجوهه التي نمارسها، وغالبا ما 
تحصل بشكل ال إرادي أو عفوي وال شعوري؛ فنحن حين نعتاد اإلثارات؛ أي إضفاء صفة 
الحيويــة علــى كالمنــا؛ ال ننتبــه إلى عمليات الرســم والتلوين التي نفرط في اســتخدامها، 
والتــي تصبــح – بمــرور الوقــت – عــادة لدينــا، وال نــكاد نلتفــت إلــى التزييــف الحاصــل، 
والخــروج عــن الواقــع؛ إلى صورة ال تعكس الحقيقة؛ بقدر مــا تعكس هوى مْن قام بنقلها! 

ولعل منبع هذا كله راجع إلى التأثر وحاالت االنفعال بالقضية أو الحدث!

ومادمنا بشًرا؛ ولنا مشاعر وأحاسيس، وننفعل باألشياء واألشخاص  «
والسلوكيات؛ فإن نقل الصورة، أو الكالم بطريقة )ِقص والِصق( عملية شبه 

مستحيلة؛ إذ من النادر جدا أن نعبر عن شيء دون أن يالزمه إحساسنا 
تجاهه، فإْن لم يكن بقول اللسان؛ فبلغة الجسد، وما أكثر ما يقوله جسدنا! 

فهناك حقيقة علمية تقول إننا نفهم من الكالم المنطوق 20 %، وما 
نسبته 80 % يصل إلينا عبر لغة الجسد، وكأن اللسان يبدأ الكالم ويقول 

للجسد: أكمل القصة! وأكاد أجزم أن المبالغة هي العملية المسرحية 
الكبيرة المتروكة للجسد؛ ليتقمصها، فنصدق، وتمر المبالغات بسالم!.

المبالغة... الحقيقة المنفوخة!

د. زهرة حرم
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نثني على المستويات 
والنتائج الالفتة التي 

يقدمها العبو المحرق لكرة السلة 
بوصول الفريق حتى اآلن لنهائي 

الدوري، وهو منافس أيضا في كأس 
خليفة بن سلمان. هذا لم يكن 

ليتحقق لوال الجهد الجبار من رجاالت 
النادي والجهاز اإلداري والفني.

مسؤول بأحد األندية صّرح 
علًنا بأن فريقه “يمتلك التاريخ 

في البطوالت الخليجية”، وفي 
الحقيقة ال ندري عن أي تاريخ 

يتحّدث وهو يمتلك بطولتين 
فقط وآخر مرة حققها قبل 31 

عاًما، ولم يحقق أي بطولة محلية 
منذ 9 مواسم.

أشــاد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة 
الشــيخ  البحرينيــة ســمو  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
الــذي  الكبيــر  بالنجــاح  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
حققــه موســم ناصــر بــن حمــد للصقــور والصيــد في 
نســخته الخامســة والــذي يقــام بتنظيــم مــن لجنــة 
رياضات الموروث الشــعبي التابعــة للجنة األولمبية 

البحرينية. 

 وقــال ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفــة إن هذا 
الموســم البري مــن رياضات الموروث هذا العام شــهد 
تطورا كبيرا بعد إدراجه تحت المظلة الرسمية بلجنة 
رياضات الموروث الشعبي التي باتت الجهة الوحيدة 
التــي تنظــم عمل الرياضــات التراثية وتوحــد الجهود 
ألجــل أن يكون لهذه الرياضات مرجعية واحدة تقوم 

برعايتها واالرتقاء فيها.
 ونوه ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود 
الحثيثــة التي يبذلهــا خليفة بن عبدهللا القعود رئيس 
أعضــاء  وجميــع  الشــعبي  المــوروث  رياضــات  لجنــة 
اللجــان العاملــة فــي موســم ناصــر بــن حمــد للصقــور 
والصيــد الذين عملوا بكل تفاني وإخالص في ســبيل 

إنجاح هذا الموسم.
 ووجــه ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة لجنة 
رياضــات المــوروث الشــعبي التابعــة للجنــة األولمبيــة 
مؤكــدا  البــري،  ســموه  موســمه  بتطويــر  البحرينيــة 
ســموه أنهــم حريصون علــى االرتقاء بهــذه الرياضات 
التراثية والشعبية والتي تمثل هوية وأصالة المجتمع 
البحرينــي، مشــيرا ســموه إلــى أن الهدف األســمى هو 
وإحيائهــا  الرياضــات  هــذه  ممارســة  علــى  الحفــاظ 
تنفيــذ  علــى  والعمــل  القادمــة  لألجيــال  وتوريثهــا 
التوجيهــات الســامية لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة، حيث يولي جاللته 

أهمية بالغة لرياضات الموروث.
 وبــارك ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة لجميع 
الفائزيــن فــي مختلــف مســابقات النســخة الخامســة 
مــن موســم ســموه البــري للرياضــات التراثيــة، متمنيا 
التوفيــق والســداد لجميــع المشــاركين فــي الســنوات 

القادمة.
 كمــا أكــد ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة أنهم 
يعتــزون بالمشــاركة الفعالــة لصقاري النخبــة من دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، الفتا ســموه إلــى أن هذه 
للمســابقات  الكثيــر  أضافــت  الخليجيــة  المشــاركة 
وســاهمت فــي إنجاح موســم ناصــر بن حمــد للصقور 

والصيد. 
 وفــي ســياق متصــل، تقاســم أبطــال مملكــة البحرين 
الثالثــة  المراكــز  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  ودولــة 
األولــى فــي ســباقي مهد الســلوقي العربي الــذي يقام 
على المستوى الخليجي برعاية كريمة من قبل ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 
اللجنــة  للشــباب والرياضــة رئيــس  المجلــس األعلــى 
حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  البحرينيــة  األولمبيــة 
آل خليفــة وذلــك علــى هامــش موســم ناصر بــن حمد 

للصقور والصيد في نسخته الخامسة. 
 وأحــرز المالــك ســيف محمــد الكتبــي المركــز األول 
في فئة الذكور بعد تمكن السلوقي من قطع مسافة 

السباق البالغة 1500 متر في أسرع وقت.
 وجــاء فريق فيكتوريوس البحريني في المركزين 

الثانــي والثالــث علــى مســتوى الذكور وهــو الفريق 
الذي يحتكر بطوالت الســلق المحلية على مســتوى 

مملكة البحرين في السنوات الثالث الماضية.
 أمــا علــى صعيــد ســباق فئــة اإلنــاث، تمكــن البطــل 
تحقيــق  مــن  المنصــوري  محمــد  عامــر  اإلماراتــي 
المركــز األول، فيمــا حــل فريــق فيكتوريــوس فــي 
المركــز الثانــي، بينمــا جــاء المالــك اإلماراتــي حمــد 
خلفان الشامســي في المركز الثالث ليتقاســم بذلك 
أبطــال البحريــن واإلمــارات الســباقين الخليجييــن 

في فئتي الذكور واإلناث. 
 وتوجــت لجنــة رياضات الموروث الشــعبي التابعة 
كال  فــي  الفائزيــن  البحرينيــة  األولمبيــة  للجنــة 
الســباقين بالنيابــة عن ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 

آل خليفة.

خليفة القعود سمو الشيخ ناصر بن حمد 

من التتويج

بمناســبة ختــام موســم ســموه للصقــور والصيــد الخامس

ناصر بن حمد يشيد بنجاح الموسم البري

6 مارس 2019 األربعاء
29 جمادى اآلخرة 1440
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قــال نائب رئيــس االتحاد اآلســيوي ونائب 
القــوى  أللعــاب  الهنــدي  االتحــاد  رئيــس 
منتخبــات  بــأن  بهانــوت  الليــت  الدكتــور 
ألعاب القوى البحرينية تعتبر من منتخبات 
اآلســيوية  القــارة  مســتوى  علــى  الصفــوة 
عدائيــن  مــن  تمتلكــه  لمــا  نظــرا  والعالــم 
وعــداءات علــى مســتوى عــال مــن حيــث 

النتائج واألزمنة واإلمكانات والقدرات.
المختلــط  التتابــع  منتخــب  بــأن  وأضــاف 
والعالــم  اآلســيوية  القــارة  أبهــر   4x400
بدورة األلعاب اآلســيوية التي اســتضافتها 
أندونيسيا في العام الماضي )آسياد جاكرتا 
2018( بعدما أحرز المركز األول والميدالية 
الذهبية بكل جدارة واقتدار في أول سباق 
 ،4x400 رســمي في العالم للتتابع المختلط
حيــث قدم المنتخــب البحرينــي أداء رائعا 
وكان الســباق مثيرا طــوال فتراته ودخلت 

البحريــن التاريــخ لكونها أول من توج بهذا 
النوع من السباقات.

وكان فريــق التتابع المختلــط والمكون من 
علــي خميــس وعبــاس ابوبكــر وأولوكيمــي 
وســلوى عيــد ناصــر أنهــى مســافة الســباق 
بزمــن 3:11:89 دقيقــة، حيــث انطلــق فــي 
بداية الســباق علي خميس وكان ثانًيا قبل 
أن يســلم العصــا ألولكيمــي التــي انطلقــت 
وتخطــف  مجــدًدا  الســباق  لتقــود  بقــوة 
الصــدارة وتســلم العصــا لســلوى عيــد التي 

ظلت في الصدارة بفارق كبير عن منافسيها 
ليتســلم عبــاس أبوبكر الســباق ويعدو بكل 
راحــة فــي المقدمة. وقــد ســقطت العداءة 
أولكيمــي اثنــاء تســليم العصــا لســلوى عيد 

وتعّرضت إلصابة بسيطة.
وجــاء الفريــق الهنــدي فــي المركــز الثانــي 
3:15:71 دقيقــة،  ليخطــف الفضيــة بزمــن 
بينما حقق المنتخب الكازاخســتاني المركز 
الثالث والميدالية البرونزية بزمن 3:19:52 

دقيقة.

وذكــر بهانــوت بــأن منتخــب ألعــاب القــوى 
يعتبر من دول النخبة قاريا وعالميا بفضل 
برئاســة  االتحــاد  حققهــا  التــي  اإلنجــازات 
الشــيخ خالــد بن حمد آل خليفــة وما يمتاز 
بــه مــن فريــق قــوي علــى مســتوى الرجــال 
والســيدات، وقــد لفتــت البحريــن األنظــار 
إليهــا في آســياد جاكرتا تحديــدًا بتحقيقها 

غلــة وافــرة مــن الميداليــات، وأن ذلــك لــم 
يأتــي مــن فــراغ وإنمــا نتيجة لعمــل وجهد 

كبير من مجلس إدارة االتحاد.
بالتواجــد  اعتــزازه  عــن  بهانــوت  وعبــر 
حفــل  للمشــاركة  البحريــن  مملكــة  فــي 
العالميــة ســلوى  العــداءة  حفــل تكريــم 
عيــد ناصــر الحاصلة علــى كأس الدوري 

الماســي لســباق 400 متر في عام 2018 
ولقــاء ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
وتقديــره  شــكره  عــن  معربــا  خليفــة 
لالتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى علــى 
تلــك الدعــوة والتــي تســهم فــي تعزيــز 
االتحــادات  بيــن  والعالقــات  الروابــط 

اآلسيوية الصديقة.

بهانوت: منتخب التتابع المختلط البحريني أبهر العالم

فريق التتابع المختلط المتوج بالذهبية كهانوت متحدثا لـ “البالد سبورت”

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

الغانــم  ســلطان  األثقــال  لرفــع  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  أشــاد 
بمبــادرة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــئون الشــباب، 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ورعايته الكريمة 
لقمــة الرياضــة، معتبــًرا أنهــا تالمس الواقــع الذي تعيشــه الرياضة 
البحرينيــة وتمنــح الفــرص لهــم من أجل تقديــم الحلول المناســبة 

لتطوير الحركة الرياضية البحرينية وفق رؤيتهم وأفكارهم.

جهــود  علــى  الغانــم  أثنــى  كمــا 
وزير شــؤون الشــباب والرياضة 
الــذي  واالهتمــام  المؤيــد  أيمــن 
يوليــه بحضــوره اليومي الكامل 
أجــل  مــن  ا  شــخصيًّ والمنتظــم 
تحقيــق تلــك الــرؤى والتطلعات 
التــي  العقبــات  كافــة  لتذليــل 
البحرينيــة  الرياضــة  تواجــه 

وتحقيق المزيد من المكاسب.
شــهدناه  مــا  “إن  الغانــم  وقــال 
ونشــهده اليــوم فرصه لمشــاركة 
القــرار  صنــع  فــي  الجميــع 
وخلــق  مســبوقة  غيــر  وخطــوه 
لثقافــة جديــدة رائعــة، حيث إن 
الشــفافية تســمح بإظهار مواقع 
وبالتالــي  القصــور  أو  الضعــف 

إتاحــة الفــرص إليجــاد الحلــول 
لهــا والدعــم لســدها، وليــس مــن 
كالتــي  خطــوة  اتخــاذ  الســهل 
القمــة  عقــد  فــي  اتخاذهــا  تــم 
وفتــح األبــواب علــى مصراعيها 
التامــة  المصداقيــة  بتوفــر  إال 
والشــفافية المطلقــة، األمر الذي 
يخلــق كنتيجــة الثقــة المتبادلــة 
كافــة  بيــن  العالقــات  ويوطــد 
الجهــات وقــد وجدنــا الشــفافية 
وللــه  المطلقــة  والمصداقيــة 
الحمــد فــي قمــة الرياضــة، ولقد 
ترجمــة  فــي  الــوزارة  أحســنت 
مبــادرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمد آل خليفة في قمة الرياضة 

بنجاح تام نفخر ونعتز به.

الغانم يشيد بمبادرة “قمة الرياضة”

خالد بن حمد يصل مانيال ويلتقي الرئيس دوتيرتي
ــن ــي ــب ــل ــف ــن وال ــريـ ــحـ ــبـ ــن الـ ــيـ ــات الـــثـــنـــائـــيـــة الـــريـــاضـــيـــة بـ ــ ــاق ــ ــع ــ ــز ال ــزيـ ــعـ تـ

وصــل النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة، رئيــس االتحــاد البحريني أللعاب القــوى، الرئيس الفخــري لالتحاد 
البحريني لفنون القتال المختلطة BMMAF سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، إلى جمهورية الفلبين الصديقة، في زيارة يلتقي 
ســموه خاللهــا رئيــس جمهورية الفلبيــن فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي؛ لتعزيز العالقات الثنائيــة بين مملكة البحرين وجمهورية 

الفلبين الصديقة، بما يسهم في تقوية جسور التعاون السيما على الصعيد الرياضي. 

اكينــو  نينــوي  مطــار  ســموه  وصــول  وفــور   
والوفــد  ســموه  اســتقبال  فــي  كان  الدولــي، 
مملكــة  لــدى  الفلبينــي  الســفير  لــه  المرافــق 
البحريــن ألفونســو فيــر، وعضو لجنــة الفلبين 
مملكــة  وقنصــل  ماكســي  تشــالز  الرياضيــة 
البحريــن لــدى جمهورية الفلبيــن د. أمابل س. 

أغيلوز التاسع.
وبهــذه المناســبة، أدلــى ســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة بالتصريــح التالــي: “يســعدنا 
الصديقــة،  الفلبيــن  بجمهوريــة  نتواجــد  أن 
وهــي واحدة مــن الدول التي نعتــز بصداقتها 
التــي تجمعهــا  والوطيــدة  الطيبــة  وبالعالقــة 

بمملكــة البحريــن، ومــا تمتــاز بــه تلــك العالقة 
مــن تعــاون ثنائــي فــي العديــد مــن المجــاالت 
السياســية واالقتصاديــة. ونتطلــع مــن خــالل 
فــي  الســيما  التعــاون  ذلــك  لتعزيــز  زيارتنــا 
بتلــك  يدفــع  والــذي  الرياضيــة،  المجــاالت 
العالقــة نحــو أفــق أرحــب وأشــمل تســهم في 

تنامي العالقات بين البلدين”.
محطــة  ســتكون  “الفلبيــن  ســموه:  وأضــاف   
مهمة الحتضان النسخة الثانية والعشرين من 
بطولة القتال الشجاع لفنون القتال المختلطة 
للمحترفيــن BRAVE يوم 15 مــارس الجاري، 
والتــي ســتعزز من حضــور هــذه البطولة على 

مســتوى دول شــرق آســيا، بمــا ينعكــس علــى 
نجــاح التجربــة البحرينيــة فــي رياضــة فنون 
القتــال المختلطــة، مــن خــالل هــذه البطولــة 
التــي انطلقــت مــن مملكــة البحريــن لتجــوب 
مــدن وعواصم بلــدان العالم، لتؤكد ما وصلت 
إليــه البحريــن مــن مكانــة متقدمــة في ســماء 
هــذه الرياضــة العالميــة”، مشــيرا ســموه إلــى 
أن بطولــة بريــف تمتــاز بشــعبيتها الكبيرة في 
المنطقــة بعــد احتضانها الالعبيــن المحترفين 
خصوصــا مــن الفلبيــن، الذين أثبتــوا قدراتهم 
على المنافســة وتحقيق نتائــج مميزة وكتابة 

أسمائهم في سجل األبطال لهذه البطولة.

