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بيــن وزير الماليــة واالقتصاد الوطني الشــيخ 
إجمالــي  أن  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  ســلمان 
ضرائب ورســوم الوزارات والجهات الرســمية 
بلغــت 286 مليونــا و169 ألفــا و19 دينــارا في 

السنة المالية المنتهية 2017.
للنائــب  جــاء ذلــك ردا علــى ســؤال برلمانــي 

عبدهللا الذوادي. 

وتنفرد “البالد” بنشر أبرز مضمونه. وسيعرض 
لمجلــس  مقبلــة  بجلســة  واإلجابــة  الســؤال 

النواب.
وقال الوزير إن اإليرادات غير النفطية تشكل 
الحكوميــة  باإليــرادات  إجمالــي  مــن   %  24
لبيانــات  وفقــا  وذلــك   ،2017 الماليــة  للســنة 

الحساب الختامي للدولة للسنة ذاتها.

إيرادات رسوم الوزارات في عام

لالســتثمار  البحريــن  شــركة  طرحــت 
العقــاري “إدامة” مناقصة للحصول على 
تمويــل بقيمة 4.5 مليــون دينار لتطوير 
مشــروع “ســعادة” فــي المحــرق، تقــدم 
إليهــا 5 عطــاءات ُعلــق أحدهــا. وكانــت 
العطاءات المقدمة لـ 4 بنوك محلية كل 
منها بقيمــة 4.5 مليون دينار للمناقصة، 
فــي حيــن تقدم البنــك الخامس بمبلغ 5 

مالييــن دينــار. ووفًقــا ألحــدث بيانــات، 
فــإن شــركة “إدامة” تمتلــك قطعة أرض 
تقع في المحرق بمساحة قدرها 18.08 
علــى تطويــر  مربــع، وتعمــل  متــر  ألــف 
مشــروع “ســعادة” تحت شــركة “سعادة 
إلدامــة  المملوكــة  العقــاري”  للتطويــر 
بنســبة 100 % وتســعى للحصــول على 

تمويل بقيمة 4.5 مليون دينار.

لتمويل مشروع “سعادة”

االتحاد يقتنص الفوز من النويدرات بـ “السلة الفضي”رامبرانت في أبوظبيصواريخ محظورةقوانين جديدة بالبورصةاتهامات جزافية
تضمن الرد الذي أرسلته إدارة  «

األوقاف الجعفرية األربعاء الماضي 
بشأن ما نشرته “البالد” عن مصلى 

العيد في جبلة حبشي اتهامات 
جزافية على القضاء ومساسا 

بشخصيات وطنية، وإليكم قراءة 
فاحصة في الرد.

كشف الرئيس التنفيذي لبورصة  «
البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم 

آل خليفة عن إصدار “البورصة” 
قوانين جديدة لإلدراج خالل شهر 

تقريًبا، متوقًعا إصدارها لجميع 
الشركات المدرجة بالبورصة قبل 

شهر مايو المقبل.

قال مسؤول في وزارة الدفاع  «
األميركية )البنتاغون( أمس، إن 

الواليات المتحدة تسعى الختبار 
صاروخ كروز موجه يطلق من األرض 

ويصل مداه إلى ألف كيلومتر في 
أغسطس المقبل، وإذا نجح االختبار 
فمن الممكن نشره في غضون شهر.

يضم متحف اللوفر في أبوظبي  «
95 لوحة وقطعة فنية، منها أكثر 
من 20 عماًل لرامبرانت إلى جانب 

مجموعة من أجمل اللوحات والقطع 
الفنية الهولندية من العصر الذهبي 

للفن الهولندي مثل لوحتي يوهانس 
فيرمير، صانعة الدانتيل.

اقتنص فريق االتحاد فوزا مثيرا  «
في الدوري الفضي لكرة السلة، إثر 

تغلبه على حساب النويدرات، بنتيجة 
)81/78(، في المباراة التي جمعتهما 
مساء أمس )الخميس(، على صالة 

مدينة خليفة الرياضية، ضمن الجولة 
الثامنة من المسابقة.
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ضمن إطار برنامج تنفيذ أمر نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة وتوجيهات رئيس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة خالل جلســة مجلس الوزراء التي عقدت االثنين الماضي، بشــأن 
تســليم وحدات مدينة شــرق الحد للمســتفيدين فوًرا، شــرعت وزارة اإلســكان في تســليم عقود االنتفاع للمســتفيدين من وحدات 

المرحلة األولى من المشروع. 

تســليم  إجــراءات  مباشــرته  ولــدى 
العقــود، أشــاد وزير اإلســكان باســم الحمر 
بتوجيهــات صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء بشــأن فوريــة تســليم الوحــدات 

للمواطنين. 
ترجمــة  يعــد  التوجيــه  أن  الحمــر  وأكــد 
لســموه  المســتمرة  للمتابعــة  واقعيــة 
اإلســكانية  الخدمــات  لمســتجدات 
وتلبيــة  االجتماعــي  الســكن  ومشــاريع 
الطلبــات اإلســكانية بمــا يلبــي احتياجات 
المواطنيــن منهــا والتــي تأتي فــي صدارة 
أولويات الحكومة. وأشار إلى أن معدالت 
اإلنجاز في تنفيذ مراحل المشــروع تسير 

بخطى متسارعة.

الحمر: توجيهات ســمو رئيس الوزراء ترجمة لمتابعة المستجدات

بدء تسليم عقود االنتفاع بـ “شرق الحد”

المنامة - وزارة اإلسكان

)٠٨(
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المنامة - بنا

أعضــاء  مــن  عــدًدا  اســتقبال ســموه  لــدى 
مجلس النواب، أكد رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، أن تكامليــة العمل بين الســلطتين 
مبــدأ راســخ والشــراكة بينهمــا تــزداد قــوة 
ومتانــة وال أجامــل حينمــا أقولهــا بــل هــي 
حقيقــة عملنا علــى تأصيلها وهي أن “رأينا 
فــي تطوير المشــاريع والخدمات ُيشــاركنا 
الوطــن  أبنــاء  خيــرة  مــن  رأيــا   40 فيــه 
الذيــن يمثلــون شــعب البحرين بأســره في 

البرلمان”.
وقــال ســموه “ليطمئــن أبناؤنــا وبناتنــا في 
بيت الشــعب، فاهتماماتهم هي اهتماماتنا 
المواطــن  أجــل  مــن  إليــه  يطمحــون  ومــا 
نطمــح لمــا هــو أبعد منه، ونعمــل بما أوتينا 
مــن عزيمــة ومــا لدينــا مــن إمكانــات ومــا 

يتوافر من موارد أن نجعل المواطن يشعر 
بــأن أمنــه محفــوظ واســتقراره مكفــول”، 
فيما أشــاد النواب بسياســة الباب المفتوح 
التي رســخها صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء كمنهج أصيل مع الشــعب وممثليه 
ســموه  صــدر  أن  مؤكديــن  البرلمــان،  فــي 
يتســع لــكل مــا يهــم المواطــن ويرتقــي بــه 
ويحقق لشــعبه ما يصبــو إليه في مجاالت 

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أعضاء مجلس النوابالحياة كافة.

ــبـــدأ راســـخ ــن الــســلــطــتــيــن مـ ــي ــل ب ــم ــع ــة ال ــي ــل ــام ــك ــو رئـــيـــس الـــــــــوزراء: ت ــم س

يشارك الحكومة في التطوير 40 رأيا لممثلي الشعب

نواب: سموه يرسخ 
سياسة الباب 

المفتوح كمنهج 
أصيل مع الشعب

)٠٤(

المحرر االقتصادي

راشد الغائب

العاهل: المحافل الرياضية تبث قيم السالم

جاللة الملك 
يشهد حفل 
افتتاح دورة 

األلعاب 
العالمية الـ15 

لألولمبياد 
الخاص 2019

أبوظبي - بنا

أعــرب عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
األلعــاب  عــن ســعادته بحضــور دورة 
الخــاص  لألولمبيــاد  الـــ15  العالميــة 
بأبوظبــي، معبــرا جاللتــه عمــا   2019
دور  مــن  الرياضيــة  المحافــل  تمثلــه 
و  والمــودة  الســالم  قيــم  لبــث  فعــال 
الوئــام بيــن شــعوب العالم، مــن خالل 
فــي  المشــاركة  الشــبابية  الطاقــات 

)٠٢(منافساتها.