مانيال - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

 سمو الشيخ خالد بن حمد لدى وصوله مطار نينوي اكينو الدولي

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

حسن علي
ألعاب القوى 

البحرينية 
تتصدر المشهد 

القاري 

بعد فوزه 
بذهبية آسياد 

جاكرتا ودخوله 
التاريخ



تقــام األربعــاء مباراتــا الدور نصــف النهائي لمســابقة دوري الشــباب لكرة 
السلة وذلك على صالة زين بأم الحصم.

عنــد  األول  اللقــاء  فــي  وســيلتقي 
الســاعة 5:30 مســاًء فريقــا المحرق 
 7 الســاعة  عنــد  وتليهــا  والحالــة، 
مبــاراة المنامــة واالتحــاد، والفائزان 
للمبــاراة  ســيتأهالن  مباراتيــن  مــن 
النهائيــة التــي ســتقام يــوم اإلثنيــن 
الحــادي عشــر مــن مــارس الجــاري، 
بينما الخاسران فسيلعبان في نفس 

الثالــث  المركزيــن  لتحديــد  اليــوم 
والرابع.

وجــاء تأهــل المنامة لنصــف النهائي 
الــدور  فــي  الفــرق  تصــدر  أن  بعــد 
مــن  نقــاط   10 برصيــد  السداســي 
الخمــس  المباريــات  فــي  انتصــاره 
التــي خاضها، بينمــا االتحاد خصمه، 
حل رابًعا في السداســي بسبع نقاط 

جراء الفوز في مباراتين والخســارة 
فــي 3 لقاءات، والحالة تأهل ثانًيا بـ 
9 نقــاط مــن 4 انتصــارات وخســارة 
 8 بـــ  ثالًثــا  واحــدة، والمحــرق جــاء 
نقاط بعد في 3 مناسبات والخسارة 
مرتيــن، بينمــا خــرج مــن المنافســة 
علــى اللقــب ســماهيج؛ كونــه جمــع 
6 نقــاط مــن فــوز وحيــد و4 هزائــم، 
وكذلك األهلي الســادس الذي خســر 
مبارياتــه الخمــس وبالتالــي لديــه 5 

نقاط فقط.

حقــق فريــق البحريــن فــوزه األول في الــدوري الفضــي لكرة الســلة، إثر فوزه 
المثيــر على حســاب الحالــة بنتيجة 67/  66، في المباراة التي جمعتهما مســاء 
أمــس )الثالثــاء(، علــى صالــة مدينــة خليفــة الرياضيــة، فــي ختــام الجولــة 

السادسة من المسابقة.

وأصبــح رصيــد البحرين بهــذا الفوز 4 
نقاط في المركز السادس، فيما وصل 
رصيــد الحالة إلى 6 نقــاط من فوزين 

وخسارتين في المركز الرابع.
األول  الشــوط  فــي  الحالــة  وتقــدم 
بفــارق 9 نقــاط وبنتيجــة 35/  26، بعد 

والثانــي  األول  الربعيــن  فــي  فــاز  أن 
بـ13/  8 و22/  18 على التوالي.

وقلــص البحريــن النتيجــة بفــوزه في 
الربــع الثالــث 21/  15، قبــل أن يقتنص 
فــوزا مثيــرا فــي الربــع األخيــر أيضــا 
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الفوز األول لسلة البحرين في الدوري الفضيلقاءان في نصف نهائي دوري “شباب السلة”

الرفاع
المنامة

66
59

دوري زين 
الدرجة األولى 

لكرة السلة

حقق فريق الرفاع فوزا مثيرا ومســتحقا على حســاب المنامة، بنتيجة )66/ 59(، في المباراة التي 
جمعتهما مساء أمس )الثالثاء(، على صالة مدينة خليفة الرياضية، ضمن الجولة الثانية من الدور 

نصف النهائي لدوري زين الدرجة األولى لكرة السلة.

وبهذا الفوز نجح الرفاع في تأجيل حسم بطاقة 
المبــاراة  إلــى  النهائيــة  للمبــاراة  الثانيــة  التأهــل 
الثالثــة والفاصلة، التي من المقرر أن تجرى يوم 
الجمعــة المقبــل بعدمــا فــاز المنامــة فــي الجولــة 
األولــى وحقق الســماوي الفوز في مبــاراة أمس؛ 
ليصبــح اللقــاء الفاصــل بيــن الفريقيــن هــو الذي 
ســيحدد مــن ســينجح فــي حســم بطاقــة التأهل 

الثانية للنهائي.

الشوط األول

الفريقيــن  مــن  ســريعة  المبــاراة  بدايــة  جــاءت 
األداء  فــي  نفســه  النهــج  علــى  اعتمــدا  اللذيــن 
بتبادل االختراقات والتســجيل من تحت الســلة 

مع بعض محاوالت التصويب الثالثي الناجح.
والتقــدم  التســجيل  ســجال  الجانبــان  وتقاســم 
فــي النتيجــة، إذ افتتــح المنامــة بــاب التســجيل 
بثالثيــة وايــن، ثــم ســجل محمــد أميــر 7 نقــاط 

متتاليــة منحــت فريقــه التقــدم منتصــف الربــع 
األول 10/ 9.

الرفاع اســتغل تصويبات المنامــة الضائعة ألخذ 
التقدم فــي النتيجة مجددا معوال على تحركات 
محمد بوعالي وإيصال الكرة للمحترف أونواكو 

تحت السلة.
التــي تحصــل عليهــا  الحــرة  الرميــات  ومنحــت 
المنامــة نتيجــة أخطاء دفاعات منافســه، فرصة 
ثالثيــة  تعيــد  أن  قبــل   ،12 /14 للتقــدم  ثانيــة 

األميركي ويليامز الرفاع للمقدمة.
وتبادل الفريقين بعدها أخطاء التمرير واالستالم 
فــي الجانــب الهجومــي إلــى جانــب كــم كبير من 
الفــرص الضائعــة، فيما ظل الرفــاع محافظا على 

تقدمه حتى نهاية الربع األول 17/ 14.
وعــزز الرفــاع تقدمــه مطلــع الربــع الثانــي بفضل 
مهاجمــي  علــى  فرضــه  الــذي  المحكــم  الدفــاع 
التمريــر  أخطــاء  فــي  أوقعهــم  مــا  المنامــة 

الســماوي  العبــو  حولهــا  والتــي  والتصويــب، 
لهجمات مرتدة سريعة تقدموا بها 25/ 18.

وتمكــن مدرب المنامة إثر تدخلــه بالوقت الفني 
مــن إعادة تموضع فريقه والعــودة بالنتيجة عبر 

تقليص الفارق منتصف الربع 25/ 22.
عودة العبي المنامة لألخطاء نفسها في الهجوم، 
إضافــة إلى قــوة محترف الرفــاع أونواكو تحت 
الســلة، منحت الســماوي توســيع الفــارق إلى 10 
نقــاط 34/ 24، واالحتفاظ باألفضلية حتى نهاية 

الشوط األول 36/ 27.

الشوط الثاني

وشــكل المنامة أفضلية نسبية في النصف األول 
من الربع الثالث وسط انخفاض معدل التسجيل 
مــن الفريقيــن، إذ ســجل الرفــاع نقطتيــن فقــط 
أمــام 8 للمنامــة قلــص بهــا الفــارق إلــى 3 نقــاط 
بواقــع 38/ 35، عّجلــت بمــدرب الرفــاع التدخــل 

بالوقت الفني لمنع منافسه من أخذ االسبقية.
وواصــل المنامــة أفضليتــه متمكنــا مــن تعديــل 
النتيجــة وتحقيــق التقــدم 43/ 41، مقابل تراجع 
كبيــر فــي أداء الرفــاع الهجومــي نتيجــة تدنــي 

مســتوى التركيز الذهني واالســتعجال في إنهاء 
الهجمات.

وتحســن أداء الرفــاع في الدقيقــة األخيرة التي 
قلب فيها النتيجة لمصلحته معوال على الدخول 
اآلمــن تحــت الحلــق ليحســم هــذا الربــع متقدما 

بثالثية عبدالرحمن غالي 50/ 48.
وســاد التكافــؤ مجريات الربع األخيــر، إذ بعد أن 
أخــذ المنامــة التقــدم 57/ 53، وقــع العبــوه فــي 
محظور التســرع في حســم التصويبات والسيما 
الثالثيــة، مــا أعطــى الرفــاع العودة فــي النتيجة 
57/ 57 معوال على االســلوب نفسه في االختراق 

والتسجيل من تحت السلة.
وفرض الفريقين دفاعا قويا في الدقائق الثالث 
الضغــط  تحــت  المهاجميــن  أوقــع  مــا  األخيــرة، 

الشديد في اتخاذ قرارات التصويب.
فــي  للرفــاع  التقــدم  ويليامــز  ثالثيــة  ومنحــت 
الدقيقة األخيرة بعد التعادل 59/ 59، ثم اســتغل 
الســماوي هجمــة منامية ضائعة لتوســيع الفارق 
نهايــة  حتــى  بتقدمــه  ليحتفــظ  نقــاط،   5 إلــى 

المباراة 66/ 59.

الرفــاع يتعملق وينتصر ويؤجل الحســم للفاصلة

أسـود الحنينيــة تهـز الزعامــة المناميــة

جانب من اللقاء

صيانة سريعة لدورة مياه مصلى نادي المنامة
وزارة شــــــــــؤون الشبــــــــــاب والرياضــــــــة تتجـــــــــاوب مـــع “^”

تجاوبت وزارة شــؤون الشــباب والرياضة مع ما طرحه “البالد ســبورت” عبر 
“انتســغرام” الصحيفــة وصفحاتهــا، والــذي يعكس الحالة المزريــة التي كانت 

عليها دورة المياه المخصصة للمصلى بنادي المنامة في منطقة الجفير.

واتصــل مســؤولون بالــوزارة بالقســم 
“البــالد”،  صحيفــة  فــي  الرياضــي 
تقــع  ال  الميــاه  دورة  أن  وأوضحــوا 
تحت مســؤولية الوزارة وإنما النادي، 
لكنهــم رغم ذلك أخطروا إدارة النادي 
بهــذا األمــر، وتــم تنظيــف دورة المياه 

بشكل عاجل.
ســر  أميــن  أوضــح  آخــر،  جانــب  مــن 
نادي المنامة عبدهللا عاشــور أن دورة 
المنشــور  الخبــر  فــي  المعنيــة  الميــاه 
بالصحيفــة، يتــم تنظيفهــا بالفعــل من 
قبل العاملين في النادي مرتين يوميا، 
ولكــن بســبب ســوء االســتخدام مــن 

جانب الناس تظهر بهذا الشــكل؛ ألنها 
مفتوح لمدة 24 ســاعة، ويســتخدمها 
غالبية العاملين األجانب في المطاعم 

والمحالت التجارية أمام النادي. 
وأبدى عاشــور تعاون النادي وحرصه 
الميــاه وجميــع  علــى أن تظهــر دورة 

مرافق نادي المنامة بشكل حضاري.
ســبورت”  “البــالد  يتقــدم  وبــدوره، 
شــؤون  وزارة  إلــى  الجزيــل  بالشــكر 
الشــباب علــى تعاونهــا مــع مــا يطــرح 
ومنصاتهــا  “البــالد”  صفحــات  علــى 

اإلعالمية في “السوشيال ميديا”.

دورة مياه مصلى نادي المنامة بعد تنظيفها
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حقــق ســترة فــوزا مهمــا على حســاب قاللي 
الــذي  اللقــاء  فــي  رد،  دون  أهــداف   3 بـــ 
جمعهمــا، أمــس، علــى اســتاد األهلــي، ضمن 
افتتــاح الجولــة 13 لــدوري الدرجــة الثانيــة 
لكرة القدم. وســجل لســترة كل من: محمود 

العريبي )هدفان( ومحمد عبدالنبي.
ووصــل رصيد ســترة إلــى 25 نقطة، وتجمد 
لقــاء  وفــي  نقــاط.   6 عنــد  قاللــي  رصيــد 
احتضنــه ملعــب النجمــة، فــاز البحرين على 
لالتفــاق بهدفيــن دون مقابــل ســجلهما نــادر 
فتحــي وجعفــر صبــاح. وصــل البحريــن إلى 

12 نقطة، واالتفاق بقي بنقطة وحيدة.

مباريات اليوم

وتختتــم اليــوم )األربعاء( منافســات الجولة 
13 مــن المســابقة بإقامــة لقاءيــن عند 6.30 
مســاء. يلعب االتحاد مع األهلي على استاد 
الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة، ومدينة 

النــادي  اســتاد  علــى  التضامــن  مــع  عيســى 
األهلــي. في المباراة األولى، يدخل الفريقان 
بقيادة وطنية: هشــام الماحوزي مع االتحاد 
وعيســى السعدون مع األهلي، ويملك األول 
17 نقطــة، فيمــا الثاني 31 نقطة في صدارة 

الترتيــب. أمــا المبــاراة الثانيــة، فإنهــا تجمــع 
التضامــن  أمــام  نقطــة(   19( مدينــة عيســى 
)7 نقــاط(. ويشــرف علــى الفريقيــن مدربــان 
وطنيــان: جاســم محمــد مــع مدينــة عيســى 

وسيد حسن شبر مع التضامن.

حجــز فريــق الديــر مقعــده فــي المربــع الذهبــي إثــر تغلبه علــى نظيــره التضامــن )26/  28( فــي المبــاراة التي 
جمعتهمــا أمس لحســاب الجولة الحادية عشــرة واألخيرة من الدور التمهيدي لــدوري أندية الدرجة األولى 

لكرة اليد.

وكان الشوط األول قد انتهى بتقدم الدير أيًضا )11/  17(، 
وبذلك ارتقى للمركز الرابع برصيد 27 نقطة خلف باربار 

الذي يتســاوى معه في النقاط واألهلي ثانًيا 
لــكل  نقطــة   31 برصيــد  أواًل  والنجمــة 

منهما، وقطع األمل المتبقي للشباب 
الــذي كان يأمــل أن يتعثــر الديــر 

فــي هــذه الجولــة علــى أن يفــوز 
فــي المقابل علــى البحرين لكي 

يضمن المقعد الرابع.
أنهــى  الثانيــة،  المبــاراة  وفــي 
بالتمهيــدي  مشــواره  االتفــاق 

ســماهيج  علــى  الفــوز  بنتيجــة 
الشــوط  انتهــى  بعدمــا   )28  /26(

األول أيًضا لصالحه )11/  14(، وبذلك 

أصبح رصيده 19 نقطة والتضامن 15 نقطة.
وتختتــم منافســات الجولة اليــوم )األربعاء( بلقاءين، 
الشــباب  مــع  البحريــن  يلتقــي  األول  فــي 
فــي تمــام الســاعة 5:30 ويعقبهــا لقاء 
توبلي وأم الحصم عند الساعة 7.

وتأمل الفرق الثالثة الشباب )23 
نقطــة( وتوبلــي )20 نقطــة( وأم 
الحصــم )20 نقطــة( فــي إنهــاء 
النقــاط  بتحقيــق  مبارياتهــا 
الثــالث التي تســعفهم للمرحلة 
المقبلــة فيما يقبــع البحرين )11 
نقطــة( فــي المركز األخيــر ويأمل 

تحقيق االنتصار األول.

من مباراة سترة وقاللي

الثانيــة الدرجــة  لــدوري   13 الجولــة  ختــام  االتفاق يهزم سماهيج واليوم لقاءان في ختام التمهيدياليــوم 
الدير يحجز مقعده في مربع الكبارفوز البحرين وسترة على االتفاق وقاللي

21

من اللقاء

محرر الشؤون الرياضية من الجفير

محمد الدرازي

سبورتسبورت

علي مجيدأحمد مهدي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

نيابــة عــن رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علي بن 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفة، توج نائب رئيس االتحاد للشــؤون اإلدارية والمالية 
علي البوعينين، فريق المحرق بطال لدوري الشباب لكرة القدم للموسم الرياضي 
2018 - 2019، بحضــور عضــو مجلــس إدارة االتحــاد ورئيــس لجنــة المســابقات 

عبدالرضا حقيقي واألمين العام لالتحاد إبراهيم البوعينين.
جــاء ذلــك فــي اليــوم الختامي لــدوري الشــباب، اإلثنين 4 مارس الجــاري، وذلك 
على استاد النادي األهلي. وتسلم العبو المحرق درع دوري الشباب والميداليات 
الذهبيــة، فيمــا حصــل فريــق األهلــي علــى المركــز الثانــي )الميداليــات الفضيــة(، 

وفريق الرفاع الشرقي على المركز الثالث )الميداليات البرونزية(.
وكانت نتائج الجولة 19 واألخيرة من دوري الشــباب أســفرت عن اآلتي: تعادل 
قاللــي مــع النجمــة )3-3(، فــوز المالكية على االتحــاد )2-5(، فوز الرفاع الشــرقي 
على سترة )1-2(، فوز الشباب على األهلي )1-2(، فوز الرفاع على مدينة عيسى 
)1-2(، تعــادل البديــع مــع االتفــاق )1-1(، فــوز البحريــن علــى الحــد )1-2(، تعــادل 

الحالة مع المحرق )1-1(، فوز المنامة على التضامن )2-1(.

المحرق بطاًل لدوري الشباب الكروي



sports@albiladpress.com

األربعاء
6 مارس 2019 

29 جمادى اآلخرة 1440

أســدل الســتار علــى فعاليــات قمة الرياضــة التي أقيمت بمبــادرة ورعايــة ممثل جاللة 
الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلــى للشــباب والرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والتي أقيمت 
على مدار 5 أيام بقاعة النهام بمركز المحرق الشبابي النموذجي بمشاركة صناع القرار 
من مختلف الجهات الرياضية والداعمة للحركة الشــبابية البحرينية ووســائل اإلعالم 

المختلفة تحت شعار #رؤية_وتنفيذ.

وركــز محــور اإلثارة الــذي اختتمت به قمة 
الرياضــة على مناقشــة اإلعالم والتســويق 
واإلثــارة فــي الرياضــة واإلثــارة الرياضيــة 
فــي الشــارع اإلعالمــي، الفرق بيــن األندية 
فــي  التســويق  ودور  الشــبابية،  والمراكــز 
الرياضــي  اإلعــالم  الرياضيــة،  األنديــة 

كعنصر محرك.
وأدار حلقة النقاش اإلعالمي حازم الشيخ، 
وشارك فيها صناع القرار من وزارة شؤون 
اإلولمبيــة  واللجنــة  والرياضــة  الشــباب 
البحرينيــة واإلعــالم الرياضــي ومســؤولي 
التســويق واالســتثمار في األندية الوطنية 
والمراكز الشــبابية واالتحــادات الرياضية، 
إضافة إلى مناقشــين من اإلعالم الرياضي 
وســائل  فــي  والمؤثريــن  التلفزيونــي 
التواصل االجتماعي في المجال الرياضي.

وكان وزير شــؤون الشباب والرياضة أيمن 
المؤيد قد شــهد فعاليــات المحور الخامس 
واســتمع  الرياضــة،  قمــة  فــي  واألخيــر 
للنقاشــات واألفــكار التــي تــم طرحهــا فــي 
القمة، مؤكدا أهمية النقاط التي تم طرحها 
فــي القمة والمحور األخير، والذي يســاهم 
بشــكل واضــح فــي دعــم اإلثــارة بالرياضة 
اإلثــارة اإليجابيــة والنقــد  والتركيــز علــى 
البنــاء الــذي يســاهم فــي جــذب الجماهيــر 

والرعاة وتسويق البطوالت.

الحلبة نموذج اإلثارة

للشــؤون  التنفيــذي  المديــر  وتحــدث 
الدوليــة  البحريــن  حلبــة  فــي  التجاريــة 
شــريف المهدي، وقال “تعتبر حلبة الحرين 
اإليجابيــة،  لإلثــارة  نموذجــا  للســيارات 
خطــوات  باتخــاذ  الحلبــة  قامــت  حيــث 
رائــدة فــي هذا المجــال من خــالل تحويل 
الجمهــور  ليلــي مكــن  إلــى ســباق  الســباق 
عــدد  ازديــاد  فــي  وســاهم  الحضــور،  مــن 
الجماهيــر وتخفيــف تأثيــر عامــل الطقــس 
علــى الجماهيــر. حلبــة البحريــن ال تعتمــد 
1، وأقامــت  فقــط علــى ســباق الفورمــوال 
العديــد مــن الفعاليــات المختلفــة كمــا أنهــا 
تتميز بالعامل البشري البحريني )المارشال 
البحرينــي( والتغطية اإلعالميــة للفعاليات 
بصــورة مثيــرة ومشــوقة ومحترفــة األمــر 
الــذي ســاهم فــي اجتــذاب الرعــاة، وتمكن 
من تســويق جميع األحداث التي تقام في 

الحلبة”.

قصص النجاح

بّيــن عضــو مجلــس الشــورى رئيــس لجنــة 
شــؤون الشــباب رضــا منفــردي أنــه “يجــب 
دراســة نموذج اإلثارة الذي يقدمه االتحاد 
نموذجــا  كونــه  الســلة؛  لكــرة  البحرينــي 
بــارزا فــي البحريــن عــن اإلثــارة والتغطية 
اإلعالميــة والتنافــس بين األنديــة، اإلثارة 
فــي وجــه نظــري ال تقتصــر علــى اإلعــالم، 
وإنمــا تتعــدى ذلــك لتصــل إلــى الجماهيــر 

والرعاة وتسويق البطوالت”. 

سلبي وإيجابي

لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  وأشــار 
اليــد عضو مجلــس إدارة اللجنــة األولمبية 
البحرينيــة النائــب علــي إســحاقي إلــى أن 
“هنــاك إثــارة ســلبية وإثــارة إيجابيــة مــن 
دوره  اإلعــالم  يأخــذ  أن  ويجــب  اإلثــارة، 
التركيــز  وعــدم  اإليجابيــة،  اإلثــارة  فــي 
علــى الســلبيات فــي االتحــادات الرياضيــة 
واألنديــة الوطنيــة مــا يســاهم فــي أبعــاد 
الرعــاة والجماهيــر عــن المســابقات. نحــن 
وتطويرهــا  الرياضــة  أجــل  مــن  نعمــل 
وأساســها االتحــادات واألنديــة والجماهير 
وفــق  العمــل  ويجــب  واإلعــالم،  والرعــاة 
منظومة متكاملة، وهناك سلبيات واضحة 
في التســويق والرعايــة في البحرين، فهي 

غيــر مرتبــط باإلنجــازات وال بالمســتويات 
)فقط عالقات شخصية(”.

أدوار اإلعالم في التسويق

وقال النائب محمود البحراني “ما األدوات 
والمميــزات التــي يمكــن مــن خاللهــا جذب 
هــل  الرياضــة؟  ورعايــة  لدعــم  الشــركات 
مــن الممكــن أن تقــوم وزارة اإلعــالم بنشــر 
مقابــل  للشــركات  رمــزي  بســعر  إعالنــات 
دعــم الرياضــة؟ هــل هنــاك فكــرة لتطويــر 
الروابط الجماهرية لألندية أو دعمها؟ البد 
مــن عمليــة تكاملية بيــن الجميــع؛ لتحقيق 
البحرينيــة  للرياضــة  والتســويق  اإلثــارة 

بصورة إيجابية”.

اإلثارة في األلعاب اإللكترونية

وقــال عضــو مجلــس إدارة اتحــاد األلعــاب 
إن  شــرفي  علــي  واإللكترونيــة  الذهنيــة 
البحرين تمتلك المنشآت الحديثة، ويطرح 
اإلبداعيــة،  األفــكار  مــن  العديــد  شــبابها 
ولكــن يجــب أن يتكاتف القطــاع الرياضي 
اإلعالميــة  والجهــات  الخــاص  والقطــاع 
للعمــل علــى إســتراتيجية وطنيــة لتطويــر 
اإلعــالم البحرينــي والدخــول فــي مجــال 
الرياضيــة،  االثــارة والتشــويق والســياحة 
ونأمل أن يتم إنشاء مركز إعالمي رياضي 
واســتضافة  اإلثــارة  لصناعــة  ربحــي  غيــر 
األلعــاب  مجــال  فــي  العالميــة  البطــوالت 
اإللكترونية، والذي بات الشباب يتوجه لها 
بصورة كبيرة وأخذت في االنتشــار عالميا 

بسرعة”.

التغطية اإلعالمية المغايرة

وبين المدرب الكابتن القدير أحمد جمشير 
النمــط  تغييــر  علــى  العمــل  مــن  لنــا  “البــد 
الســائد فــي التغطيــة اإلعالميــة للبطوالت 
واألحــداث الرياضيــة التي تقام على أرض 
علــى  التشــويق  طابــع  إلدخــال  البحريــن 
تلــك البطــوالت، إضافــة إلــى التعــاون مــع 
القنــاة الرياضية البحرينيــة؛ من أجل إبراز 
التغطيــة األمثــل لتلــك البطــوالت، نحتــاج 
المزيــد مــن اإلثــارة والعمــل علــى صناعــة 
الرياضــة التي تجتــذب كل الفئات العمرية 

وتجتذب العائالت.

المهنية وليست اإلثارة

أوضــح مديــر اإلعــالم والعالقــات العامــة 
والتســويق الرياضي في اللجنــة األولمبية 
أن  لــوري  محمــد  اإلعالمــي  البحرينيــة 
النهضــة  فــي  أســاس  شــريك  “اإلعــالم 
علــى  التركيــز  مــن  لنــا  والبــد  الرياضيــة، 
تطويــر  لمواصلــة  اإليجابــي  الجانــب 
اإلعــالم البحريني، إذ يحتــاج الموضوعية 
والمهنيــة، وليس اإلثــارة، وإعالمنا الحالي 
أصبــح مســيرا وليــس مخيــرا، ويتــم طرح 
المناســبة  الحلــول  المشــكالت دون وضــع 
لهــا، كمــا أن غيــاب اإلعــالم البحرينــي عــن 
الحضــور فــي الفعاليــات الرياضيــة ســبب 
تراجعــا واضحــا فــي المــادة اإلعالمية من 

حيث الكيف والمضمون”.

تطابق اإلعالم والرعاة

وكشــف رئيــس اتحاد رفع االثقال ســلطان 
الغانــم عــن أهميــة اإلعــالم والتطابــق مــع 
التغطيــة  كانــت  مــا  “متــى  وقــال  الرعــاة، 
اإلعالمية متميزة وموضوعية واحترافية 
الهــدف  ويتحقــق  الرعــاة  علــى  ســنحصل 
الرياضــي مــن الحــدث. هنــاك تركيــز علــى 
أحداث رياضية محددة، في حين ال تغطى 
العديــد من البطــوالت المســاحة اإليجابية 
التــي تمكنهــا من االنتشــار للرياضة ليســت 
لعبــة واحــدة، وإنما مجموعــة متكاملة من 

األلعاب الرياضية”.

اإلثارة جزء من التسويق

وأكد رئيس تحرير “ميكس زون ســبورت” 
حســين خلف أن “اإلثارة جزء من تســويق 
أي فعالية رياضية، والبد من إدخال اإلثارة 
اإلعالميــة؛  التغطيــة  فــي  أساســا  عنصــرا 
كونها جاذبة للجماهير والرعاة والتسويق، 
إنشــاء  إلــى  االتجــاه  البحريــن  وعلــى 
الفعاليــات  كل  لتســويق  متخصصــة  قنــاة 
الرياضية التي تقام في المملكة”، كما أشار 
إلــى أن جميــع االتحــادات الرياضيــة تعين 
أقســام عالقات عامــة وإعالم لكتابة الخبر 
وإرســاله للصحافــة، مــا يؤثــر علــى المــادة 

اإلعالمية.

اإلعالم اإللكتروني ركيزة

قــال علي محمــود علي متســابق وإعالمي 
تطويــر  فــي  شــخصية  تجربــة  “نمتلــك 
التغطيــات اإلعالميــة للفعاليــات الرياضية 
االتجــاه  بــأن  البحريــن  فــي  تقــام  التــي 
الحالــي فــي اإلعــالم االلكترونــي بوصفــه 
الركيــزة األســاس واالتجــاه العالمــي نحوه 
لســرعته ودقتــه فــي نقــل التفاصيــل علينا 
حاليــا القيام بمبادرات لتســويق البطوالت 
وإدخــال اإلثــارة اإليجابية إلقامة فعاليات 
الســياحة  وصناعــة  ترفيهيــة  رياضيــة 

الرياضية”.

االحتياج لدراسة

الصحافــي  البابطيــن  عبــدهللا  وأشــار 

بصحيفة “األيام”: “اإلثارة الرياضية تحتاج 
دراسة قبل التطبيق. هل نحن راغبون في 
تطبيــق مفهــوم لإلثــارة فــي الرياضة؟ وما 
الســلوكيات التــي يجــب أن ترافــق اإلثارة 
والجميــع يتحــدث عن اإلثــارة، لكن ال أحد 
منــا يقبــل أن يكــون مادة لإلثارة وتســليط 
الضــوء عليه يجب علينــا أن نبين التوعية 
بمفهــوم وتقبله من جميع األطراف؛ لتكون 
بدايتــه صحيحة وإيجابية، وال تؤثر ســلبا 
على مســيرة الرياضة البحرينية وكوادرها 

وشخوصها”.

نقل تجربة ألعاب الصاالت

وتحــدث المديــر التنفيــذي لنــادي المحــرق 
عيســى الكــواري وقــال “اإلثــارة تكــون في 
الوقائــع  ونقــل  الملعــب،  داخــل  التنافــس 
بموضوعية ومهنية تامة مما يشكل عنصر 
قــوة لجــذب الجماهير والرعــاة العديد من 
الدراســات تؤكــد تأثيــر اإلثــارة الرياضيــة 
علــى المتابع من بينها يزداد معدل نبضات 
القلب لــدى الجماهير التي تتابع المباريات 
علــى التلفــاز، بنســبة 75 %، فــي حيــن أن 
أولئــك الذيــن يحضرون على أرض الملعب 
بشــكل مباشــر، يشعرون بنشــوة عارمة مع 

ارتفاع معدل النبضات بنسبة 110 %”.
وتابــع “اإلثــارة فــي البحرين موجــودة في 
كــرة الصاالت، وعلينا نقل تجربتهم لتكون 
جميــع األلعــاب الرياضيــة مثيــرة وموضــع 
إلــى  إضافــة  والرعــاة،  الجماهيــر  اهتمــام 

تطوير المنشآت الرياضية”.

اإلعالم السلبي يؤثر

والتســويق  االتصــال  إدارة  مديــر  وبيــن 
فــي األمانة العامــة لمجلس النــواب محمد 
القوتــي أن اإلعــالم الســلبي يؤثــر بصــورة 
مباشــرة علــى الرياضــة البحرينيــة، فنقــل 
اإلعالميــة  والتغطيــة  الســلبية  األخبــار 
واختيار مفردات غير مناسبة ساهم كثيرا 
في دخول الرعاة على خط دعم المسابقات 
الرياضيــة، وهــذا مــا تمت مالحظتــه أثناء 
التسويق لمسابقات االتحاد البحريني لكرة 
القدم، إذ نحتاج بناء منظومة متكاملة من 
اإلثارة الرياضية؛ لجذب الرعاة والتسويق 
مــن بينها تطوير األلعــاب الرياضية، وعلى 
ســبيل المثال تطويــر المعلقين؛ ألنه يدخل 
اإلثــارة والتشــويق فــي المبــاراة، كمــا أننــا 
نحتــاج زيــادة اهتمــام المراكــز اإلعالميــة 
بالمعــدات  المراكــز  هــذه  ودعــم  باألنديــة، 
بالتعاون مــع تمكين وتوظيف دور المراكز 
اإلعالمية التلفزيونية، إضافة إلى توســعة 
الكبيــرة  اإلثــارة  مــع  خصوصــا  الصــاالت 
داخــل  الرياضيــة  األلعــاب  مســابقات  فــي 

الصاالت”.

المهنية واإلثارة

وقــال اإلعالمي مازن أنور “البد من اإلثارة 
الرياضــة،  إلبــراز  الرياضــي  اإلعــالم  فــي 
علــى  مرتكــزة  اإلثــارة  تكــون  أن  ويجــب 
وجود المهنية والموضوعية، لكن هل تقبل 
األنديــة اإلثارة؟ أكثر األندية ال تتقبل ذلك 
وكل مــن فــي موقــع القــرار ال يتقبــل تلــك 
اإلثارة اإلعالمية مطلوبة؛ ألنها تكشف عن 

نقاط عديدة البد من التركيز عليها”.
وتابــع “القنــاة الرياضيــة متميــزة، لكــن هل 
هنــاك أي برنامــج رياضــي ناقــش القضايــا 
وأعطــى  مفصلــة  بصــورة  الرياضيــة 
توصيــات؟ هل اإلذاعة تقدم دور كاٍف في 
هــذا المجال؟ اإلعالمي الرياضي يســتحق 
أن يكــون لــه ثقــل فــي البعثــات الرياضية؛ 
كونه ينقل الصورة الواقعية عن البطوالت 
ومــا جــرى فيهــا وزيــادة حجــم المتابعيــن 

لها”.