جانب من تسليم العقود

مليـون ديـنـار
286

مليـون ديـنـار
4.5

المنامة - بنا

فــازت مملكــة البحريــن بجائــزة دولية جديدة 
بعدمــا تــم تصنيفهــا الثانية علــى قائمة أفضل 
مجلــة  إحصــاء  مــن  النســاء  لعمــل  دول   10

“فوربز” األميركية لألعمال. 
ووفقــًا للقائمــة فــإن 66 % من النســاء صنفن 
مســتقبلهن المهنــي فــي البحريــن بالمرضــي، 

بينما بلغ الرجال نسبة 62 %.
وحصلت جمهورية التشيك على المركز األول 
فــي القائمــة، حيــث قيمــت النســاء إمكاناتهن 
للرجــال.   %  63 مقابــل   ،%  77 بـــ  المهنيــة 
وجــاءت تايــوان فــي المرتبــة الثالثــة، تليهــا 

النرويج والدنمارك ولوكسمبورغ.
وتتمتــع المــرأة فــي البحريــن بمكانــة متقدمة 

بفضل المســتوى العالي من التعليم واالنفتاح 
يبذلهــا  التــي  المكثفــة  النــاس والجهــود  بيــن 

المجلس األعلى للمرأة.
وفي ديسمبر، أصبحت البحرين إحدى الدول 
القليلــة فــي العالــم التي يــرأس البرلمــان فيها 
للنائــب فوزيــة  التصويــت  تــم  بعدمــا  امــرأة، 
فبرايــر،  وفــي  الرئاســة.  بمقعــد  للفــوز  زينــل 

وفــي ســابقة أخــرى للســيدات، انتخبــت فيهــا 
عهديــة أحمد أول رئيســة لجمعية الصحفيين 

البحرينيين.
وتــم االعتراف بالبحريــن عالمًيا كوجهة أولى 
لقيــادة العديــد مــن الدراســات االســتقصائية 
الدوليــة داخــل مجتمعــات المغتربيــن بشــأن 

مكان العمل أو العيش.

البحرين ثاني أفضل مكان لعمل المرأة عالمًيا

المنامة - بنا

رحبــت وزارة الخارجيــة بإعــالن أمين 
عام األمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
تعييــن نائبــا لمبعوثــه الخاص لســوريا، 
مملكــة  بــه  تزخــر  مــا  يجســد  والــذي 
البحريــن مــن كفــاءات وطنيــة تحظى 
بالتقديــر الدولــي لمــا لها من إســهامات 
ملموســة فــي مختلــف المجــاالت على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
أن  أمــس  بيــان  فــي  الــوزارة  وأكــدت 
التعييــن يجســد ثقــة المجتمــع الدولي 
وقــدرات مطــر، مشــددة  فــي خبــرات 
علــى دعمهــا التــام لمطــر فــي االطــالع 
بالجهــود  قدًمــا  والمضــي  مهمــات 
سياســي  حــل  إلــى  للتوصــل  الراميــة 
العربيــة  الجمهوريــة  اســتقرار  يضمــن 
السورية ووحدتها الوطنية، وسالمتها 
اإلقليميــة وتحقيــق طموحات الشــعب 
الســوري الشــقيق فــي األمــن والتنميــة 

والرخاء.

خولة مطر نائبا 
للمبعوث األممي 

بسوريا



الملــك  البــالد صاحــب الجاللــة  شــهد عاهــل 
حمد بن عيســى آل خليفة مســاء أمس حفل 
افتتاح دورة األولمبياد الخاص 2019 والتي 
أبوظبــي  اإلماراتيــة  العاصمــة  فــي  أقيمــت 
تحــت رعايــة ولي عهــد أبوظبي نائــب القائد 
الســمو  صاحــب  المســلحة  للقــوات  األعلــى 
وســط  نهيــان  آل  زايــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
حضــور جماهيــري كبيــر ومشــاركة مجموعة 
مــن نجــوم الغنــاء والموســيقى فــي المنطقة 

العربية والعالم. 
وحضــر االفتتــاح أيضــا ممثــل جاللــة الملــك 
الشــباب رئيــس  لألعمــال الخيريــة وشــؤون 
ســمو  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة وعــدد من 

كبار الشخصيات اإلماراتية والدولية. 
وبعــد تحيــة العلــم اإلماراتــي قدمــت اللجنــة 
كيفيــة  تشــرح  خاصــة  فقــرة  المنظمــة 
مســاهمة الرياضــة فــي تقديــم أصحاب ذوي 
الهمــم للعالــم عبــر مجموعــة مــن الفعاليــات 

والمنافسات.
الدولــي  الخــاص  األولمبيــاد  رئيــس  ورحــب 
لدولــة  شــكره  ووجــه  المتنافســين  بجميــع 
اإلمــارات العربيــة المتحدة على االســتضافة 

مــن  مجموعــة  قــدم  كمــا  للبطولــة،  الرائعــة 
الفنانيــن مجموعــة مــن الفقــرات الفنيــة كان 
مــن بينهم النجمــة الكندية آفريل الفين التي 
تعــد مــن أشــهر نجــوم الغنــاء علــى مســتوى 
العالــم، وحققــت أغنياتهــا نجاحــا هائــال كمــا 
أطلقــت مؤسســتها )أفريل الفيــن( أغنية في 
عام 2010 بهدف دعم األطفال الذين يعانون 

من إعاقات أو أمراض خطيرة. 
كمــا شــهد الحدث فــي مدينة زايــد الرياضية 

مشــاركة لويس فونزي، الــذي يعرف بأغنيته 
الناجحــة )ديسباســيتو( التــي حققــت أعلــى 
نســبة مشــاهدات علــى يوتيــوب، إلــى جانب 
بــاول أوكنفولــد الحائــز علــى جائــزة غرامــي 
ثالث مرات، الذي قدم أكثر من 100 ريمكس 
ألكثــر مــن 100 فنان مشــهور خالل مســيرته 

الفنية.
وشــهدت العروض مشــاركة أكثر من 40 ألف 
متفــرج من المدرجات، باإلضافة إلى ماليين 

المشــاهدين علــى شاشــات التلفزيــون حــول 
العالم. 

وكان مــا يزيــد علــى 7500 رياضــي مــن 190 
دولــة تحــت أنظــار العالــم مع مشــاركتهم في 

موكب الرياضيين التقليدي. 
المرجــل األولمبــي،  إيقــاد  الحفــل  كمــا شــهد 
وهــو الحــدث الــذي يمثــل االنطالق الرســمي 
لألولمبيــاد الخــاص، بعد وصول شــعلة األمل 

إلى المحطة األخيرة.

وتســعى أبوظبــي فــي أيــام البطولــة لتكــون 
الوجهة المضيفة األكثر وحدة لأللعاب األكثر 
وحدة على اإلطالق، بمشــاركة أكثر من 170 
دولــة فــي األلعاب العالمية. كما تتجســد هذه 
الوحــدة والتكامل فــي الطريقة التي يتم من 
خاللهــا إدارة وتنظيــم األلعــاب، حيث ســيتم 
إشــراك أصحــاب الهمــم فــي جميــع جوانــب 
متفــرج  لــكل  الفرصــة  يتيــح  ممــا  الحــدث، 
شــاملة  تجــارب  لخــوض  ومشــجع  وضيــف 

ومتكاملــة مــع رياضيــي األولمبيــاد الخــاص. 
وتعتبر األلعاب العالمية أكثر من مجرد حدث 
تعــد  عالمــي، حيــث  مســتوى  علــى  رياضــي 
حافزًا لتحسين نوعية الحياة، والوصول إلى 
تحقيــق كامــل اإلمكانــات الجماعيــة، وتعزيز 
ذوي  مــن  الهمــم  أصحــاب  دمــج  خطــوات 
اإلعاقــة الذهنية وغيرهم في المجتمع داخل 

دولة اإلمارات وفي المنطقة والعالم أجمع.
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أبوظبي - بنا

العاهل حضر حفل افتتاح األولمبياد الخاص بأبوظبي

جاللة الملك 
يتبادل مع محمد 
بن راشد الحديث 

عن أوضاع 
المنطقة

7500 رياضي 
من 190 دولة 

تحت أنظار 
العالم 

حضر عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة مســاء أمس حفل 
افتتــاح دورة األلعــاب العالميــة الـ15 لألولمبياد الخاص 2019 فــي العاصمة اإلماراتية 
أبوظبي بمشاركة أكثر من 192 دولة و أكثر من 7500 العب والعبة من ضمنهم مملكة 

البحرين والتي تقام على أرض استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.

االســتقبال  فــي  كان  جاللتــه  وصــول  ولــدى 
أخــوه صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم نائــب رئيس دولة االمــارات العربية 
المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي والفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة.
محمــد  الشــيخ  وســمو  الملــك  جاللــة  وتبــادل 
بــن راشــد آل مكتــوم الحديــث عــن عــدد مــن 
المواضيــع ذات االهتمام المشــترك خصوصا ما 

يتعلق منها بأوضاع المنطقة.
بعد ذلك شهد جاللة الملك، وسمو نائب رئيس 

دولــة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي و الفريق أول ســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي 
نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة وكبــار 
المسؤولين وضيوف دولة اإلمارات و الجمهور 
االستعراضات الرياضية التي تعبر عن الرسالة 
نالــت  والتــي  األلعــاب،  هــذه  تجســدها  التــي 

إعجاب وإشادة الحضور.
كما شهد جاللته مسيرة وفود الدول المشاركة 
الخــاص  األولمبيــاد  علــم  ورفــع  الــدورة،  فــي 
ومراســم إضاءة الشــعلة األولمبيــة إيذانا ببدء 

منافسات الدورة.

بعــد ذلــك ودع جاللــة الملــك مــن قبــل صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وكبار 
المســئولين بدولة اإلمارات بمثل ما استقبل به 

من حفاوة وترحيب.
الجاللــة  أعــرب صاحــب  الزيــارة  ختــام  وفــي 
األلعــاب  دورة  بحضــور  ســعادته  عــن  الملــك 
 ،2019 الخــاص  لألولمبيــاد  الـــ15  العالميــة 
الرياضيــة  المحافــل  هــذه  تمثلــه  عمــا  معبــرا 
لبــث قيــم الســالم والمــودة و  مــن دور فعــال 
الوئــام بيــن شــعوب العالم، من خــالل الطاقات 
مشــيدا  منافســاتها،  فــي  المشــاركة  الشــبابية 
جاللــة الملــك بمــا شــاهده مــن تنظيــم وإعــداد 

فــي حفــل االفتتــاح ممــا يعكس ما تبذلــه دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة الشــقيقة من جهود 
مثمــرة كبيــرة في اإلعــداد والتنظيم لمثل هذه 
المحافل الرياضية العالمية، لتحقيق المســتوى 
المشرف والذي نعتز به جميعا متمنيا التوفيق 
المشــارك وكل  البحريــن  لالعبــي وفــد مملكــة 

الوفود الرياضية المشاركة.
كما اعرب جاللته عن شكره ألخيه رئيس دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة صاحــب 
الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
حاكــم دبــي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن 

راشــد آل مكتــوم علــى دعوته الكريمــة، وأخيه 
ولــي عهد أبوظبــي نائب القائــد األعلى للقوات 
المســلحة صاحــب الســمو الفريــق أول الشــيخ 
محمــد بن زايــد آل نهيان، وهنأهم جاللته على 

النجاح الكبير الذي حققه حفل االفتتاح.
نتقــدم  عزيــزة  مناســبة  إنهــا  جاللتــه  وقــال 
خاللها بالشــكر الجزيــل لدولة اإلمارات العربية 
لمملكــة  تقدمــه  مــا  علــى  الشــقيقة  المتحــدة 
البحريــن من دعم متواصل هو موضع تقديرنا 
التاريخيــة  العالقــات  عمــق  ويعكــس  دائمــا 
والشــعبين  البلديــن  بيــن  القائمــة  الوثيقــة 

الشقيقين.
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جاللـــة الملـــك: نجـــاح كبيـــر لإلمـــارات فـــي تنظيـــم األولمبيـــاد الخـــاص 2019

المحافل الرياضية تبث قيم السالم بين الشعوب

جــاللـــــــة الملــــك يعـــــــــود ألرض الوطـــــــــــــــن

بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد  ملــك  عــاد 
عيســى آل خليفــة إلــى أرض الوطــن أمــس قادمــًا من 
دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة الشــقيقة، بعد زيارة 

التقــى خاللها بأخيه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي نائــب القائد األعلى 
للقــوات المســلحة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 

كمــا التقــى بصاحــب الســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد 
النعيمــي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم عجمــان.  كما 
حضر جاللة الملك حفل افتتاح دورة األلعاب العالمية 

الـــ15 لألولمبيــاد الخــاص 2019.  وكان فــي مقدمــة 
مســتقبلي جاللة الملك ولي العهــد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو 

الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة وســفير دولة 
اإلمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين الشيخ 

سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان.



تكامـلـيـة العـمـل بـيـن السـلـطـتـيـن مـبـدأ راسـخ
ســمو رئيــس الــوزراء: نرغــب بضمــان حصــول المواطــن علــى كفايتــه مــن الخدمــات
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لــدى اســتقبال ســموه عــدًدا مــن أعضــاء مجلــس النــواب، أكد رئيــس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، أن تكاملية العمل بين الســلطتين 
مبدأ راسخ والشراكة بينهما تزداد قوة ومتانة وال أجامل حينما أقولها بل هي حقيقة 
عملنا على تأصيلها وهي أن “رأينا في تطوير المشاريع والخدمات ُيشاركنا فيه 40 رأيا 

من خيرة أبناء الوطن الذين يمثلون شعب البحرين بأسره في البرلمان”.

وقــال ســموه “ليطمئــن أبناؤنــا وبناتنــا في 
بيت الشــعب، فاهتماماتهم هي اهتماماتنا 
المواطــن  أجــل  مــن  إليــه  يطمحــون  ومــا 
نطمــح لمــا هو أبعــد منه، ونعمل بمــا أوتينا 
مــن عزيمــة ومــا لدينــا مــن إمكانــات ومــا 
يتوافر من موارد أن نجعل المواطن يشعر 
بــأن أمنــه محفــوظ واســتقراره مكفــول”، 
فيما أشــاد النواب بسياســة الباب المفتوح 
التي رســخها صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء كمنهج أصيل مع الشــعب وممثليه 
ســموه  صــدر  أن  مؤكديــن  البرلمــان،  فــي 
يتســع لــكل مــا يهــم المواطــن ويرتقــي بــه 
ويحقق لشــعبه ما يصبــو إليه في مجاالت 