تقليص المالحق سلبي

“ســابقا  شمســان  فــواز  اإلعالمــي  وبيــن 
كبيــر.  الرياضيــة  الصحــف  دور  كان 

إغــالق  مــع  الــدور  فتقلــص  اآلن،  أمــا 
المالحــق الرياضيــة فــي الصحــف المحلية 
واالســتغناء عن العديد من الصحافيين ما 
أدى إلى تقليل جودة العمل والمهنية، فمن 
الرياضيــة  التغطيــات  تفقــد  أن  الطبيعــي 
كــم اإلثــارة الناتــج عــن غيــاب اإلعالمييــن 
عن الســاحة اإلعالميــة الرياضية، ومن ثم 
أصبــح االتجاه للمواقع اإللكترونية، والتي 
أصبحــت فوضى ناتجه عن دخول الجميع 
لهــذا المجــال حتــى بــات الجميــع يوصــف 

نفسه باإلعالمي”.

اإلثارة.. كأس الملك مثاال

وســلط نائــب رئيــس جمعيــة الصحفييــن 
اإلعالمي راشد نبيل الحمر الضوء على أن 
“اإلثارة لها أوجه متعددة، منها ما كان في 
نهائــي كأس الملــك، والــذي شــهد مهرجانــا 
رياضــا كبيــر ومثيــرا مــن ناحيــة الفعاليات 
الرعــاة  مــن  العديــد  نــرى  أقيمــت،  التــي 
يهتمون باأللعاب الرياضية، لكن التغطيات 
الصحافيــة ال تحصــل المالحــق الرياضيــة 
الفعاليــات  علــى إعالنــات نظيــر تغطيتهــا 
واتخــذت  الشــركات،  تلــك  ترعــاه  التــي 
الصحف قرارا بتقليص المالحق الرياضية 
لعــدم وجود فائدة ماديــة ومردود إيجابي 

لها”.

اإلثارة مرغوبة بشروط

وقــال نائب رئيس االتحــاد البحريني لكرة 
الطاولــة علــي المــادح “اإلعــالم القائم على 
اإلثــارة دون الموضوعيــة غيــر مرحــب به، 
اإلعــالم الرياضــي هــو األســاس والشــريك 
الفاعــل في تســليط الضوء علــى ما تحقق 
مــن إنجــازات، ويجــب أن يكــون على قدر 
الدقــة  خــالل  مــن  المســؤولية  مــن  عــال 
والموضوعيــة فــي نقل االخبــار والحقائق، 
المــواد  والبــد مــن اإلثــارة اإليجابيــة فــي 
اإلعالميــة، االحتــراف يجــب أن يكون في 
كامــل المنظومة الرياضية بما فيها اإلعالم 

الرياضي”.

الفعاليات المصاحبة

رئيــس  العجمــي  خالــد  اإلعالمــي  وبيــن 
اللجنــة الثقافيــة في نادي الرفاع الشــرقي 
“هنــاك رياضــات تميــزت بهــا المملكــة علــى 
خــالف كــرة القدم مثل كرة اليد والجولف، 
البــد مــن التركيــز عليهــا إعالميــا، وتحقــق 
علينــا  يجــب  إنجــازات  الرياضــات  هــذه 
المصاحبــة  الفعاليــات  فــي  الشــباب  دعــم 
 ،food track مثــل وجــود عربــات الطعــام
فلمــاذا ال نطبــق هــذه الفكــرة عند االســتاد 
كعامــل جذب للعوائــل والجماهير التي من 
الممكن أن تتشجع باالنخراط في الرياضة 
تحتــاج  التــي  الجماهيــر  إلــى  واالنضمــام 

جذبا”.

   

إسدال الستار على قمة الرياضة
المســابقات وتســويق  والرعــاة  للجماهيــر  جــذب  عامــل  تمثــل  اإلعالميــة  اإلثــارة 
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مهرجان كأس 
الملك كان نموذجا 

للترفيه الرياضي 
وجذب الجماهير

 إنشاء مراكز غير 
ربحية لتدريب 

الطواقم اإلعالمية 
لألندية واالتحادات

حلبة البحرين 
واتحاد السلة 

مثال ناجح لقصص 
اإلثارة والتسويق



أكــد رئيــس االتحــاد العراقــي لكــرة القدم عبدالخالق مســعود دعــم اتحاده 
للشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة لرئاســة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
فــي االنتخابــات التــي ســتجرى 6 أبريــل المقبــل فــي العاصمــة الماليزيــة 

كوااللمبور.

تصريحــات  فــي  مســعود  وأوضــح   
تلفزيونية أن صوت االتحاد العراقي 
ســيكون لصالــح الشــيخ ســلمان بــن 
إبراهيــم آل خليفــة نظــًرا للنجاحــات 
والمكتســبات العديــدة التــي حققهــا 
إبان الســنوات الست الماضية والتي 
عــاش فيهــا االتحاد القــاري فترة من 

االزدهــار واالســتقرار والوحــدة بيــن 
أعضائه وسلسلة من القفزات الهائلة 
علــى المســتويات اإلداريــة والماليــة 

والتسويقية والفنية.
 وأضــاف مســعود “أعلنــا منــذ فتــرة 
الكامــل  دعمنــا  نجــدد  نحــن  وهــا 
لثقتنــا  إبراهيــم  بــن  ســلمان  للشــيخ 

الكبيــرة في قدراته وكفاءته للمضي 
مــن  جديــدة  مرحلــة  إلــى  باالتحــاد 
التميــز والنمــاء وتحقيــق العديد من 
خــال  اآلســيوية  للكــرة  اإلنجــازات 

األربع سنوات القادمة”.
وزيــر  مــع  التنســيق  تــم  أنــه  وأشــار 
بشــأن  العراقــي  والرياضــة  الشــباب 
منح صوت العراق للشيخ سلمان بن 

إبراهيم آل خليفة. 
وتابــع “كما أننا ندين بالفضل للشــيخ 
ســلمان بــن إبراهيــم في رفــع الحظر 
ــا عن العــراق والي كان  الكــروي جزئيًّ
مفروًضــا عليــه مــن االتحــاد الدولــي 
لكــرة القــدم )الفيفــا( ومــا قــام به من 

دور محــوري كبيــر فــي هــذا الصــدد، 
األمر يجسد بجاء حرصه على دعم 
االتحادات اآلسيوية وهو ما يدعونا 

للوقف بجانبه ومساندته..”.

وأكد مسعود أن االتحاد العراقي  «
رحب بالمرشح اإلماراتي محمد 

خلفان الرميثي في بغداد انطالًقا 
من الروابط األخوية التي تجمع 

البلدين الشقيقين ولكن االتحاد 
العراقي، كان قد أعلن دعمه 

الواضح والصريح للشيخ سلمان 
بن إبراهيم باعتباره الرجل 

 عبدالخالق مسعود مع سلمان بن إبراهيمالمناسب خالل المرحلة القادمة.

االتحاد العراقي يدعم سلمان بن إبراهيم
مســعود يشــيد بــدوره في رفــع الحظــر الدولي عــن العراق

اللجنة اإلعالمية

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تتواصل الفعاليات والسباقات على مضمار حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة 
الســيارات فــي الشــرق األوســط”، وينطلــق نهايــة هــذا األســبوع يــوم الســباقات 
الوطنيــة وذلــك يومــي الجمعــة والســبت الموافــق 8 و9 مــارس الجــاري وذلــك 

بخمس بطوالت محلية وإقليمية وبمشاركة نخبة من السائقين من المنطقة.

يــوم  جــوالت  ســادس  وينطلــق 
الســباقات الوطنيــة وذلــك مــن خــال 
الجولة السادســة من البطولة المحلية 
”تحــدي حلبــة البحريــن الدولية 2000 
CC“ للموســم الرياضــي -2018 2019 
 ،BMR600 وبطولــة الدراجــات النارية
للدراجــات  ســبورت  ســوبر  وبطولــة 
البحريــن  وبطولــة   ،BSSP الناريــة 
للدراجــات الناريــة BSBK، إلــى جانب 
البطولــة اإلقليمية بطولة كأس تحدي 
البورش جي تي 3 الشرق األوسط في 

جولتها ما قبل الختامية.
وتبــدأ الفعاليــات فــي يــوم الســباقات 
الوطنيــة يــوم الجمعــة مــن 9 صباحــا، 
وتســتمر اإلثــارة والســباقات حتــى 9 
مســاء، بينما يوم الســبت تنطلق فقط 
بطولة البورش في ســباقيها وذلك من 
الســاعة 11 صباحا وحتى 5 مســا، فا 

وتشــجيع  والتحــدي  اإلثــارة  تفوتكــم 
الســائقين البحرينيين المشــاركين في 
ظــل التذاكــر الرمزيــة المتوفرة بســعر 

دينارين للكبار ودينار واحد للصغار.

لذا ال تفوتوا حضور سادس جوالت  «
الموسم من البطوالت المحلية 

في حلبة البحرين الدولية. ويذكر 
أن الجولة الختامية لبطولة 
كأس تحدي البورش جي تي 

3 الشرق األوسط تنطلق في 
جولتها الخامسة وما قبل 

الختامية. أما جولتها الختامية، 
فستنطلق كسباق مساند لسباق 

الـ FORMULA1 جائزة البحرين 
الكبرى لطيران الخليج 2019، 

والذي سينطلق نهاية هذا الشهر 
الجاري.

5 بطوالت في يوم السباقات الوطنية

شــارك رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم، ســعادة الشــيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، في اجتماع اللجنة المنظمة للمســابقات 
باالتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، والذي عقد في مدينة زيوريخ السويسرية اإلثنين 4 مارس الجاري، وذلك بصفته عضوا في اللجنة.

التــي  للجنــة  الخامــس  االجتمــاع  ويعــد   
لكــرة  األوروبــي  االتحــاد  رئيــس  يترأســها 

القدم، السلوفيني ألكسندر سيفرين.
محــاور  مــن  العديــد  المجتمعــون  وتنــاول   
النقــاش المرتبطة ببطــوالت االتحاد الدولي 

لكرة القدم على مستوى جميع الفئات.
ترحيبيــة  كلمــة  االجتمــاع  بدايــة  وشــهد   
لرئيــس االتحــاد الدولــي لكرة القــدم جياني 
الســر  بالنيابــة عنــه أميــن  ألقتهــا  إنفانتينــو 
رئيــس  يرحــب  أن  قبــل  ســمارا”،  “فاطمــة 
األعضــاء  مــن  بالحضــور  ســيفرين  اللجنــة 
شــارعا في بنود االجتماع الذي شهد اعتماد 

محاضر االجتماع الرابع.
 واســتعرض المجتمعــون تقريرا مفصا عن 
2022 فــي قطــر ومــا وصلــت  كأس العالــم 

إليــه الدولة المنظمة مــن جاهزية الحتضان 
تنفيــذي  مكتــب  تشــكيل  تــم  إذ  الحــدث، 
بالتعــاون مــع االتحــاد الدولــي وبــدأ أعمالــه 
بالمتابعــة  ويختــص   ،2019 فبرايــر   5 فــي 
واالتحــاد  المنظمــة  الدولــة  بيــن  التنفيذيــة 

الدولي لكرة القدم. 
 وتــم خــال االجتمــاع اعتمــاد مقتــرح بــدء 
التصفيــات األولية لقارة آســيا لــكأس العالم 
تبــدأ  أن  علــى   2019 يونيــو  فــي   2022
التصفيات لمرحلة المجموعات في ســبتمبر 
2019 بواقــع 8 مجموعــات عبــر 5 منتخبات 
لــكل مجموعــة، فــي حين تنتهــي التصفيات 

بشكل عام في مارس 2022. 
 2019 أبريــل   17 يــوم  اللجنــة  وحــددت   
موعدا لسحب قرعة دور التصفيات األولية 

لقــارة آســيا، وذلــك تحــت إشــراف االتحــاد 
اآلسيوي لكرة القدم، على أن يكون يوم 17 
يوليــو 2019 موعــدا لســحب قرعــة مرحلــة 

المجموعات، وذلك في الدوحة. 
 وشــهد االجتماع مناقشة تحضيرات فرنسا 
الحتضــان كاس العالــم للســيدات 2019، إذ 
أجريــت القرعــة بنجــاح في ديســمبر 2018، 

على أن تقام البطولة في يونيو المقبل.
 واطلعــت اللجنــة علــى اســتعدادات بولنــدا 
الحتضان كأس العالم تحت 20 عاما 2019، 
إذ أجريــت قرعــة البطولــة فــي 24 فبرايــر 

.2019
 واعتمــدت اللجنــة نقــل كأس العالــم تحــت 
17 عاما 2019 من بيرو إلى البرازيل كخيار 
بديــل من قبــل لجنة الفيفا العليا التي أقرت 

2019، كمــا اعتمــدت  22 فبرايــر  ذلــك فــي 
اللجنة الئحة المسابقة واإلعام والتسويق.

مســابقة  لوائــح  اعتمــاد  االجتمــاع  وشــهد   
التــي  الشــاطئية  القــدم  لكــرة  العالــم  كأس 
الجــاري  العــام  فــي  بارغــواي  ستســتضيفها 

العالــم  كأس  إقامــة  اعتمــدت  كمــا   ،)2019(
العــام  خــال  ليتوانيــا  فــي  الصــاالت  لكــرة 
اإلجــراءات  جميــع  مــن  والتأكــد   2020

الحتضان البطولة.
 وناقــش المجتمعــون اإلجــراءات الروتينية 

ألغلــب البطــوالت المنظمة من قبــل االتحاد 
الدولــي لكــرة القــدم، وتــم فــي هــذا الصــدد 
التأكيــد على عدم تغيير المقاعد المخصصة 
للقــارة اآلســيوية فــي كأســي العالــم لفئتــي 
تحت 17 عاما وتحت 20 عاما، وذلك بواقع 
3 منتخبــات لــكل فئــة كمــا هــو معمــول بــه 

سابقا.
 وشــهد االجتمــاع اســتعراض تقريــر خــاص 
ومــا  روســيا،  فــي   2018 العالــم  كأس  عــن 
حققتــه الدولــة المســتضيفة مــن نجاحــات 
وأرقام قياســية، في حين تــم اعتماد موعد 
االجتماع القادم الذي تحدد له أن يكون في 

12 سبتمبر 2019.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

علي بن خليفة يشارك في اجتماع “مسابقات الفيفا”

 علي بن خليفة مع أمين السر “سمارا” ورئيسي اتحادي كرواتيا ونيجيريا

مركز لبيع تذاكر جائزة البحرين الكبرى
ــوز ــي ــن ــع األف ــم ــج ــة فـــي م ــيـ ــدولـ ــن الـ ــري ــح ــب ــة ال ــب ــل ــه ح ــت ــح ــت ــت اف

أســابيع قليلــة تفصلنــا عــن “بال حدود” ســباق الـــFORMULA 1 – جائــزة البحرين الكبرى 
لطيــران الخليــج 2019، والــذي ســينطلق فــي الفتــرة مــن 28 وحتــى 31 مــارس الجاري، 

وكجولة ثانية من موسم بطولة العالم للفورموال 1.

للســباق  تذاكرهــم  شــراء  فــي  وللراغبيــن 
بإمكانهــم اآلن زيارة مركز بيع التذاكر الذي 
تــم افتتاحــه مؤخــرا فــي مجمــع األفنيــوز 
وذلــك بالقــرب مــن بوابــة المينــاء، أو مــن 
خــال مركز بيع التذاكر في مجمع البحرين 
ســيتي ســنتر وذلــك بالقــرب مــن بوابــة 3، 
 ،17450000 الســاخن  بالخــط  االتصــال  أو 
أو عبــر الموقــع اإللكترونــي لحلبــة البحرين 

.www.bahraingp.com الدولية
وســيتمكن جميع حاملي تذاكر الســباق من 
نهايــة  بفعاليــات طــوال عطلــة  االســتمتاع 
األســبوع البالغــة أربعــة أيــام متواصلــة من 
ســباقات دولية وسباقات مساندة، وجدول 
قريــة  فــي  الترفيهيــة  بالفعاليــات  مزدحــم 

الفورموال وان إلى جانب الحفات الغنائية، 
عطلة نهاية أسبوع ال تفوت.

أما بالنســبة ألســعار التذاكر لحضور السباق 
لثاثــة  التذكــرة  ســعر  فســيكون  العالمــي 
أيــام الســباق علــى المنصة الرئيســية وذلك 
المنصــات  بينمــا  بحرينــي،  دينــار   150 ب 
األخــرى كمنصــة بتلكــو فيبلــغ الســعر 120 
دينــار بحرينــي، 100 دينــار بحريني لمنصة 
المنعطــف األول، و60 دينار بحريني لمنصة 

الفوز ومنصة الجامعة.
التخفيضــات  مــن  عــدد  هنــاك  توجــد  كمــا 
كالتخفيــض المخصــص لألطفــال مــن ســن 
علــى  ســيحصلون  الذيــن  ســنة   12 إلــى   3
تخفيــض بنســبة %50، وتاميــذ المــدارس 

 25% بنســبة  تخفيــض  علــى  ســيحصلون 
وذلــك مــن 13 ســنه حتــى 17 ســنة، طــاب 
الجامعة %10، إلى جانب ذوي االحتياجات 

 ،25% علــى  ســيحصلون  الذيــن  الخاصــة 
والمتقدميــن فــي الســن من 60 ســنة وأكثر 

سيحصلون على %25 تخفيض.