الحياة كافة.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وكان 
ســموه  قصــر  فــي  اســتقبل  قــد  الــوزراء 
أمــس بالرفــاع عــددا مــن أعضــاء مجلــس 
النــواب، حيــث بحــث ســموه معهــم عــددا 
مــن القضايــا التــي تخــص الشــأن المحلــي 
والوطنــي، واســتمع منهم إلــى مالحظاتهم 
تتعلــق  التــي  الموضوعــات  بعــض  بشــأن 
فيمــا  وتطلعاتهــم  األهالــي  باحتياجــات 
يخــص المشــروعات الخدميــة والتنمويــة 
فــي مختلف المواقع. وخالل اللقاء، أعرب 
ســموه عن خالص تقديره لما يبدي النواب 
مــن تحمــل للمســؤولية الوطنيــة، في إطار 
من الشــراكة الفاعلة مع الجهود الحكومية 

التــي تســهم بشــكل إيجابــي فــي تحقيــق 
صعيــد  علــى  البحريــن  شــعب  تطلعــات 

التنمية بمختلف أبعادها.
علــى  الحكومــة  حــرص  ســموه  وأكــد 
المشــروعات  تنفيــذ  فــي  االســتمرار 
مختلــف  فــي  والتنمويــة  التطويريــة 
المناطــق، وضمــان حصــول المواطــن على 
كفايتــه مــن الخدمــات وأن يتــم تنفيذهــا 
بمســتويات متميــزة من الجــودة والكفاءة 

التي تيسر على الناس حياتهم.
إلــى ذلــك أكــد ســموه أن تلبيــة متطلبــات 
الحيــاة  مقومــات  وتوفيــر  المواطنيــن 
الكريمــة لهــم هــي األولويــة التــي تحــرص 
الحكومــة على تحقيقها في جميع خططها 

وبرامجها التنموية.
إلــى أن تعزيــز التعــاون مــع  ونــوه ســموه 
السلطة التشــريعية يشكل محوًرا جوهرًيا 
فــي إســتراتيجية الحكومــة للوصــول إلــى 
الوطــن  خدمــة  فــي  المنشــودة  األهــداف 
والمواطــن. وقال ســموه “إننــا جميعا نعمل 
مــن أجــل صالح الوطن وشــعبه، وعلينا أن 
نزيــد مــن وتيــرة التنســيق المشــترك بيننــا 
فــي كل مــا يســهم فــي تحقيــق تطلعــات 
المواطنيــن، ويضمــن لهــم حيــاة معيشــية 
إلــى  التعــاون  بهــذا  نرتقــي  وأن  أفضــل، 
مســتويات أعلى تعود بالنفع على البحرين 

وشعبها”.

من جانبهم، أعرب النواب عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي  «
رئيس الوزراء على دعمه واهتمامه المستمر بكل ما يصب في تعزيز أطر التعاون 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيدين بتوجيهات سموه السديدة للوزراء 

والمسؤولين التي تحض دائما على ترسيخ أسس التعاون مع السلطة التشريعية، 
واستثمارها بشكل بناء في تلبية طموحات المواطنين، وهو األمر الذي يجسد ما 

يتمتع به سموه من نهج حكيم في القيادة واإلدارة.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أعضاء مجلس النواب

ليطمئن أبناؤنا 
وبناتنا في 
بيت الشعب 

فاهتماماتهم 
هي اهتماماتنا

نطمح ألبعد مما 
يريده ممثلو 

الشعب لتوفير 
أمن واستقرار 

المواطن

ممثلو الشعب: 
صدر سموه 

يتسع لكل ما 
يهم المواطن

تقدير نيابي 
الهتمام سموه 

بتعزيز التعاون 
بين السلطتين



أكد جمع من النواب على هامش زيارتهم رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمس، تعاون سموه الكريم مع ممثلي الشعب، وفتحه كل األبواب، واهتمامه 
المباشر والمستمر لكل الملفات المعيشية واإلسكانية التي تهم المواطنين، وبالنظر في احتياجات الناس بشكل سريع، ومستمر، يلبي تطلعاتهم المنشودة. 

العامر: زيارة ودية لمسنا فيها تعاونا كبيرا وحفاوة

بهــا “كتلــة  التــي قامــت  الزيــارة  العامــر  النائــب أحمــد  وصــف 
بالوديــة والموفقــة، مضيفــا  الــوزراء  رئيــس  لســمو  البحريــن” 
“وجدنــا مــن ســموه تجاوبا وافرا ومشــكورا مع طلبــات النواب 
كافة، حيث أكد أنه سيتم النظر بها بعين االهتمام، السيما التي 

تتعلق بالمواطنين”.
وأكمل العامر “الحديث مع سموه عادة ما يكون عفوي، ويشوبه 
الصراحة، والوضوح، وهو أمر يســاعدني كممثلين للشــعب بأن 
نطــرح علــى مســامع ســموه كل االحتياجــات والملفــات العالقة 
بأعلــى قــدر مــن المســؤولية والشــفافية واألريحيــة”. وأضــاف 
“نثمــن لســموه فتحــه األبــواب للنــواب، وعلــى اإلنصــات لهــم، 
والتوجيه الكريم لكل من شأنه أن يقدم المزيد من المكتسبات 

الكريمة للمواطن البحريني”.

السلوم: تشجيع النواب ألن يكونوا شركاء بصنع القرار

أكــد النائــب أحمــد الســلوم أن زيــارة النواب ســمو رئيس الــوزراء، 
جاءت اســتكماال لدور المجلــس النيابي مع الحكومة، حيث يفتح 
ســموه األبــواب دومــا لممثلــي الشــعب، ويدفعهــم ويشــجعهم ألن 
يكونــوا شــركاء مــع الحكومــة فــي صنــع القــرار؛ لتحقيــق التغييــر 

اإليجابي.
وقــال الســلوم “حيــن نكــون مــع ســموه، نشــعر بأريحيــة بالغــة في 
طــرح مشــكالت واحتياجات المواطنين، ولقــد ركزنا باهتمام على 
الملفــات اإلســكانية الخاصــة بالدوائــر المختلفــة، وأوضــح ســموه 
–بالمقابــل- بــأن الطلبات اإلســكانية ســتكون مجابة حتــى طلبات 

العام 2002 مع الدفعات التي ستوزع نهاية شهر أبريل المقبل”.
وأردف “تطرقنــا أيضــًا لموضوع اللجنة الوزارية لبحرنة الوظائف، 
والتــي تضــم بعضويتهــا 5 وزراء، حيث طلبنا من ســموه أن يكون 
لنا دور بها، قبل أن ترفع التوصيات لســموه، لنتأكد من مالمســتها 

الحتياجات الناس، وأكد سموه أنه سيتم النظر بالموضوع”.

عبد األمير: إنصات سموه للنواب نهج وثقافة حياة

أشــادت عضــو مجلس النــواب زينب عبد األميــر بمواصلة صاحب 
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة االهتمام بتعزيز 
نهــج سياســة األبــواب المفتوحــة مــع الســلطة التشــريعية كثقافــة 
حيــاة دائمــة، موضحــة بأن ذلك يمثــل إنفاذا لطلبــات واحتياجات 

المواطنين.
وقالــت عبــد األمير”هــذا ليــس بالغريب على ســموه، والــذي عودنا 
كنــواب، بــأن ننفتــح دومــا مــع الحكومــة وممثليهــا، عبــر اللقاءات 
واالجتماعــات المســتمرة والتــي تمثــل أبهــى صــور التعــاون بيــن 

السلطتين التنفيذية والتشريعية”.

وزادت “طلــب منــا ســموه الكريــم بــأن نطــرح علــى مســامعه كافة 
احتياجات المواطن، كما اســتمع باهتمام مقدر ووافر إلى النواب، 
فــردا فــردا، عــن احتياجــات كل دائرة، في إطار تعــاون محكم من 
الحكومــة الرشــيدة، لتمريــر كل الملفات التي نوقشــت، كالعاطلين 
والفيــزا المرنــة، وغيرهــا، مــع الحــرص البالــغ علــى اإلنصــات لهــذه 

المطالب، والتوجيه لحلها، بما يتواكب مع احتياجات المرحلة”.

الكوهجي: سموه األكثر حرصا على تحقيق التوافق بين السلطتين

أكــد النائــب حمد الكوهجي أن الثمار الدائمة من الزيارات التي 
يقــوم بهــا النــواب ســمو رئيس الــوزراء هي تحقيــق النجاحات 
كال  تحــرص  والــذي   ، المواطــن  ينشــدها  التــي  والمكتســبات 

السلطتين ألن تكون سباقة في تطبيقها.
لســموه،  األخيــرة  النيابيــة  الزيــارة  خــروج  الكوهجــي  وبيــن 
للنــاس،  المؤرقــة  الملفــات  أهــم  مــن  لعــدد  بتوافقــات عديــدة 
كالعاطليــن، واإلســكان، والفيــزا المرنــة، وبــأن النــواب قــدروا 
لســموه الكريــم علــى تأكيــده المســتمر لهــم، بأهميــة طــرح كل 
المطالــب واالحتياجــات، بأعلــى قدر مــن الشــفافية والوضوح؛ 
لتعزيــز المكتســبات المنشــودة للمواطــن. ولفــت إلــى أن تركيــز 
سموه واهتمامه للملفات المرتبطة بالقطاع التجاري، وبالزيادة 
المطــردة لفواتيــر الكهربــاء والمــاء، ولتلــك المعطلــة لمصالــح 
الجهــات  جانــب  مــن  تمريرهــا  وتأخــر  والمســتثمرين،  النــاس 
المســؤولة عنها، مبعث للراحة، والتقدير لســموه الكريم، والذي 
يحــرص علــى أن يكــون المواطــن فــي أعلــى درجــات الراحــة 

واالستقرار.

السواد: توجيهاته تصب في حب الوطن وتعزيز اللحمة

بــدوره، وصــف النائــب فاضل الســواد الزيــارة باألبويــة المتكاملة، 
مبينــا أن ســمو رئيــس الــوزراء قــدم للنــواب توجيهــات تصب في 
حــب الوطــن، أساســها روح التعــاون، واللحمــة الوطنيــة. وأردف 
ومخاطرهــا،  المرنــة  الفيــزا  لموضــوع  باهتمــام  “تطرقنــا  الســواد 
حيث تســببت بشــح الوظائف للمواطنين، وحصول المنافسة غير 
الشــريفة مــن جانــب أصحــاب الفيــزا المرنــة، ولقــد أوضــح ســموه 
أنــه تــم توجيــه غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن، مــع وزيــر العمل 
والشــؤون واالجتماعيــة، ووزيــر التجارة والصناعــة باالجتماع مع 
“الغرفــة” وتقديــم المرئيــات. وزاد “كمــا أكدنــا لســموه أهمية وقف 
إصــدار التراخيــص المرنــة بصفــة االســتعجال، لحيــن يتــم إعــادة 
تنظيمهــا، وتحدثنــا أيضــا عن المناطق التي تحتاج تحســين البنى 
التحيــة والخدمــات الصحيــة، حيث بين ســموه اهتمــام الحكومة 
في تزويد المناطق – كثيفة العمران والسكان تحديدا - بالخدمات 

كافة بأقرب فرصة ممكنة”.

النعيمي: قلب سموه كان حاضرا بيننا

قــال النائــب علــي النعيمــي إن ســمو رئيــس عــون وســند للنــواب 
وللشــعب البحريني على حد ســواء، مؤكدا أن اهتمامه البالغ بكل 
مــا يهــم المواطــن، واحتياجاتــه، يتوضح جليا بلقاءات ســموه مع 
النــواب، حيــث ينصت باهتمام ألي مشــكالت أو قصور، ويقول “ال 

تتردوا بطرح أي أمور”.
وأضاف النعيمي “أكدنا لســموه أهمية طرح كل الحلول التوافقية 
الممكنة إليجاد وظائف للمواطنين والخريجين، مع حلحلة مشكلة 
اإلســكان بشــكل أســرع، بأفكار جديدة تقدمها الحكومة الرشيدة، 
وكان سموه متجاوبا ومتعاونا، وقال “نحن نقبل هذه المالحظات 
التــي فيهــا مصلحــة للوطــن والمواطــن، ونحــن نســمع منكــم هــذا 

الكالم؛ لكي نوجه المعنيين بتنفيذه بالسرعة المطلوبة”.
وتابــع النعيمــي “قلــب ســموه كان حاضــرا بيننــا، بتوجيــه مســتمر 
التوافقــات  لتحقيــق  كافــة؛  التعــاون  إيجــاد جســور  للعمــل علــى 

المطلوبة التي تصب في الصالح الوطني العام”.

الدمستاني: استقباله كان غامرا بالترحيب وسعة الصدر

قال النائب أحمد الدمســتاني إن اســتقبال ســمو رئيس الوزراء 
للنواب كان غامرا بالترحيب وســعة الصدر، مضيفا “استشــعرنا 
من سموه التقدير لنا، والرغبة الدائمة في لقائنا، واإلصرار على 
نهــج اللقاءات ليكون التواصل مــا بين النواب والحكومة نهجا 

مستمرا ودائما”.
وأردف “حــث ســموه علــى نــزول الــوزراء للنــاس، حتــى تنفــذ 
بعــض  فــي  تأخيــر  هنــاك  ألن  الصحيــح؛  بالشــكل  مطالبهــم 
اإلجراءات، والتي قد ترجع ألمور بســيطة تســتوجب المتابعة 

والتعديل؛ بغرض تحسين األوضاع لألفضل”.
وتابــع الدمســتاني “حــرص ســموه ألن يســمع منــا مــا تداولنــاه 
فــي المجلس عــن بحرنة الوظائف، والطلبات االســكانية، مبينا 
بــأن الحكومــة ســاعية فــي وضــع الحلــول، وعلــى دور النــواب 
ألن يكونــوا جــزءا منهــا، وبــأن علينــا كنــواب أن نتبنــى همــوم 
ومشــكالت التجــار؛ ألنهم جــزء أصيل بالمجتمع، وألن الوســط 
التجــاري ســيكون لــه دور ناهــض وكبيــر للبحريــن فــي الفتــرة 

المقبلة”.

القطري: سموه قال “سأوجه المسؤول وسأتابعه”

ثمنــت النائــب فاطمــة القطــري لســموه الترحيــب والبشاشــة، 
واالهتمــام بــأن نكــون فريــق عمل واحــد هدفه األســمى خدمة 
البحريــن وشــعب البحريــن، وقــال ســموه “ســأوجه المســؤول 
وأتابعــه”. وقالت “تحدثنا فــي الكثير من الملفات واألمور التي 
تهــم المواطنيــن، ســواء مــن خدمــات وأمــور تشــريعية، وأمور 

أخــرى مختلفة، وكان ســموه متجاوبا معنــا، وحريصا أن تكون 
لــه زيــارات قريبــة للمناطق، االلتقــاء بالنــاس، والحديث معهم، 
وهــو نهــج أسســه ســموه منــذ عقــود طويلــة، وكان لــه دور بالغ 
األثر في تحقيق النهضة الشاملة للبحرين، وفي وجود بصمات 

البناء، وترك اأُلثر االيجابي”.
وتابعت القطري “كما اهتم ســموه بشــريحة )التوحديين( حيث 
تناقشــنا مع ســموه عــن همومهم، وبأننا نتطلــع كنواب لتوصيل 
الخدمــات الالزمــة لهذه الشــريحة، ولذوي الهمــم عموما، وكان 
ســعيدا بهذا الطرح، وبأن أي تحســينات من شــأنها خدمة هذه 

الفئات الحكومة حريصة على إنفاذها”.