افتتاح مركز البيع

الصخير - حلبة البحرين الدولية
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ختام موسم “أوتوكروس البحرين” بنجاح كبير
الزيانــي يشــيد بالجهــات المتعاونــة ويؤكد اســتمرار الســباقات

الرابعــة  الجولــة  منافســات  علــى  الســتار  للســيارات  البحرينــي  االتحــاد  أســدل 
والختاميــة مــن )أوتوكــروس البحريــن( والــذي أقيمــت منافســاته بمواقــف حلبة 
البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط مساء يوم الجمعة 
الماضي الموافق 1 من شــهر مارس الجاري بنجاح آخر يســجله اتحاد الســيارات 

في تنظيم هذه السباقات.

وقــد شــهدت منافســات الجولــة الرابعة 
المتســابقين  مــن  مميــزة  مشــاركة 
العربيــة  المملكــة  ومــن  البحريــن  مــن 
الســعودية، حيث جذبت هذه السباقات 
العديــد من المتســابقين الذين تنافســوا 
يقيمهــا  التــي  الحلبــات  مضمــار  علــى 
االتحــاد هادًفا منها نشــرها بين أوســاط 
الشــباب وإيصــال رســالة بأن ممارســتها 
تحت مظلة االتحاد البحريني للسيارات 
فــي األنشــطة والفعاليــات التــي ينظمها 

في أجواء آمنة.

نتائج الفئات

وتوج أمين السر العام باالتحاد البحريني 
للســيارات عضــو مجلــس إدارة اللجنــة 
األولمبيــة البحرينيــة راشــد عبداللطيف 
إدارة  مجلــس  عضــو  وكذلــك  الزيانــي 
االتحــاد عبدالرحمــن غلــوم وباإلضافــة 
عــاء  باالتحــاد  العمليــات  مديــر  إلــى 
فروتــن الفائزيــن فــي الفئــات المختلفة، 
 MA حيــث أحــرز المركــز األول فــي فئــة
خليفــة  آل  عيســى  بــن  ســلمان  الشــيخ 

محققــًا أفضــل زمــن بلــغ 37.184 ثانيــة، 
وجــاء في المركز الثاني المتســابق خالد 
المطيــري وفــي المركز الثالث المتســابق 
فــارس المطيــري، وفــي منافســات فئــة 
MB أحرز المركز األول المتسابق سلمان 
محمــود، المركــز الثاني حققه المتســابق 
الثالــث  المركــز  وفــي  محمــود  عيســى 
وفــي  القصــاب،  رمــزي  المتســابق  جــاء 
منافســات فئــة SA أحــرز المركــز األول 
حمــد علــي شــويطر، المركــز الثاني جاء 
فيــه ســنقيث والمركــز الثالــث جــاء فيه 
المتســابق خالــد جمــال، وفي منافســات 
فئــة SB أحــرز المركــز األول المتســابق 
فــارس المطيــري، المركــز الثانــي عاقــب 
صديــق والمركــز الثالــث خالــد المطيري، 
وفــي منافســات فئــة SUA أحــرز المركز 
األول رائــد حمــو، المركــز الثاني عيســى 

محمود والمركز الثالث للمتسابق سلمان 
محمود، وعلــى الترتيب العام فقد أحرز 
لقب هذه الجولة المتســابق ســلمان رائد 
محمــود  عيســى  الثانــي  المركــز  حمــو، 
والمركز الثالث الشيخ سلمان بن عيسى 

آل خليفة.

تكريم خاص للسعودية لمياء

لســباق  المنظمــة  اللجنــة  حرصــت 
بتكريــم  الختامــي  األوتوكــروس 
الحســيل  لميــاء  الســعودية  المتســابقة 
رائــع  تنافســي  مســتوى  قدمــت  التــي 
ســباقات  فــي  مشــاركاتها  أولــى  فــي 
وحــول  البحرينيــة،  األوتوكــروس 
“كان  الحســيل  قالــت  المشــاركة  هــذه 
عــن  الجامعــة  مــن  تخرجــي  مشــروع 
رياضــة الســيارات، وكان المشــروع عــن 

الرياضيــة،  الحلبــات والمبانــي  تصميــم 
حلبــات  عــن  بمشــروعي  قمــت  لــذا 
ســباقات السيارات. وبعد السماح للمرأة 
الســعودية بقيادة الســيارة شــاركت في 
الكارتنــغ  لســباق  نســائية  بطولــة  أول 
بعدهــا شــاركت  الماضــي،  العــام  بجــدة 

الريــاض  فــي  اتــاك  تايــم  بطولــة  فــي 
بحلبــة الريــم وحققت المركز الثالث في 
الترتيــب العــام، ثم شــاركت فــي بعرض 
وكنــت  الجنادريــة  بمهرجــان  الدريفــت 
أول امــرأة أقــدم هذا العــرض على مدى 

7 أيام.

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

تكريم المتسابقة السعودية لمياء

أقيم في زيوريخ 
برئاسة “سيفرين”
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أحــرزت العبــة منتخبنــا الوطنــي للتايكونــدو فجر البنعلــي الميدالية الذهبية في بطولــة الواليات المتحــدة األميركية الدولية 
للتايكوندو المصنفة نجمتين والتي شهدت مشاركة واسعة من الالعبين من مختلف دول العالم.

اتحــاد  رئيــس  رفــع  المناســبة،  وبهــذه 
أحمــد  النفــس  عــن  للدفــاع  البحريــن 
الخياط أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة 
الشــيخ  ســمو  البحرينيــة  األولمبيــة 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة وإلــى النائب 
األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب 
البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  والرياضــة 
أللعــاب القــوى الرئيس الفخــري لالتحاد 
البحريني لفنون القتال المختلطة ســمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
ومتابعــة  دعــم  أن  الخيــاط  وأوضــح   
بــن حمــد  وســمو  ناصــر  الشــيخ  ســمو 

الشــيخ خالــد بــن حمد أثمر عــن تحقيق 
هــذا اإلنجــاز الــذي يعد األول مــن نوعه 
علــى المســتوى العربــي الســيما أن فجر 
البنعلــي تعتبــر أول العبة عربية تحصد 
بدعــم  مشــيًدا  الذهبيــة،  الميداليــة 
ورياضــات  لالتحــاد  الدائــم  ســموهما 

الدفاع عن النفس.
المميــزة   وأشــاد الخيــاط بالمســتويات 
التــي قدمتها فجــر البنعلي فــي البطولة 
وحصولهــا علــى الميداليــة الذهبية التي 
ســتزيد مــن طموحاتهــا في المشــاركات 
القادمة، مشــيًدا بمتابعة أعضاء مجلس 
اإلدارة وجهود المستشار والمدير الفني 
للعبة التايكوندو توفيق نويصر ومتمنًيا 

لها كل التوفيق والنجاح.

وحصلــت فجــر البنعلــي علــى الميداليــة 
الذهبية بعد أن خاضت 3 مباريات قوية 
مــع منتخبــات كندا وأميــركا وأوروبا، إذ 
بدأت مشــوارها مع بطلــة كندا وتفوقت 
عليهــا 6.985 مقابــل 6.015 لتتأهــل إلى 
مواجهتهــا  فــي  النهائــي  نصــف  الــدور 
الثانيــة والتي كانت األهم واألصعب مع 
العبة منتخب أميركا حيث فازت عليها 
لتلتقــي   6.800 مقابــل   6.965 بنتيجــة 
فــي المبــاراة النهائية مع العبــة منتخب 
أوروبــا وتتفــوق بنتيجــة 7.170 مقابــل 
البطولــة  ذهبيــة  بذلــك  لتحــرز   6.985
ذهــب  تحقــق  عربيــة  أول  ولتكــون 
البومسي في سلســلة بطوالت الواليات 

المتحدة األميركية الدولية. 

وبهــذه النتيجــة تكــون فجر قــد حققت 
20 نقطــة فــي التصنيف العالمي مؤكدة 
فــي  األوائــل  العشــرة  ضمــن  وجودهــا 
والــذي  العالمــي  التصنيــف  فــي  العالــم 

ســيعلن عنه االتحاد الدولي للتايكوندو 
خالل شهر أبريل من هذا العام. 

وأعربت فجر البنعلي عن بالغ ســعادتها 
بهذا اإلنجاز والذي جاء وســط دعم من 

ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
وســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
مؤكدة أن حصولها على الوسام الملكي 
مــن جاللــة الملك كان له األثر األكبر في 
رفــع معنوياتهــا لتحقيــق الذهب بعد أن 
حصــدت فــي العاميــن الســابقين علــى 
الميداليات الفضية والبرونزية، مشــيدة 
بدعــم ومتابعــة رئيــس اتحــاد البحريــن 
الخيــاط  أحمــد  النفــس  عــن  للدفــاع 

وجميع أعضاء مجلس اإلدارة.

أم الحصم - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

فجر تحرز ذهبية “دولية أميركا” للتايكوندو

فجر البنعلي تحمل ميداليتها الذهبية

انتصــــــار “فيكتوريـــوس” بطعـــم العســـل
الصالحـــي: جهـــود جبـــارة لوســـائل اإلعـــالم ســـاهمت فـــي إنجـــاح كأس جاللـــة الملـــك للقـــدرة

اعتبر رئيس اللجنة اإلعالمية للبطولة مدير المكتب اإلعالمي ومركز المعلومات لســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، توفيق الصالحي أن 
الفــوز الكبيــر الــذي حققــه الفريــق الملكي للقدرة بقيادة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب، رئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
عبــر فريــق فيكتوريــوس بالفارســة غارســيا مــن األرغــواي فــوز ال مثيل له وبطعم العســل، حيث جــاء هذا الفوز فــي الثواني األخيــرة ليدخل 
الفرحــة فــي قلــوب الجميــع ورفــع من مكانة الفريق الملكي وقائده ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي عّبر عن ســعادته بصورة مثالية 
بعد تفوق الفارسة بفارق ثوان فقط في خط النهاية، حيث حققت المركز األول بتوقيت 06.24.21 والمركز الثاني بتوقيت 06.24.43 والمركز 

الثالث 06.24.44.

 مــن جنــب آخــر، أكــد الصالحــي حجــم التغطيــة 
الــذي  المميــز  التلفزيونــي  والنقــل  اإلعالميــة 
للقــدرة  الملــك  جاللــة  كأس  بطولــة  بــه  حظيــت 
موضًحــا “قدمــت القنوات الفضائيــة قناة البحرين 
الرياضيــة، وقناة دبي ريســنغ، وقنــاة ياس جهوًدا 
كبيرة وجبارة في إيصال جميع تفاصيل مهرجان 
كأس سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى 
الدولــي نظــًرا  القــدرة  حفظــه هللا ورعــاه لســباق 

لمــا يحظــى بــه مــن اهتمــام إعالمــي ضخــم وغير 
ــا  مســبوق، حيــث شــهد المهرجــان تعاونــا بحرينيًّ
ا مشترًكا في نقل جميع تفاصيل السباقات،  إماراتيًّ
واســتوديوهات تحليلية واســتوديوهات مسائية، 
وألول مــرة علــى مســتوى الخليج والعالــم العربي 
باللغــة  تحليلــي  اســتوديو  وتقديــم  إعــداد  تــم 
االنجليزيــة بث علــى قناة البحريــن الدولية ودبي 
ريســنغ أداره وقدمــه نخبــة من المحلليــن الفنيين 

مــن داخــل وخــارج البحريــن، ويأتي ذلك لمــا لهذا 
الســباق الدولي الكبير من أهمية بالغة وما يشهده 
مــن مشــاركة واســعة ومنافســات قويــة، وقدمــت 
قناة ياس استوديوهات تحليلية مسائية للبطولة 
والنصــف  الثامنــة  وحتــى  الســابعة  الســاعة  مــن 
مســاًء واســتوديوهات تحليليــة والنقــل المباشــر 
اســتمر  والــذي  الخميــس  يــوم  منــذ  المتواصــل 
حتــى الســبت، كما تــم يوم الجمعــة تقديم برنامج 

برامــج  بإعــداد  القنــوات  هــذه  وقامــت  نواصــي، 
خاصــة عــن جميــع الفعاليات والســباقات وتناقش 

فيها النتائج والفائزين”. 

الكبيــر  الــدور  ننســى  “ال  الصالحــي  وأضــاف 
خصصــت  التــي  اليوميــة  للصحــف  والمتواصــل 
المســاحات الكافيــة عبر صفحاتهــا ألخبار البطولة 

ومختلــف الصــور، وكل هذه األدوار والجهود التي 
بذلت تنصب في المصلحة األولى من إنجاح هذه 
الشــيخ  الغاليــة، وكان لتوجيهــات ســمو  البطولــة 
ناصــر بــن حمــد آل خليفة ورئيس االتحــاد الملكي 
للفروســية وســباقات القدرة نائب رئيس المجلس 
األعلــى للبيئــة ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل 
خليفــة األثر الكبير في االســتعداد المبكر من أجل 
تغطيــة البطولة مــن جميع جوانبهــا تغطية مميزة 

ا بالصورة المشرفة والالئقة”.  وإظهارها إعالميًّ
ووّجــه الصالحــي الشــكر واالمتنــان العميقيــن 
لوزارة شــئون اإلعالم وعلى رأسها الوزير علي 
بــن محمــد الرميحــي والقنــاة الرياضيــة وعلى 
رأســها مريــم بوكمــال وقناة دبي ريســنغ وعلى 
رأسها عبدالرحمن أمين وقناة ياس على رأسها 
يعقوب السعدي والصحف المحلية وجميع من 

ساهموا وعملوا إلنجاح البطولة الغالية.

الصالحي متحدًثا لوسائل اإلعالم

رفــع نائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة جــي إف أتــش الماليــة GFH رئيــس مجلــس ادارة جــي إف إتش كابيتال الشــيخ أحمد بن خليفــة آل خليفة أجمــل تهانيه لعاهل البــالد جاللة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة؛ بمناســبة نجاح كأس جاللة الملك للقدرة، وتحقيق فريق فيكتوريوس من اإلســطبالت الملكية لقب الكأس الغالية، كما قدم تهانيه إلى ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، ورئيس االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة نائب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفة لما تحقق من نجاح كبير في البطولة 

الغالية وتحقيق اللقب الغالية وسط المشاركة الواسعة والمنافسات القوية من فرسان اإلسطبالت الملكية وفرسان دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

كمــا أعــرب الشــيخ أحمــد بــن خليفــة آل 
خليفــة عــن تشــرفهم بحضــور ومتابعــة 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  رئيــس  نائــب 
المتحــدة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  دبــي 
الغاليــة  البطولــة  مكتــوم  آل  راشــد  بــن 
وتفضلهــم بالســالم علــى ســموه، مشــيرا 
إلى أن حضور سموه تأكيد ألهمية وقوة 

هذه البطولة الغالية.
وأكــد الشــيخ أحمــد بن خليفــة آل خليفة 
الماليــة  إتــش”  إف  “جــي  مجموعــة  أن 
فــي  شــريكا  تكــون  بــأن  وتعتــز  تفتخــر 
األنشــطة والبرامــج والفعاليات المختلفة 
التــي مــن شــأنها النهــوض بالرياضــة فــي 
مملكــة البحريــن، كمــا أعــرب عــن اعتــزاز 
المجموعــة بالنجــاح الكبيــر الذي شــهدته 
للقــدرة  الملــك  جاللــة  كأس  بطولــة 
عــن  مؤكــدا  الســباق،  جاللتــه  وتشــريف 
ســعادتهم الكبيــرة بمــا تحقــق مــن نجــاح 
علــى المســتويين التنظيمــي والتنافســي 
للســباق والمشــاركة الواســعة من فرسان 
مملكــة البحرين ودولة اإلمــارات العربية 

المتحدة. 
وبيــن معاليه أن هذه الرعاية تأتي ضمن 
بالمســاهمة  الشــركة  توجهــات وسياســة 
في دعم األنشطة الرياضية والمجتمعية 
بالمملكــة، وتهــدف لتحقيــق النجــاح فــي 
هذه البطولة التي تشــهد ســنويًا مشاركة 
البحريــن واالمــارات  نخبــة مــن فرســان 
وتعــد مــن أقــوى البطــوالت فــي رياضــة 

القدرة وأهمها. 