البحراني: المواطن محور حديث سموه الدائم

أشــار النائــب محمــود البحرانــي إلــى أن النــواب تفاءلــوا خيــرا 
كثيــرا بعــد زيارتهــم ســمو رئيــس الــوزراء، والتــي كانــت دافعا 
جديــدا، ومحفــزا، لالســتمرار وللعمــل الجــاد في خدمــة الوطن 

والمواطن.
وأضاف البحراني “كان المواطن هو حديث محور سموه، األمر 
الــذي منحنــا األريحيــة البالغــة، للحديــث والنقــاش، ومحاولــة 
الوصــول لتوافقات تختصر الزمــن والجهد، وإننا لنثمن لرئيس 
الــوزراء هذه الدروس المســتفادة التــي يقدمها لنا، وللعالم، عن 
أسس الحكم الرشيد، والذي يرتكز على القرب من الرعية، على 

تحقيق أمانيهم، ومصالحهم، بال أي تأخير”.
وتابــع “أغلــب الملفــات التــي نوقشــت، نقلت لســموه بنــاء على 
ونحــن  النــاس،  واهتمامــات  الشــارع،  لحديــث  النــواب  رصــد 
متفائلــون بــأن المرحلــة المقبلــة سيشــوبها الكثير مــن التعاون، 
والنهضــة التــي ســتنعكس باإليجاب علــى المواطــن البحريني، 

وهو مستحق لذلك”.

نواب: المواطن محور اهتمام سمو رئيس الوزراء
ــة واإلســـكـــان ــال ــط ــب ــال ــة ك ــؤرقـ ــمـ ــأن الــمــلــفــات الـ ــشـ ــروج بـــتـــوافـــقـــات بـ ــ ــخ ــ ال
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إبراهيم النهام



المجتمعيــة،  الشــراكة  لمبــدأ  تعزيــزا 
المحافظــة  شــاركت مديريــة شــرطة 
الجنوبيــة فــي حملة “كمــل معروفك” 
التــي أطلقتهــا المحافظــة بتوجيهات 
مــن محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ 
خليفــة بــن علــي بن خليفــة آل خليفة 
إذ  الجنوبيــة،  بلديــة  مــع  بالتعــاون 

تهدف الحملة إلى الحفاظ على البيئة 
الفطريــة بمنطقة البر.وأزالت شــرطة 
الشــرطة  بمديريــة  المجتمــع  خدمــة 
الطــاب  مــن  مجموعــة  بمشــاركة 
البحريــن  جامعــة  مــن  المتطوعيــن 
ومدرســة حــوار الدوليــة إضافــة إلــى 
عــدد مــن المواطنيــن المخلفــات مــن 

منطقة البر.
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العهــد  ولــي  الملــك  جالــة  نائــب  أكــد 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان 
علــى  الحــرص  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
بيــن  الثنائيــة  العاقــات  أطــر  تعزيــز 

قبــرص  وجمهوريــة  البحريــن  مملكــة 
الصديقــة بمــا يحقــق مصالــح البلديــن 
اإلمكانــات  مــن  االســتفادة  عبــر 
المتوافرة لتطوير هذه العاقات.ولدى 
لقــاء ســموه بحضــور وزيــر الخارجيــة 

الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل 
خليفــة في قصــر القضيبية أمس وزير 
نيكــوس  قبــرص  جمهوريــة  خارجيــة 
ســموه  رحــب  كريســتودوليديس، 
بزيارة الوزير إلى مملكة البحرين، وتم 

استعراض سبل تعزيز التعاون والعمل 
فــي  ســموه  الوزيــر  المشــترك.وأبلغ 
اللقــاء تحيات رئيس جمهورية قبرص 
أناستاســياديس،  نيكــوس  الصديقــة 
الضيــف  الوزيــر  ســموه  كلــف  حيــث 

بحمــل تحياته إلــى الرئيس.كما تناول 
اللقــاء عــددًا مــن المواضيــع والقضايــا 
والتطــورات  المشــترك  االهتمــام  ذات 

على المستويين اإلقليمي والدولي.
خارجيــة  وزيــر  أعــرب  جانبــه،  مــن 

جمهوريــة قبــرص عن شــكره لصاحب 
الســمو الملكي نائب جالــة الملك ولي 
العهد على فرصة اللقاء، مؤكدًا حرص 
بــاده علــى مواصلــة تعزيــز العاقــات 

الثنائية مع مملكة البحرين.

سمو نائب جاللة الملك في لقاء مع وزير الخارجية القبرصي

المنامة - بنا

حـــرص علـــى تعزيـــز أطـــر العالقـــات مـــع قبـــرص
ســمو نائــب جاللــة الملــك: تحقيــق المصالــح باالســتفادة مــن اإلمكانــات المتوافرة

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

هنأ وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد 
نظــم  إدارة  مديــر  خليفــة  آل  محمــد  بــن 
المعلومات بوزارة الخارجية الســفير علي 
العــرادي بمناســبة فوزه بجائزة شــخصية 
العام في قمة مســتقبل تقنيــة المعلومات 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ 
التحــول  مشــروع  فــي  لجهــوده  تقديــرا 
التحتيــة  البنيــة  قواعــد  فــي  الرقمــي 
بــوزارة  الخاصــة  الموحــدة  لاتصــاالت 
الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج.
وأعــرب وزير الخارجية عــن اعتزازه بهذا 
اإلنجــاز المتميز الــذي يعكس مدى التقدم 
الخارجيــة  بــوزارة  األداء  فــي  والجــودة 

وحرصها الدائم على التطوير واإلبداع.
جهــود  إطــار  فــي  المشــروع  هــذا  وجــاء 
وزارة الخارجيــة؛ لتعزيــز التوجهــات نحو 
الرقميــة، ومواكبــة أهداف رؤيــة البحرين 
2030، وضمــن مســاعي وزارة الخارجيــة 
وتعزيــز  التشــغيل،  تكلفــة  تقليــل  فــي 
مســتويات التعــاون والتنقــل واإلنتاجيــة 
بيــن فــرق العمــل المنتشــرة حــول العالــم، 
فضا عــن تمكين إدارات الــوزارة بأحدث 
إبقــاء  علــى  القــادرة  االتصــال  قــدرات 

موظفيهــا متصليــن علــى مدار 24 ســاعة؛ 
أفضــل مســتوى خدمــات ممكــن  لتوفيــر 
وضمان سامة مواطني ومقيمي المملكة 

حول العالم.
ويشــهد هذا المحفل الســنوي مشــاركة ما 
يقارب ٣٠٠ شــخصية من كبار شخصيات 
تقنيــة المعلومات وصنــاع القرار في عالم 

إلــى تنميــة قيمــة  التكنولوجيــا، ويهــدف 
الوعــي بأهميــة التقنيــة في تطويــر العمل 
العمــل،  جهــات  بمختلــف  المؤسســاتي 
تحتلهــا  التــي  العاليــة  األهميــة  ويعكــس 
التقنيــة المعلوماتيــة فــي مواجهــة الكثير 
مــن التحديــات التــي يشــهدها العالــم فــي 

الوقت الحالي.

اســتقبل محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ 
خليفــة بن علي بن خليفة آل خليفة، بمقر 
المحافظــة، بحضــور المديــر العــام لبلديــة 
عبداللطيــف  عاصــم  الجنوبيــة  المنطقــة 
بــدر  الجنوبيــة  بلــدي  مجلــس  ورئيــس 
وعــدًدا  المجلــس  وأعضــاء  التميمــي 
المحافظــة  شــرطة  مديريــة  ضبــاط  مــن 
مــن  عــدًدا  المســؤولين،  وكبــار  الجنوبيــة 
أصحاب المحات التجارية التابعة لسوق 
الرفاع الشــرقي والســوق الشــعبي بمدينة 

عيسى.
وفــي بدايــة اللقــاء، رحب ســمو المحافظ 

مؤكــًدا  التجاريــة،  المحــات  بأصحــاب 
ســموه أن هــذا اللقاء، يأتــي للوقوف على 
احتياجــات أصحاب المحات من األهالي 
والمواطنيــن فــي إبــراز الوجهــة التجارية 
فــي المحافظــة الجنوبيــة كســوق الرفــاع 
مدينــة  فــي  الشــعبي  والســوق  الشــرقي 

عيسى.
وأشــار ســموه إلــى ضــرورة التنســيق مــع 
الجهــات الحكوميــة المعنيــة بتطوير هذه 
األســواق؛ لتكــون مقصــًدا تجارًيــا يواكب 
ألهالــي  الحضاريــة  والتطلعــات  الــرؤى 
المســتويات  أعلــى  ويحقــق  المحافظــة، 
تلبيــة الحتياجــات األهالي، مؤكًدا ســموه 

أن أبــواب المحافظــة مفتوحــة الســتقبال 
المقترحــات والمبــادرات التــي تســهم في 
إبــراز الوجهــة الحضاريــة والتنمويــة فــي 

مناطق المحافظة.
المحــات  أصحــاب  عّبــر  جهتهــم،  مــن 
التجاريــة عــن شــكرهم وتقديرهــم لســمو 
محافظ الجنوبية، مشيدين بالجهود التي 
يبذلهــا ســموه في األخذ بــآراء المواطنين 
من أصحــاب المحات التجارية؛ من أجل 
تطويــر  فــي  طموحهــم  لتحقيــق  الســعي 
ســوق الرفــاع الشــرقي والســوق الشــعبي 
في مدينة عيســى، بأفضــل صورة وأرقى 

مستوى تجاري خدمي.

جانب من التكريم

سمو محافظ الجنوبية مستقبال عدًدا من الضباط وكبار المسؤولين وأصحاب المحالت التجارية

حاز جائزة شــخصية العام في قمة مســتقبل تقنية المعلومات

ســمو الشــيخ خليفة بن علــي: إبــراز الوجه الحضــاري فــي “الجنوبية”

وزير الخارجية يهنئ مدير إدارة نظم المعلومات

تطوير األسواق التجارية تلبية الحتياجات األهالي

النعيمي يستعرض تاريخ التعليم في البحرين بـ “اليونسكو”
جائــزة  بتســليم  االحتفــال  هامــش  علــى 
الســتخدام  حمــد  الملــك  اليونســكو- 
فــي  واالتصــال  المعلومــات  تكنولوجيــات 
التعليــم فــي دورتهــا العاشــرة، والتــي تــم 
الجهــود  لتكريــم  العــام  هــذا  تخصيصهــا 
اســتخدام  تعزيــز  ســبيل  فــي  المبذولــة 
التكنولوجيــات المبتكــرة فــي إطــار تقديم 
تعليــم جّيــد للفئــات المســتضعفة، نظمــت 
اليونســكو ندوة تحدث فيهــا وزير التربية 
والتعليم ماجد النعيمي عن مئوية التعليم 
فــي مملكــة البحريــن، بحضــور عــدد كبيــر 
مــن الخبــراء والمختصيــن مــن دول عــدة.

التــي  المحطــات  أهــم  النعيمــي  واســتعرض 
شــهدها قطــاع التعليم منذ القرن التاســع عشــر 
مــن خــال الكتاتيــب والمــدارس األهليــة، ثــم 

 1919 العــام  فــي  النظامــي  التعليــم  انطاقــة 
فــي مدرســة الهدايــة الخليفيــة للبنيــن، ثم بدء 
التعليــم النظامــي للبنــات العــام 1928 بافتتــاح 

مدرســة خديجة الكبرى، مرورا بإنشــاء التعليم 
الصناعي بعد اكتشاف النفط، ومرحلة االنتشار 
وتطويــر  المــدارس  عــدد  بزيــادة  والتوســع 
التســعينات،  الســبعينات وحتــى  فــي  المناهــج 
وكذلــك التطــور الذي شــهدته ميزانيــة التعليم، 

بما يعكس االهتمام به.
كمــا توقــف الوزيــر عنــد التحــول الــذي شــهده 
البــاد  الزاهــر لعاهــل  العهــد  التعليــم فــي ظــل 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
خليفــة، خصوصــا منــذ تدشــين مشــروع جالة 
 ،2005 فــي  المســتقبل  مــدارس  حمــد  الملــك 
والتوســع فــي التعليــم اإللكترونــي مــن خــال 

مشروع التمكين الرقمي.

وزير التربية والتعليم يقدم عرضا عن تاريخ التعليم في البحرين

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

أكــد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ 
اقتصــاد  أن  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  ســلمان 
الواعــدة  بالفــرص  يتميــز  البحريــن  مملكــة 
بــه والمتعــددة والمتجــددة، مشــيًرا إلــى أن 
اقتصــاد المملكة ســيواصل نمــوه اإليجابي - 
المستمر منذ سنوات - في ظل ما يحظى به 

من قاعدة صلبة تتميز بتنوعها.
جــاء ذلــك لــدى لقائــه امــس بمكتبه بالــوزارة 
برئيس الشــبكة العالمية “ميديفي” فريدريك 
سانشــيز، والمديــر التنفيــذي لشــركة “فيفــز” 
ومدير منطقة الشــرق األوسط لشركة “فيفز” 
فرانســوا بامر، وبحضور مدير غرفة التجارة 
والصناعة الفرنســية في مملكة البحرين ريم 

جالي.
مــن  عــدد  اســتعراض  تــم  اللقــاء،  وخــال 
واالســتثمارية  االقتصاديــة  الموضوعــات 
الشــركة  بأنشــطة  الصلــة  ذات  والتجاريــة 
المشــترك،  التعــاون  وتطويــر  دعــم  وســبل 
مؤكــًدا عمــق العاقــات الثنائيــة التــي تربــط 
بيــن مملكة البحريــن والجمهورية الفرنســية 
فــي مختلــف المجــاالت خصوًصــا العاقــات 
االقتصاديــة، كمــا نــوه فــي هــذا الســياق إلي 
التعــاون المســتمر بيــن القطــاع االقتصــادي 
الخــاص فــي كا البلديــن، ومــا يشــهده مــن 
نمــو إيجابي ينعكس با شــك على المصلحة 

االقتصادية للبلدين والشعبين الصديقين.

وزير المالية: اقتصادنا يتميز بالفرص الواعدة

تتشرف  
جمعية مدينة عيسى الخيرية االجتماعية 
بدعوتكـــم لحضور الزواج الجماعــي {تآلف} 

 وعروس 
ً
للطائفتين الكريمتين لزفاف ٣٤ عريسا

المنامة - وزارة الداخلية

“كمل معروفك” للحفاظ على بيئة البر
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“^” تنشر تفاصيل مصروفات مشاريع الميزانية )2(

إعداد: سيدعلي المحافظة

3.67 مليون دينار لمعرض إكسبو دبي

163 ألف دينار لمشروع قضاة المستقبل

16 مليون دينار لمشروعات “التنمية االقتصادية”

ال شفط لمياه األمطار في 2020

1.22 مليون دينار إلنشاء “التنظيم العقاري”

600 ألف دينار لبناء جوامع “الشؤون اإلسالمية”