آل  خليفــة  بــن  أحمــد  الشــيخ  وأضــاف 
خليفــة “إنــه لشــرف كبيــر لمجموعــة جي 
إف إتــش الماليــة GFH أن ترعــى بطولــة 
كأس جاللــة الملــك لســباق القــدرة، وأن 
تكــون جــزًءا مــن النجــاح الــذي يســطره 
الرياضــي، والرعايــة  البحرينــي  التاريــخ 
السامية للرياضة البحرينية، التي حققت 
والمكتســبات  اإلنجــازات  مــن  العديــد 
وعــززت مكانــة المملكــة علــى الخريطــة 
العالميــة، بما يتماشــى مع إســتراتيجيتنا 
العالمــي،  الصعيــد  علــى  رؤيتنــا  لتنفيــذ 
لذلــك اتخذنــا مــن مملكــة البحريــن مقــرا 
لمجموعتنــا لثقتنــا العاليــة فــي تاريخهــا 
العريق وأنظمتها الرقابية الراســخة التي 
توفــر لعالمتنــا التجارية البيئة المناســبة 
التي تمكننا من بناء مجموعة استثمارية 

تمتد أنشطتها على المستوى العالمي”. 
واســتطرد قائال “تفخر مجموعة جي إف 
إتش المالية وتعتز بأن تكون شــريكا في 
األنشــطة والبرامــج والفعاليات المختلفة 
التــي مــن شــأنها النهــوض بالرياضــة فــي 
مملكــة البحريــن، مشــيرا إلــى أن مملكــة 
البحريــن تعيش عهدا زاهرا بقيادة عاهل 
البالد جاللة الملك، وأن الدعم المتواصل 
مــن لدن القيادة الحكيمة للرياضة والذي 

حقق تلك اإلنجازات المشرفة وخصوصا 
ســمعتها  مــن  يعــزز  منهــا  الخارجيــة 
ومكانتهــا، وهــو مــا يأتــي بتأثيــره علــى 
مختلــف القطاعــات، ويســاهم فــي جذب 

االستثمارات ألرضها الطيبة”.

الريس: شرف كبير للمجموعة 
برعاية الكأس الملكية 

رفــع الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة جــي إف 
GFH هشــام الريــس خالــص  إتــش الماليــة 
جاللــة  البــالد  لعاهــل  والتبريــكات  التهانــي 
الملك، وإلى ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل 
الكبيــر والمتميــز  النجــاح  بمناســبة  خليفــة؛ 
الذي شهده السباق، وبمناسبة تحقيق فريق 
فيكتوريوس من اإلسطبالت الملكية المركز 

األول في منافسات الكأس الغالية.
وأعــرب الريس عن فخر واعتزاز المجموعة 
برعايــة مهرجــان كأس عاهــل البــالد جاللــة 

الملك الدولي لســباق القــدرة، والذي يحظى 
بمشــاركة محلية ودولية واسعة ومنافسات 
الفرســان  مــن  نخبــة  بمشــاركة  قويــة 
ودولــة  البحريــن  مملكــة  مــن  والفارســات 
المتحــدة ومــن مختلــف  العربيــة  اإلمــارات 
الدوليــة  البطولــة  هــذه  تعــد  الــدول، حيــث 
الكبيــرة مــن أقــوى وأكبــر بطــوالت القــدرة، 

وأهمها على مستوى المنطقة.
وقــال الريــس “تفتخــر وتعتــز مجموعة جي 
إف إتــش الماليــة بــأن ترعــى بطولــة كأس 
إن  الدولــي،  القــدرة  لســباق  الملــك  جاللــة 
أنشــطة المجموعــة تمتــد علــى المســتويين 
البطولــة  هــذه  ورعايــة  والدولــي  اإلقليمــي 
تأتــي ضمــن توجهات المجموعــة، حيث إننا 
جميعــا نعمــل من أجل مســتقبل واعــد، وقد 
شــهدت إســتراتيجيتنا وعالمتنــا التجاريــة 
تحــوال بــارزا، حيــث أصبحــت لدينــا ثقافــة 
وأهداف جديدة، ودعم ورعاية كأس جاللة 
الملك يأتي تماشــيا مع هذه اإلستراتيجيات 

والثقافــة المنفتحــة، ونحن نعلــم تماما مدى 
الرياضــة  مســتوى  علــى  اإليجابــي  التأثيــر 
البحرينيــة عموما ورياضة القدرة خصوصا، 
والتــي تحظــى بالدعــم واالهتمــام الملكــي، 
المكتســبات  مــن  العديــد  حققــت  والتــي 

واإلنجازات المشرفة لمملكتنا الحبيبة”.
االبتــكار  فــي  الرغبــة  “إن  الريــس  وأضــاف 
واإلبــداع يجعلنــا دائما في قلب هذا الحدث 
الرياضــي الدولي الكبير، والعوائد اإليجابية 
مــن رعايــة هــذا الحدث تتماشــى مــع الدافع 
الدائــم لدى لمجموعة جــي إف إتش، ونحن 
نؤمــن بدعــم الشــباب البحرينــي المبدع في 
شــتى المجــاالت الســيما الرياضــي منها وما 
توفــره المملكــة مــن بيئــة مناســبة ومثاليــة 
لتحقيــق اإلنجازات المشــرفة، لذلــك اتخذنا 

مــن البحرين مقرا لمجموعتنــا لثقتنا العالية 
الرقابيــة  وأنظمتهــا  المالــي  تاريخهــا  فــي 
الراسخة التي توفر لعالمتنا التجارية البيئة 
المناســبة التــي تمكننــا مــن بنــاء مجموعــة 
اســتثمارية عالميــة. إن مقرنــا الرئيــس فــي 
مرفأ البحرين المالي يتكامل مع مقر شــركة 
جــي أف أتــش كابيتال في مركز دبي المالي 
العالمــي. فتواجدنــا في بيئــات عمل حيوية 
يساعدنا على ترســيخ إستراتيجيتنا لتنفيذ 

رؤيتنا على الصعيد العالمي”. 
وأكــد الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة جي إف 
جــدا  فخــورة  المجموعــة  أن  الماليــة  إتــش 
برعاية أغلى الكؤوس والبطوالت لســباقات 
القدرة، متمنيــا كل التوفيق والنجاح لجميع 

الفرسان المشاركين.

هشام الريس أحمد بن خليفة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد

أحمد بن خليفة يهنئ جاللة الملك بنجاح سباق القدرة
مجموعـــة GFH الماليـــة تفخـــر بـــأن تكـــون جـــزًءا مـــن نجـــاح الـــكأس الغاليـــة

المكتب اإلعالمي

إنجاز هو األول 
من نوعه على 

المستوى العربي

المكتب اإلعالمي
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إعداد: هبة محسن

يــوم  المتحــد،  األهلــي  البنــك  أعلــن 
األربعــاء، عن فــوز حكيمة جمعة، إذ تم 
تقديم الشيك إلى الفائزة خالل فعالية 
خاصــة أقيمت في مقر البنك. وتشــكل 
أحالمهــم  لتحقيــق  العمــالء  مســاعدة 
الهدف األســاس من برنامــج “حصادي” 

.2019
ولــدى اســتالمها الجائــزة، قالــت جمعة 
“أنــا مســرورة جًدا للفــوز بهــذه الجائزة 
القيمــة. لــم أصــدق األمر عندمــا تلقيت 
المكالمــة إلبالغي بالفــوز، وظننت بأنها 
مجــرد مزحــة. أشــعر بأننــي محظوظــة 
الكبيــرة  الجائــزة  بهــذه  للفــوز  جــًدا 
للمــرة األولــى فــي حياتــي، وقــررت أن 
أســتثمرها فــي تعليــم أطفالــي وشــراء 

بعض حاجيات أثاث للمنزل”. 
األهلــي  البنــك  مــع  حكيمــة  وتتعامــل 
المتحــد منــذ مــدة تزيــد علــى 7 أعوام، 
وتشــجع الجميع على حفظ مدخراتهم 
المناســبة  هــذه  فــي  وأضافــت  فيــه. 
“تلقيــت الكثيــر من المكالمــات الهاتفية 
بعــد  عائلتــي  وأفــراد  أصدقائــي  مــن 
ســماعهم خبــر فــوزي بالجائــزة، وقــرر 
بعضهــم االنضمام إلــى برنامج حصادي 

الذي يعود له الفضل في إحداث تغيير 
إيجابي كبير في حياتي”.

وكان البنــك األهلــي المتحــد قــد أعلــن 
العــام  هــذا  مــن  ســابق  وقــت  خــالل 
عــن إطــالق نســخة جديــدة كلًيــا مــن 

األكبــر  التوفيــر  برنامــج  “حصــادي”، 
خــالل  ومــن  البحريــن.  فــي  واألعــرق 
جوائــزه لهــذا العام والتي تزيــد قيمتها 
اإلجماليــة عــن 8 مالييــن دوالر و863 
جائــزة موزعــة على مــدار العــام، يمكن 

ترقــب  اآلن  برنامــج حصــادي  لعمــالء 
الفــرص المتاحــة للفــوز بجوائــز نقديــة 
فوريــة، والتــي لن تكــون أضخم من أي 
وقــت مضــى فحســب، وإنمــا ســتتيح 
لعدد أكبر من العمالء إمكان الفوز بها.

ــة ــزح ــا م ــهـ ــت أنـ ــن ــن ــظ الـــســـعـــيـــد: ظ ــحـ صـــاحـــبـــة الـ

حكيمة تفوز بكبرى جوائز “األهلي المتحد”

في المعرض األول واألهم من نوعه في أوروبا، تســلط “مازيراتي” الضوء على “مازيراتي ليڤانتي تروفيو” الرياضية في إصدار 
التدشــين، وهــو إصــدار محــدود مكون من 100 ســيارة فقط، ســتكون بطل العرض جنبــا إلى جنب مع الطرز األخرى من تشــكيلة 

.2019

مــع  العقاريــة  غرناطــة  مجموعــة  أبرمــت 
كبريــات الشــركات الوطنيــة مذكــرات تفاهم؛ 
مــن أجــل تقديــم أفضــل الخدمــات العقاريــة 
للموظفيــن والعاملين، إذ تم االتفاق مع نقابة 
عمال “ألبا” ونقابة عمال “بابكو” ونقابة عمال 
“جارمكــو” علــى توفيــر الخدمــات العقاريــة. 
وتعد نتائج هذه المذكرات انعاكســا لسياســة 
لتوســعة  تهــدف  التــي  االنتشــارية  غرناطــة 
مجــاالت التعاون مع الشــركات والمؤسســات 

آالف  تضــم  والتــي  والخاصــة،  الحكوميــة 
الموظفين والعاملين من مواطنين وأجانب. 
وأعــرب نائب المدير العام لمجموعة غرناطة 
العقاريــة حســين يوســف عــن اعتــزازه بهــذه 
الشــراكة مؤكــًدا أن “غرناطــة” تقــدم خدمات 
عمــال  لنقابــات  تنافســية  وبأســعار  مميــزة 
لجهودهــم  التقديــر  مــن  كنــوع  البحريــن؛ 
االقتصــاد  ودعــم  خدمــة  فــي  ومســاهمتهم 
للمســاهمة  الوطــن، كمــا تســعى  رايــة  ورفــع 

فــي تقديــم حلــول مختلفــة للمنتميــن لهــذه 
النقابات.

وأضــاف أن “غرناطة” من جانب آخر أقدمت 
علــى توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع عــدد مــن 
البنــوك والمصــارف؛ لتســهيل عمليــة التمويل 
تميــز  تنافســية  أســعار  علــى  والحصــول 
المنتميــن لهــذه النقابــات، واختتــم بــأن هناك 
مناقشات حالية لتوقيع تفاهمات جديدة مع 

عدد من النقابات سيتم اإلعالن عنها قريبا.

حسين يوسف

خـــــــــــــــــال مـــــــــــعـــــــــــرض أوروبـــــــــــــــــــــا ــال ــم ــع ال آلالف  تـــرويـــجـــيـــة  ــة  ــاريـ ــقـ عـ ــروض  ــ ــ ع
“مازيراتي” تزيح الستار عن “ليفانتي” “غرناطة” توقع مذكرات تفاهم مع 3 شركات
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الكريــم  القــرآن  واحــات  نظمــت 
إجــازة  خــالل  اإلصــالح  بجمعيــة 
الربيــع الماضيــة النســخة الـــ 16 مــن 
المدينــة  إلــى  القــرآن  قوافــل  رحلــة 
المنورة بمشــاركة 35 طالًبا من طلبة 
والثانويــة،  اإلعداديــة  المرحلتيــن 
الــدروس  مــن  العديــد  تضمنــت  إذ 
والتربويــة،  التدريبيــة  والــدورات 
والمراجعــة  الحفــظ  معــدل  وكان 

خالل السفرة 6 أجزاء.

ــا ــب طــال  35 بـــمـــشـــاركـــة  الـــمـــنـــورة  الـــمـــديـــنـــة  ــى  ــ إلـ ــة  ــلـ رحـ

جمعية اإلصالح تنظم “قوافل القرآن”
نظمــت هــوم ســنتر فعاليــة حصريــة مع 
ماســتر شــيف نيكيتــا غاندي فــي متجر 
ســيتي ســنتر البحريــن فــي 27 فبرايــر 
العمــالء  كبــار  دعــوة  وتمــت  الماضــي. 
العامليــن  جميــع  مــع  ســنتر  هــوم  فــي 
لتجربــة  البحريــن  مــن  واإلعالمييــن 
رحلــة طهي مــع أصغر فائز في مســابقة 
طهي التلفزيون الهندي الشــهيرة ماستر 

شيف.
وأظهــرت غانــدي مهاراتهــا فــي الطهــي 
النموذجيــة وقدمت وصفــات عربية مع 
تطــور يعــرض موهبتها الفريــدة وحضر 

ما يقرب من 100 عميل هذا الحدث. 

وتم أيضــا إتاحة الفرصة لتذوق الطعام 
الــذي تــم إعــداده وفــق النمــط الصحي، 
كمــا تمــت تغطيــة الحــدث علــى نطــاق 

واسع من ِقبل الوسائط االجتماعية.

“هوم سنتر” تستضيف ماستر شيف غاندي

للبنــات  الملكيــة  الجامعــة  تســتضيف 
التاســعة  الســنوية  العالميــة  المســابقة 
التحكيــم  فــي  الصوريــة  للمحاكمــة 
الشــرق  لمنطقــة  الدولــي  التجــاري 
األوســط، بالتعــاون مــع برنامــج تطويــر 
التجــارة  )وزارة  التجــاري  القانــون 
األميركيــة( ومحكمــة التحكيــم الدولية 
النزاعــات  لتســوية  البحريــن  وغرفــة 
ومينا تشــامبرز البحرين واألونســيترال 
فــي  الدولــي  القانونــي  التعليــم  ومركــز 

جامعة بيستنبرغ األميركية. 
علــى  تشــرف  التــي  المســابقة  وتهــدف 
اللجنــة  أهمهــا  عــدة  جهــات  تنظيمهــا 
التجــاري  بالقانــون  الخاصــة  الدوليــة 
المتحــدة  لألمــم  التابعــة  الدولــي 
األميركــي  والبرنامــج  )االونيســنترال(، 
التجــاري  القانــون  بتطويــر  الخــاص 

وممارسته إلى ربط طلبة كليات الحقوق 
من مختلف دول العالم بواقع محاكمات 
التحكيم التجارية والمرافعات الشفوية 
القانونيــة  المذكــرات  كتابــة  وطريقــة 
عبــر  التحكيــم،  محاكمــات  وأصــول 
إدماج الطلبة وأعضاء هيئات التدريس 
برامــج  فــي  والمحكميــن   والمحاميــن 

ومســابقات خاصــة بالتحكيــم التجــاري 
الدولــي؛ نظــًرا للــدور المهم الــذي يؤديه 
التحكيــم التجــاري فــي تدفــق األعمــال 
رضائيــا  طريقــا  باعتبــاره  التجاريــة 
التجاريــة  المنازعــات  لحــل  وعاجــال 
تعتــرف بــه االتفاقــات الدوليــة ومعظــم 

القوانين المحلية.

وقعــت “إنفيتــا”، الشــركة الرائــدة لخدمــات مراكــز االتصــاالت 
المتخصصــة فــي مجال خدمــة عمالء المؤسســات المصرفية 
شــركة  مــع  اتفاقــا  العاملــة،  األخــرى  والمؤسســات  والماليــة 
“سوليدرتي” البحرين؛ لتقديم خدمة إدارة مركز االتصاالت. 

وبــدأت هــذه الخدمــة بهــدف تحقيق رضــا العمــالء من خالل 
تخصيص فريق متمكن من الموظفين المسؤولين عن تقديم 

المساعدة في الوقت المناسب للعمالء عبر الهاتف.
وقــال المديــر التنفيــذي لشــركة إنفيتــا راهــول بهــاال “يقــدم 
مركزنــا المتطــور أحــدث مــا توصــل إليــه موظفونــا مــن أعلى 
معاييــر الخدمــة. هدفنــا هــو ضمــان تجربــة ناجحــة ومرضية 
عند التواصل مع مركز االتصال الخاص بسوليدرتي البحرين 
والــذي تقدمــه إنفيتــا، ممــا يعكــس مبادئنــا وهــي التعامــل مع 
العمالء بطريقة مهنية وفعالة، ويسرنا تقديم خدماتنا لقطاع 
التأمين مما يساعد في تنمية أعمالنا ضمن مجموعة متنوعة 

من القطاعات”.
وصــرح مديــر التحــول الرقمــي لســوليدرتي البحريــن جــالل 
عاقلــة “مــن منطلق حرصنا على التطوير المســتدام واالرتقاء 

بتجربــة عمالئنــا تــم تدشــين خدمــة مركــز االتصــال المتطور 
بالشــراكة مــع إنفيتــا كنقطــة تواصــل مباشــر لعمالئنــا، وذلــك 
العمــالء  استفســارات  جميــع  علــى  للــرد  فريــق  بتخصيــص 

المتعلقة بخدمات وعروض الشركة”.

ــة ــي ــرك ــي األم الـــتـــجـــارة  وزارة  ــع  مـ بــالــتــعــاون  ــاالت  ــ ــص ــ االت مـــركـــز  إدارة  خـــدمـــة  تـــقـــديـــم 

“الملكية للبنات” تستضيف المحاكمة الصورية بالتحكيم “إنفيتا” توقع اتفاقا مع “سوليدرتي”

تصميمــان  جنيــف  معــرض  صمــن  أيضــا  وعــرض 
 ،PELLETESSUTA فــي  جديــدان  داخليــان 
بواســطة  مــادة جديــدة حصريــة مصنوعــة  وهــي 
ارمينجيلــدو زينيــا Ermenegildo Zegna حصرًيــا 

لسيارة مازيراتي.
التجاريــة،  للعالمــة  المميــزة  بالخــواص  وتذكيــرا 
ســتقوم “مازيراتــي” بعرض جران توريزمو إم ســي 
 Maserati لكلمــة  )اختصــاًرا   GranTurismo MC
Corse(، ألول مــرة بمظهــر خارجــي بلــون الرمــادي 
Grigio Lava Matte مــع عناصــر داخليــة من ألياف 

الكربون.
وســيتم الكشــف عــن تطوير جديد آخر فــي افتتاح 
قــدرة  ُتجّســد  التــي  األمثلــة  أحــد  وهــو  المعــرض، 
“مازيراتــي” علــى إبــداع ســيارات مخصصة حســب 
الطلــب، طــراز فريــد يظهــر للنــور لمــرة واحــدة، تــم 

ن. إنشاؤه وفًقا لطلبات عميل معيَّ
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تعرف تطورات مهمة وأخبارا سارة.

تسمع خبًرا مهًما وتفرح النفراج أو حسم.

تهتم لبدء خطة جديدة ولتطوير حياتك.

تتحسن المعنويات وتستعيد حماستك.

ترغب في مناقشة مسائل مالية.

تشارك في المفاوضات على أنواعها.

تعيش تجربة فريدة وتميل إلى االنفتاح.

تنمو بعض العالقات وتزدهر فترة مثمرة.
 

كثيرة االنشغاالت والتحركات الخاصة بالعمل.

تنشغل بترتيب أمورك وأعمالك.

ال تتذمر وحاذر إهمال الواجبات. 

قاوم التعب وستنتصر على الظروف.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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إرفين رومل الملقب 
بثعلب الصحراء 
يخوض آخر 

معاركه 
في شمال 
إفريقيا، وهي 

معركة مدنين بالصحراء 
التونسية.

تعاقد المنتج أيمن 
عبدالباسط مع الفنانة 

نجالء بدر على المشاركة 
في بطولة فيلم “تصفية 

حساب” للمخرج أحمد 
عبدالباسط، ومن المقرر 
بدء تصويره أول أبريل 

الُمقبل.

tariq.albahar
@albiladpress.com

جاكســون وصامويــل  الرســون  بــري  بيــن  كبيــر  انســجام 

“Captain Marvel” في البحرين

تدور أحداث فيلم مارفل الجديد )Captain Marvel( حول الكابتن طيار كارول دينفر، التي تمتلك قدرات خارقة وتقع في حرب بين جنسين من الفضائيين. وعرض أخيرا 
في ســينما ســينابوليس بدعوة منهم ومن “إيطاليا فيلم” وشــركة “والت ديزني” لـ “مســافات البالد”. والفيلم هو رقم 21 بعالم مارفل الســينمائي، ويمثل أيًضا التعاون األول 

بين بري الرسون وصامويل إل جاكسون في فيلم خاص باألبطال الخارقين.

Cap�  وفي التفاصيل تدور أحداث فيلم
tain Marvel من Marvel Studios خالل 
التسعينات من القرن الماضي في مغامرة 
جديــدة مــن فتــرة لــم تظهر مــن قبل في 
تاريــخ عالــم Marvel الســينمائي. ويتابع 
دانفــرز”  “كارول  رحلــة  أحــداث  الفيلــم 
حتــى تصبــح واحــدة مــن أقــوى األبطال 
إلــى األرض  الكــون. وعندمــا تصــل  فــي 
حرب كونية بين جنســين ال ينتميان إلى 
األرض، تجــد “دانفــرز” نفســها ومجموعة 
صغيرة من حلفائها وسط هذه العاصفة. 
علــى   Marvel Studios ُخطــى  وعلــى 
مــدار تاريخهــا، اســتند صّنــاع الفيلــم في 
شــخصيته،  علــى  للمخــرج  اختيارهــم 
واســتعانوا بفريــق اإلخــراج المكــّون مــن 
حققــا  اللذيــن  فليــك  وريــان  بــودن  آنــا 
تلقــى  أعمــال  تقديــم  فــي  باهــًرا  نجاًحــا 
إعجاب النقاد في عالم األفالم المستقلة. 
 ”Captain Marvel“ فيلــم  وبإخراجهــا 
أصبحــت آنــا بــودن أول مخرجة )ســيدة( 
فــي عالــم Marvel الســينمائي. وبالنســبة 
إليهــا كان التعّمــق فــي شــخصية “كارول 
دانفــرز” أو “كابتــن مارفــل” المعقــدة التي 
تؤديهــا بــري الرســون من الجوانــب التي 

جذبتها إلى هذا العمل.
والفيلــم ممتــع جــدا للمشــاهدة، خصوصا 
فكــرة  يقــدم  الــذي  النســائي  الجيــل  مــع 
البطلــة الخارقة، مــع األداء الكبير للنجمة 

بري الرســون بعد االنســجام الكبيــر بينها 
وبين النجم الكبير صامويل جاكسون مع 
أحداث الفيلم بصورة ممتعة للغاية، ومن 
المؤكد أن النجمة ستنطلق بقوة بعد هذا 
الفيلــم مــع مارفــل التــي نجحــت مــع هذا 
الفيلــم فــي تقديم غمــوض ممتع وجاذب 

االفنجــرز.  مــع  لدورهــا  ومهيــئ  جــدا 
شــركة  أســتوديوهات  رئيــس  ويحــّدث 
الــذي  الــدور  عــن  فيــج،  كيفــن   Marvel
Aveng�  ستلعبه “كابتن مارفل” في فيلم

ers 4، قائــال “إنهــا أقوى من أي شــخصية 
قدمناهــا حتــى اآلن. هــذا يفســر الســبب 

الذي دفع )نيك فيوري( لطلب مســاعدتها 
فــي نهايــة Infinity War”. لقــد أدرك أنهم 
يواجهون شــيئا أكبر وأخطر من أي وقت 
مضــى.. الحصــول علــى دعمهــا ســيؤدي 
إلــى تغيير ميــزان القوى، وهم جميعا في 

حاجة شديدة إلى ذلك”.

اختتمت فرقة “ميابي” للطبول اليابانية أخيرا حفالتها على خشبة مسرح 
الصالــة الثقافيــة، حيث قّدمت عرضين على مدى يومين متتاليين. ويأتي 
هذان العرضان ضمن مهرجان ربيع الثقافة وبتعاون ما بين هيئة البحرين 

للثقافة واآلثار والسفارة اليابانية لدى مملكة البحرين. 

واســتمتع الحضــور علــى مــدى يومــي 3 و4 مــارس بمشــاهدة أداء حماســي 
للفرقــة، التــي عزفت مقطوعــات متنوعة من الموســيقى باســتخدام الطبول 
اليابانيــة ذات األصــوات الجهــورة المعروفــة باســم “تايكــو” وبمصاحبة آالت 
تقليديــة أخــرى مثــل الفلــوت اليابانــي المعــروف باســم “شــينوبو”. وتنوعــت 
الموســيقى التــي قدمتهــا فرقة “ميابي” مــا بين الموســيقى اليابانية األصيلة 

وموسيقى البوب الحديثة.

“ميابي” تختتم عروض الطبول اليابانية
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 1946
تأسيس وكالة الدفاع السعودية والتي عرفت فيما بعد بوزارة الدفاع السعودية.

 1957
وزير الداخلية اإلسرائيلي يصدر أمرًا ُنشر في جريدة القدس.

 2014
علماء يكتشفون عينة حية عمرها 30 ألف عام لفيروس بيثو.

 1799
نابليون األول يحتل يافا في فلسطين.

 1902
تأسيس نادي ريال مدريد.
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النوع: حركة ومغامرات. «

تاريخ العرض: يعرض حاليا في البحرين والعالم. «

فريق العمل: بري الرسون، صامويل جاكسون، بن  «
مندلسون، دجيمون هونسو، لي بايس، الشانا لينش، 

جيما تشان، رون تيمتي، الجينيس بيريز سوتو، ماكينا 
غرايس، أنيت بنينغ، كالرك غريغ، وجود لو.

المخرج: آنا بودن وريان فليك. «

سيناريو: آنا بودن، ريان فليك، وجينيفا روبرتسون  «
دووريت.

المنتج: كيفن فيج. «

المنتجون التنفيذيون: لويس ديسبوسيتو، فيكتوريا  «
ألونزو، جوناثان شوارتز، باتريشيا ويتشر، وستان لي.

بروفايل الفيلم

بعــد غيابها عــن مواقــع التواصــل االجتماعي خرجــت الفنانة 
كارول ســماحة لكي تطمئن جمهورها وتكشــف السبب وراء 
ذلك، وغردت عبر حســابها على “تويتر”: “أحبائي األعزاء، أقدر 
جــدا اهتمامكم، وأود أن أوضح أن ســبب اختفائي هو مجرد 
فتــرة هدنة من مواقــع التواصل االجتماعــي والتخلص من 

سمومها”.
وأضافت “أنا ســعيدة جدا لإلعالن إني أعمل على مشروعات فنية 

جديدة، وأغاٍن سأطلقها في الربيع والصيف”.

تواصل الفنانة سلمى سالم تصوير مشاهدها الخاصة بأحدث 
أعمالها الفنية والمتمثل في المسلسل الدرامي االجتماعي 
“أنــا عندي نص” الذي يصور حاليا بمشــاركة عدد كبير من 
نجوم الدراما الكويتية والخليجية بقيادة “سندريال الشاشة 
الخليجية” الفنانة القديرة ســعاد عبدالله؛ تمهيدا لعرضه 

في رمضان المقبل عبر عدد من القنوات الفضائية المحلية 
والخليجيــة، وأعربت ســلمى عن بالغ ســعادتها بوجودها بهذا 

العمل الذي يجمعها للمرة الثانية بأم طالل بعد مسلسل “نوايا”.

يواصل الفنان محمد العجيمي تصوير دوره في مسلسل “آهات”، 
المتوقــع عرضه خــالل رمضــان المقبل، والعمل مــن بطولة 
وإنتاج الفنانة صمود، ويشــارك فيــه نخبة من الفنانين منهم 

سعود بوشهري وشيماء قمبر.
وأعرب الفنان العجيمي عن ســعادته بهذه التجربة، مؤكدا أن 

شخصيته في العمل ستكون مفاجأة للجمهور.
من جهة أخرى، انتهى العجيمي من تصوير دوره في مسلسل “وما 

أدراك ما أمي”، الذي قال عن دوره فيه “قلما أجسد تلك النوعية من األدوار”.

دور مختلفأنا عندي نصالسوشيال ميديا

طارق البحار



انطالقة مهرجان األفالم اليابانية ضمن “ربيع الثقافة”

»  Penny Dreadful: انضمت النجمة ناتالي دورمر إلى أبطال مسلسل
City of Angels، المقرر أن يعرض على شبكة شوتايم، ولم تكشف 

الشبكة عن باقي أعضاء فريق العمل، أو موعد طرح المسلسل، وهو 
العمل الذي ُيعد إعادة لمسلسل Penny Dreadful برؤية جديدة. 

وتلعب دورمر دور ماجدة، وهي شيطانة خارقة للطبيعة، ويمكنها أن 
تأخذ مظهر أي شخص تختاره.

ضمــن فعاليــات مهرجــان ربيــع الثقافــة الرابع عشــر، وبتعاوٍن ما بين ســفارة اليابان في مملكة البحرين ودعم من مؤسســة اليابان، تطلق هيئة البحريــن للثقافة واآلثار “مهرجان 
اليابان السينمائي”، ابتداًء من يوم غد األربعاء الموافق 6 مارس 2019 في تمام الساعة 7، بمتحف البحرين الوطني مع الفيلم األول بعنوان “غن حياتي”. 

ويعرض المهرجان أفالًما متنوعة طيلة شهر مارس الجاري، 
وذلــك عنــد الســاعة 7 مــن مســاء كل أربعــاء فــي متحــف 
البحريــن الوطنــي. وُيعرض الفيلــم الثاني بتاريخ 13 مارس 
بعنــوان “فانكوفر أســاهي”، أما فــي تاريخ 20 مارس يعرض 
فيلــم “وعــد الحيــاة”. ويختتــم المهرجــان مــع فيلــم بعنــوان 
“بريــق الحيــاة” فــي األربعــاء األخير مــن الشــهر الموافق 27 

مارس 2019.
يذكر أن مهرجان ربيع الثقافة 2019، يحظى برعاية ذهبية 
مــن مجموعــة gfh المالية، بنك البحريــن الوطني و “تمكين” 
و “بتلكــو”. أمــا الداعمــون الفضيــون للمهرجــان فهــم شــركة 
ألمنيوم البحرين “ألبا”، شــركة مطار البحرين، الســوق الحرة 
البحريــن، بنــك البحرين الكويت، شــركة هــواوي لالتصاالت 
وشــركة طيــران الخليج. كما يســاهم في برنامــج المهرجان 
عــدد مــن الســفارات لدى مملكــة البحرين وهي ســفارات كل 
من إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، فرنسا، ألمانيا، ومصر.

ويمكن االطالع على الكثير من التفاصيل المتعلقة بفعاليات 
www.springof� (المهرجــان عبر زيــارة موقعه اإللكترونــي 

culture.org(، ولمواكبة أحدث األخبار حول “ربيع الثقافة”، 
يمكــن متابعة الحســاب الرســمي )springofculture@( على 
إنستغرام، تويتر، فيسبوك ويوتيوب أو تحميل تطبيق ربيع 

الثقافة الخاص باألجهزة الذكية.
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مليونير ينظم مسابقة الختيار عريس البنته
ــا، ربما  فــي قــرار غريــب مــن نوعه، ال شــك أنــه ســيمثل حلًمــا حقيقيًّ
لمالييــن الشــباب حــول العالــم، عــرض مليونيــر ابنتــه العــذراء التــي 
تجيــد اللغــة اإلنجليزيــة بطالقة للــزواج، مقابل مبلــغ يزيد على 300 

ألف دوالر، وفًقا لما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.
 وتناقلــت وســائل التواصــل االجتماعي بصورة مكثفــة الخبر وألقت 
الضــوء عليــه مشــيرة إلــى أن المليونيــر التايلنــدي أرون رودثونــغ 
مســتعد لمنــح أي رجــل يقبــل بابنتــه كارنســيتا، البالغة مــن العمر 26 
عاًمــا، مبلًغــا يعــادل 315 ألــف دوالر وأن يســجل ملكيتهــا العقاريــة 

وأعمال العائلة باسمه.
 ويملــك المليونيــر، البالــغ مــن العمــر 58 عاًما، مزرعــة فواكه مزدهرة 
ومثمــرة، تقــدر قيمتهــا بعــدة مالييــن مــن الــدوالرات، فــي مقاطعــة 

تشوبهون، جنوبي تايلند.
  واضطــر المليونيــر إلــى أن يضــع مصير ابنته بيــده وأن يتصّرف لما 
يعتقــد أنــه فــي صالــح مســتقبلها، حيــث تقضــي العــادات فــي بعض 
مناطــق تايلنــد بأن يدفــع الرجل مهًرا لزوجته المســتقبلية، مثلما هو 

الحال في الدول العربية وبعكس العادات في الهند.
 وتساعد االبنة كارنسيتا والدها في إدارة أعمال األسرة، وهي تجيد 
إلــى جانــب التايلنديــة اللغتين الصينيــة واإلنجليزيــة بطالقة. وقال 
األب المليونيــر إنــه ال يوجــد قيود على جنســية المتقــدم للزواج من 
ابنته ومن يقع عليه االختيار، طالما أنه ســيعمل جاهًدا وأن يســاعد 

في سعادة ابنته.
علــى  ويحافــظ  بأعمالــي  يعتنــي  رجــالً  “أريــد  رودثونــغ  وقــال   

استمراريتها.. ال أريد شخًصا يحمل شهادة بكالوريوس أو ماجستير 
ا ومجتهــًدا ويعمل  أو دكتــوراه”. وأضــاف قائــالً إنــه يريــد رجالً جــادًّ
بإخالص. ورغم أن لرودثونغ أبناء آخرين، بعضهم من الذكور الذين 
سيرثون أمالكه وأعماله، لكنه شّدد على أنه ما إن تتزوج ابنته فإنه 
سيتخلى عن كل أعماله لزوجها المستقبلي.  وتنتج مزرعة رودثونغ 
ا، وهي األكبر مــن نوعها في المنطقة  ــا مــن الفواكه يوميًّ نحــو 50 طنًّ
كلها، كما أنه يملك عقاًرا وأراضي أخرى في المنطقة. ومنذ أن خرج 

ا هائالً من االتصاالت. بهذا العرض، حتى تلقى رودثونغ وابنته كمًّ
 وعّبــرت الفتــاة عن مشــاعر الذهول لما قام بــه والدها واهتمامه بها، 

وأكدت أنها ما زالت عزباء.

 وقالت إن زوج المستقبل قد يعاني بشأن قدرته على  «
االحتفاظ باألموال التي سيمنحه إياها والدها، مشيرة إلى أنها 

ستجري عملية تجميل في كوريا. 

فوجــئ رجــل تايلنــدي بثمــن كتلــة 
مــن قيء مجمد لحوت العنبر، عثر 
عليها على شــاطئ البحر منذ فترة 

من الزمن.
أن  ميــل،  ديلــي  وذكــرت صحيفــة 
نــادل مقهــى مــن جزيــرة ســاموي 
تــاال  بونيــوس  يدعــى،  التايلنديــة 
أبــارا، عثــر فــي يونيــو 2018 علــى 
كتلــة ذهبيــة غيــر عاديــة تــزن 10 
الشــمع  ملمــس  لهــا  كيلوغرامــات، 
الناعــم، عندمــا كان يتمشــى علــى 

الشاطئ.
وأخــذ الرجــل الكتلــة وألقاهــا فــي 
الفنــاء الخلفي لمنزله. وبعد فحص 
المــادة تبيــن أنهــا كتلــة مــن العنبــر 

الصافي.

وقال نادل المقهى “ربما تكون  «
هذه تذكرة حظي، أريد أن أبيع 

العنبر وأتقاعد”. ويرجح الخبراء أن 
ثمن قطعة العنبر هذه يبلغ نحو 

500 ألف دوالر.

قيء حـوت يغنـي 
رجـال مـدى الحيـاة

نجــح رجــل فــي الفــوز بجائــزة اليانصيــب الكبــرى، البالغة قيمتهــا 666 مليــون جنيه 
إسترليني )877 مليون دوالر(، بعدما قام بتصرف لبق تجاه شخص آخر.

إن  البريطانيــة  “ميــرور”  صحيفــة  وقالــت 
الرجــل، الــذي لم يكشــف عن اســمه، كان يقف 
فــي الطابور بأحــد المتاجر في سيمبســونفيل 
الواقعــة في والية ســاوث كارولينا األميركية، 
ثــم قــّرر أن يعطــي األســبقية لرجــل كان بعده 

من أجل شراء تذكرة اليانصيب.
ولم يكن يعلم الفائز أنه بهذا التصرف البسيط 

ســيحرز أكبر ســحب “ميغا مليانز” في أميركا، 
خالل أكتوبر 2018. 

وأشــار بيــان صــادر عــن لجنــة اليانصيــب فــي 
بذلــك  يقــم  لــم  “لــو  كارولينــا  ســاوث  واليــة 
التصــرف اللطيــف الســتفاد الرجــل الــذي كان 
سيأتي بعده من قيمة الجائزة”، وتابع “تصرف 

بسيط أدى إلى نتيجة مذهلة”.

توصل علماء جامعة “إيست أنجليا” البريطانية إلى اكتشاف جديد، يمكن أن يحمل 
مفتاح العيش 200 سنة، بعد تمكنهم من مضاعفة عمر الديدان.

وأظهــرت الدراســة أنــه عنــد “حجــب” عمــل 
جيــن “DAF-2” لــدى الديــدان البالغة، تمكنت 
من العيش مدة تعادل استمرار حياة اإلنسان 
200 عــام، مــع قدرتهــا علــى التكاثــر بشــكل 
طبيعــي. ووجــد العلماء أن “DAF-2” يســاعد 

أيضا على التحكم في شيخوخة اإلنسان.
وقال أليكسي ماكالكوف، من جامعة “إيست 

أنجليــا”، إنــه يمكــن للنــاس “البقاء أصغر ســنا 
لفترة أطول”، في حال تم حجب هذا الجين 

في وقت الحق من الحياة.
الجديــدة  الدراســة  أن  ماكالكــوف  وأوضــح 
فكــرة حجــب وظيفــة  علــى  الضــوء  تســلط 
بعــض الجينــات فــي مرحلــة البلــوغ؛ لزيــادة 

طول العمر.

تصرف بأخالق... وفاز بـ 877 مليون دوالر

علماء يدعون اكتشاف مفتاح العيش 200 سنة

عارضة األزياء البولندية أنجا روبيك تقدم زيا من 
تصميم البريطانية ستيال مكارتني لخريف وشتاء 

2019 - 2020 خالل أسبوع باريس للموضة )غيتي(

لطالمــا شــّكل اإلنترنــت ســاحة لكل ما هو غريب مــن ظواهر أو تحديات، 
والتي كان آخرها تحدي “األحذية الطائرة”، الذي يتنافس فيه المشاركون 
بإلقاء أحذيتهم في الهواء وتصويرها، اللتقاط “لحظة الهبوط” المثالية.

 ويقتصــر هــذا التحدي على األحذية من طراز “فانز”، وقد بدأ عن طريق 
مستخدمة لتويتر، اكتشفت “أمًرا غريًبا” يتعلق بهذه األحذية.

واكتشــفت أنــه بغض النظر عن الطريقة التــي يتم فيها إلقاء الحذاء في 
الهــواء، فإنــه دائًمــا يســقط علــى األرض بوضعيــة مثاليــة، ليبــدو كمــا لــو 

أنه”يقلب نفسه” إذا سقط بوضعية خاطئة.
وقامــت الفتاة بنشــر مقطــع الفيديو وهي تلقي بأحذيتها، لينتشــر بعدها 
التحدي بشكل واسع على اإلنترنت. ويكمن سر هذا الحذاء في أنه صمم 
خصيًصــا للمتزلجيــن )علــى ألــواح التزلج الخشــبية(، إذ إن صناعة هيكله 
تمــت بطريقــة تمنحهم ثباًتــا أكبر على األلواح، وتقلل مــن تأثير التصادم 

على أقدامهم، وهو السبب في أنه يهبط دائًما بوضعية صحيحة.

“األحذية الطائرة”.. 
تحدٍّ جديد يجتاح اإلنترنت

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

المعاملــة الســيئة تجلب المآســي.. حتى 
وإن كانــت هــذه اإلســاءة موجّهــة ضــد 
الحيوانات، وربما تكون عواقبها سريعة 

بحسب وسائل إعالم غربية.
فقــد لقي رجل، من والية كيراال بجنوب 
بالحيوانــات،  االعتنــاء  وظيفتــه  الهنــد 
مصرعــه بينما كان يغســل فيال ويضربه 
بشــدة بواســطة ســوط بيــده، وفًقــا لمــا 
ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

آرون  العامــل  إن  الصحيفــة  وقالــت 
بانيــكار، البالــغ مــن العمــر 40 عاًمــا الذي 
كانــت مهمتــه االعتنــاء بالفيــل الضخــم، 
للفيــل إلجبــاره  شــديدة  وّجــه ضربــات 

على الجلوس، بينما كان يقوم بغسله.

 وبينما كان يضرب الفيل فقد  «
آرون بانيكار توازنه وسقط على 

األرض في اللحظة التي كان الفيل 
الضخم يجلس فيها. وجاء سقوط 
بانيكار تحت الفيل، فجلس الفيل 

عليه وحطم جسده تماًما.

لــم يعــد بإمــكان النباتييــن أن يقولــوا إنهم 
زمالئهــم  مثــل  يأكلــوا  أن  يســتطيعون  ال 
عندمــا يطلبون شــاورما اللحم أو شــاورما 
الدجــاج أو الكباب مــن اللحوم الحمراء أو 
الدواجــن، بعد اآلن، بحســب صحيفة “ذي 

صن” البريطانية.
“ناتورلــي”  المنتجــة  الشــركة  وأطلقــت 
علــى هــذا المنتــج الغذائــي الجديــد اســم 
“تشــيباب” )اختصــارا مــن كلمتي تشــيز أو 
جبنــة وكبــاب(، ويعني “كباب الجبنة” وهو 
أقرب إلى شــاورما الجبنة منه إلى الكباب 

بحسب الشركة.

ووفقا للشركة المنتجة، فإن  «
“كباب الجبنة” هذا عبارة عن دمج 

بين 3 أنواع من الجبنة هي الشيدر 
والحلومي والراكليتي، واألخيرة 
عبارة عن جبنه سويسرية ذات 

أصول فرنسية، تتمتع بقوام شبه 
صلب غير مبسترة. وتعد وجبة 

“كباب الجبنة” هذه األولى من 
نوعها في العالم.

ضربه بالسوط 
بشدة فقتله الفيل 

ببشاعة

“كباب الجبنة” 
ينافس الفالفل 

والشاورما
أزاحت شــركة الســيارات الفرنسية “بوغاتي”، يوم اإلثنين، الستار عن أغلى سيارة في 

العالم بمعرض جنيف الدولي للسيارات في سويسرا.

الجديــدة  ســيارتها  “بوغاتــي”  وعرضــت 
كليــا “ال فواتــور نوار” في المعــرض، والتي 
تعــد أعلــى الســيارات ســعرا فــي التاريــخ، 
بثمــن يزيــد عــن 12 مليــون دوالر أميركي، 
ألــف و905  12 مليــون و452  وبالتحديــد 
دوالرات، بحســب شــبكة “سي إن بي سي” 

األميركيــة. وتــم تصنيــع الســيارة تقديــرا 
أتالنتيــك”،  ســي  إس   57 “تايــب  لطــراز 

والتي تعتبر أيقونة جون بوغاتي.
وصنــع نمــوذج واحــد مــن ســيارة “بوغاتي 
ال فواتــور نــوار”، بمناســبة الذكــرى الـــ 110 

لتأسيس شركة “بوغاتي”.

أغلى سيارة في تاريخ البشرية

الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ )16 عاما( تلقي خطاًبا 
في تظاهرة للطالب أمام مبنى البلدية في هامبورغ بألمانيا أول مارس 

الجاري، للمطالبة بتحرك أكبر لمكافحة التغير المناخي )أ ف ب( تتميز السيارة الجديدة بأنها مزودة بمحرك بـ 8 أسطوانات، سعته 16 لترا، وينتج قوة تصل إلى 
1479 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران 1600 نيوتن.متر.
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المليونير عرض ابنته للزواج وال تهمه الشهادة أو الجنسية

قصيدٍة تذكر على مر األزمان
ــه ــ ــفـ ــ ــيـ ــ يـــــــــــقـــــــــــول مــــــــــــــن يـــــــــــبـــــــــــدع مــــــــــــــن الـــــــــشـــــــــعـــــــــر كـ
قــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــدٍة تــــــــــــذكــــــــــــر عــــــــــلــــــــــى مـــــــــــــــر األزمــــــــــــــــــــــــان
أبــــــــــيــــــــــاتــــــــــهــــــــــا مــــــــــثــــــــــل الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــوف الـــــــرهـــــــيـــــــفـــــــه
تــــــــمــــــــضــــــــي عـــــــــلـــــــــى كـــــــــــــل مـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــاذل وخــــــــــــــــــــــّوان
الــــــشــــــريــــــفــــــة لـــــــلـــــــنـــــــفـــــــوس  تــــــــــشــــــــــرح  جــــــــــــــــات  وإن 
وبــــــــســــــــتــــــــان وورٍد  زهــــــــــــــــــــــــٍر  لــــــــــهــــــــــا  جــــــــــــابــــــــــــت 
والــــــــــــــــيــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــــرٍق لــــــــــــــي تـــــــــكـــــــــاشـــــــــف رفــــــيــــــفــــــه
هـــــــــــــــــذي عـــــــــــــوالـــــــــــــي فـــــــــــــي ســـــــــنـــــــــا الـــــــــــعـــــــــــز تـــــــــــــــــزدان
أقـــــــــــبـــــــــــل عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا مــــــــــــــن شــــــــــــــمــــــــــــــاٍل “خـــــــلـــــــيـــــــفـــــــة”
ــان ــ ــ ــبـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وتــــــــــفــــــــــّتــــــــــحــــــــــت لــــــــــــــه بــــــــــالــــــــــتــــــــــراحــــــــــيــــــــــب بـ
أبــــــــــــــــــو عـــــــــلـــــــــي شــــــــــــــــــــــروا الـــــــــــجـــــــــــبـــــــــــال الــــــمــــــنــــــيــــــفــــــه
الن وال  تــــــــــغــــــــــّيــــــــــر  مـــــــــــــــا  الــــــــــــلــــــــــــي  الـــــــــــصـــــــــــامـــــــــــل 
شــــــــــــــــاد الــــــــبــــــــلــــــــد بــــــــــــــأركــــــــــــــان مــــــــــــا هــــــــــــي ضــــعــــيــــفــــه
وخـــــــــــــــــــــالّ دعـــــــــــــائـــــــــــــم نـــــــهـــــــضـــــــة الــــــــــــــــــــــــــدار نــــــيــــــشــــــان
والــــــــــــــــيــــــــــــــــوم فــــــــــــــي يـــــــــمـــــــــنـــــــــاه درعـــــــــــــــــــــــه وســــــيــــــفــــــه
الــــــــُمــــــــلــــــــِهــــــــم الـــــــمـــــــمـــــــلـــــــي طـــــــــمـــــــــوحـــــــــات “ســــــــلــــــــمــــــــان”
لــــــــــــــيــــــــــــــٍث مـــــــــــــــــضـــــــــــــــــّرى لـــــــــــــــــأمـــــــــــــــــور الـــــــكـــــــلـــــــيـــــــفـــــــه
ولــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــهــــــــــــد ولـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــات عــــــــــــنــــــــــــوان
فــــــــــــــــي ظــــــــــــــــل عـــــــــــــاهـــــــــــــل الــــــــــــــــبــــــــــــــــالد الـــــــعـــــــفـــــــيـــــــفـــــــه
ــر حـــــــــــــوران ــ ــ ــيـ ــ ــ قــــــــصــــــــدي حــــــــــمــــــــــد.. عــــــــــز الـــــــــبـــــــــلـــــــــد.. طـ
ســــــــــــراجــــــــــــنــــــــــــا وقــــــــــــــــــــت الــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــال الــــــمــــــخــــــيــــــفــــــة
وحــــــــــــــن مـــــــحـــــــزمـــــــه فـــــــــــي كـــــــــــل مـــــــــوقـــــــــف ومـــــــــيـــــــــدان
ريــــــــــفــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــان  ونـــــــــــفـــــــــــطـــــــــــنـــــــــــا  عـــــــــــــــــــــــــام   90
اآلن وقـــــــتـــــــنـــــــا  وإلـــــــــــــــــى  وعــــــــشــــــــريــــــــن  تــــــســــــعــــــة  مــــــــــن 
وتـــــــحـــــــديـــــــثـــــــنـــــــا الــــــــمــــــــصــــــــفــــــــاة ُمــــــــنــــــــجــــــــز نــــضــــيــــفــــه
كـــــــــان وال  مـــــــنـــــــجـــــــز  هــــــــــالــــــــــوقــــــــــت  شـــــــــابـــــــــهـــــــــه  مـــــــــــــا 
ــه ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ مـــــــــثـــــــــل الــــــــــســــــــــحــــــــــاب الـــــــــــلـــــــــــي عـــــــجـــــــبـــــــنـــــــا قـ
والـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد لـــــــــلـــــــــه الــــــــــــــولــــــــــــــي عـــــــــــالـــــــــــي الـــــــــشـــــــــأن
هــــــــــــــــــــــذا بـــــــــــلـــــــــــدنـــــــــــا بـــــــــــيـــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــّره وِســـــــــيـــــــــفـــــــــه
يــــــــــضــــــــــوي عــــــــلــــــــى كــــــــــــل الــــــــمــــــــمــــــــالــــــــك واألوطـــــــــــــــــــــــان
يــــــــقــــــــولــــــــهــــــــا الــــــــــــلــــــــــــي يــــــــــــبــــــــــــدع الــــــــــــــقــــــــــــــاف كـــــيـــــفـــــه

المهندس دعيج خليفة البنعلي
شركة نفط البحرين )بابكو(

 قصيدة ترحيبية بمناسبة مقدم صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل 

وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل؛ 

بمناسبة حفل وضع حجر األساس لمشروع تحديث المصفاة.
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