390 ألف دينار ألجهزة مسح الحاويات بالجمارك

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

100,000 دينار100,000 دينارصيانة المباني الحكومية

17,000 دينار-صيانة وترميم المواقع األثرية

1,270,000 دينار1,064,000 دينارمسار اللؤلؤ

-220,000 دينارمصنع بني جمرة

-21,000 دينارترميم دار الرفاع

-31,000 دينارمركز زوارة مسجد الخميس

30,000 دينار126,000 ديناردار الرفاع الصغيرة

2,650,000 دينار2,300,000 دينارمسار اللؤلؤ 2

800,000 دينار600,000 دينارالتسويق والترويج الثقافي 

2,133,000 دينار1,538,000 دينارمعرض إكسبو دبي 2020

7,000,000 دينار6,000,000 دينارالمجموع

المجلس األعلى للقضاء

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

83,000 دينار80,000 دينارمشروع قضاة المستقبل

17,000 دينار20,000 ديناراإلستراتيجية واللوائح التنظيمية للمجلس

100,000 دينار100,000 دينارالمجموع

المجلس الوطني والتنمية االقتصادية

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

8,000,000 دينار8,000,000 دينارمشاريع مجلس التنمية االقتصادية

شؤون البلديات

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

80,000 دينار80,000 دينارالمصارف الزراعية الرئيسية والفرعية 

50,000 دينار50,000 دينارتطوير اآلليات الزراعية

-11,000 دينارصيانة وتشغيل شبكة الصرف الصحي

20,000 دينار20,000 دينارالحوافز واإلعانات الزراعية

61,000 دينار100,000 دينارمرافئ الصيد )المرحلة الثانية(

200,000 دينار180,000 دينارتطوير المركز الوطني لالستزراع البحري

-13,000 دينارسوق مدينة عيسى الشعبي

-9,000 دينارشفط مياه األمطار 

263,000 دينار289,000 دينارمشاريع إنشائية متفرقة

-22,000 دينارمشاريع متفرقة

-14,000 دينارتطوير السوق المركزي بالمنامة

300,000 دينار300,000 دينارزيادة الرقعة الخضراء

-55,000 دينارتطوير البنية التحتية

20,000 دينار10,000 دينارالحاضنات الزراعية في هورة عالي

90,000 دينار60,000 ديناررعام الخيل 

600,000 دينار600,000 دينارالتعويضات

50,000 دينار67,000 دينارإعادة تأهيل ميدان العدلية 336

266,000 دينار120,000 دينارالدعم الفني

2,000,000 دينار2,000,000 دينارالمجموع

جهاز المساحة والتسجيل العقاري

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

208,000 دينار200,000 دينارتطوير األنظمة والبرامج

392,000 دينار454,000 دينارالخرائط الوطنية ثالثية األبعاد لمملكة البحرين

1,200,000 دينار1,023,000 دينارإنشاء مؤسسة تنظيم القطاع العقاري

-6,000 دينارتطوير أنشطة المسح البحري

-14,000 دينارتطوير قسم الخرائط

-1.000 دينارتطوير أنظمة قاعدة البيانات

-1,000 دينارزيادة سعة قاعدة البيانات

-1,000 دينارتحويل الرسومات إلى خرائط رقمية

1,800,000 دينار1,700,000 دينارالمجموع

المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

300,000 دينار300,000 ديناربناء الجوامع

شؤون الجمارك

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

115,000 دينار150,000 دينارشراء 2 أجهزة كشف باألشعة

1,400,000 دينار1,400,000 دينارأجهزة ومعدات شؤون الجمارك

215,000 دينار220,000 دينارالنافذة الجمركية الواحدة

30,000 دينار20,000 دينارربط الدوائر الجمركية إلكترونيا

40,000 دينار20,000 ديناراستشارات لتطوير إجراءات العمل الجمركي

200,000 دينار190,000 دينارأجهزة المسح الضوئي للحاويات

2,000,000 دينار2,000,000 دينارالمجموع



يتجه مجلس الشورى للموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم )27( لسنة 2005 بشأن التعليم، والذي 
يقضي بإعادة صياغة البند )10( من المادة الخامســة من القانون رقم )27( لســنة 2005 بشــأن التعليم، ليتم النص على مفهوم ذوي 
االحتياجــات الخاصــة والــذي ينــدرج تحــت مظلتــه العديد من الفئــات بما فيها فئــة صعوبات التعلــم، وفئة الموهوبيــن والمتفوقين 
والمتأخريــن دراســًيا والعديــد مــن الفئــات األخــرى التي يتعذر حصرهــا في القانون، والغــرض من التعديل ترك تحديــد الفئات التي 

يشتمل عليها مصطلح ذوي االحتياجات الخاصة إلى الوزير المختص.

الحــق  أن  الخدمــات  لجنــة  وأكــدت 
فــي التعليم مكفــول للجميع بموجب 
نصــت  إذ  البحريــن،  مملكــة  دســتور 
ترعــى  “أ.  أن  علــى  منــه   )7( المــادة 
والفنــون،  واآلداب  العلــوم  الدولــة 
وتشــجع البحــث العلمــي، كمــا تكفــل 
والثقافيــة  التعليميــة  الخدمــات 
للمواطنيــن، ويكــون التعليــم إلزامًيــا 
ومجانًيــا فــي المراحــل األولــى التــي 
الــذي  النحــو  القانــون وعلــى  يعّينهــا 
الخطــة  القانــون  ويضــع  فيــه،  يبّيــن 

الالزمة للقضاء على األمية”.
وبررت بأن مفهوم ذوي االحتياجات 

بحيــث  أوســع  مفهــوم  هــو  الخاصــة 
التعلــم  صعوبــات  ذوي  يضــم 
بدرجاتــه كافــة وال يســتدعي إفــراد 
مصطلــح صعوبــات التعلــم عــن باقي 
فــي  يســاهم  كونــه  المصطلحــات؛ 
تشــتيت المعنــى وتضييــق المفاهيم، 
إذ إن فئــة صعوبــات التعلــم ترتبــط 
األكاديمــي  بالتأهيــل  كلًيــا  ارتباًطــا 
وتصنــف  الدراســي،  والتحصيــل 
التــي  التحديــات  مــن  حالــة  بأنهــا 
بالقــدرة  الطالــب، والمتعلقــة  تواجــه 
واإلدراك  واالنتبــاه  التركيــز  علــى 
واســترجاع المعلومــات، وعليــه يتــم 

إخضاع الطلبة المندرجين تحت هذه 
الفئة لعدٍد من الجلســات االستشارية 
التربوية، وضمهم للعديد من البرامج 
إلــى  إضافــة  والتأهيليــة  التدريبيــة 
وضع إستراتيجيات تعليمية عالجية 

تتناسب مع حالتهم.
مفهــوم  أن  إلــى  اللجنــة  ولفتــت 
ينــدرج  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 
تحــت مظلتــه العديــد من الفئــات بما 
وفئــة  التعلــم،  صعوبــات  فئــة  فيهــا 
الموهوبيــن والمتفوقين والمتأخرين 
دراســًيا، والعديد مــن الفئات األخرى 

التي يتعذر حصرها في القانون.

ووجــدت اللجنــة أن نــص البنــد )10( 
الموهوبيــن  فئــة  تضمــن  قــد  النافــذ 
والمتفوقيــن، وكذلــك فئة المتأخرين 
دراســًيا، فضالً عن ذوي االحتياجات 
الموضــوع  دراســة  وبعــد  الخاصــة، 
مــع أصحــاب االختصــاص فــي وزارة 

العمــل  ووزارة  والتعليــم  التربيــة 
والتنميــة االجتماعية، تأكدت اللجنة 
والمتفوقيــن،  الموهوبيــن  فئــات  أن 
ضمــن  تنــدرج  دراســًيا  والمتأخريــن 
مفهــوم ذوي االحتياجــات الخاصــة، 
إعــادة صياغــة  يتطلــب  الــذي  األمــر 

البنــد )10( مــن المــادة الخامســة مــن 
القانــون النافــذ بمــا يــؤدي إلــى رفــع 

التزيد والتداخل بالمفاهيم.
تــرك  بضــرورة  اللجنــة  وأوضحــت 
االحتياجــات  ذوي  مفهــوم  تحديــد 
الخاصــة والفئات التــي تندرج ضمنه 
إن  حيــث  الوزاريــة،  القــرارات  إلــى 
هنــاك فئــات كثيرة تدخــل ضمن هذا 
المفهــوم، األمــر الــذي يتطلــب إجراء 
دراسة معمقة وتفصيلية من الجهات 
عــن  المســؤولة  االختصــاص  ذات 
تنفيــذ القانــون لتحديــد الفئــات التي 
يشــتملها مصطلــح ذوي االحتياجات 

الخاصة.
وبينــت اللجنة أن إعادة صياغة البند 
)10( من المادة الخامسة من القانون، 
سوف يعطي للوزارة المعنية المرونة 
الالزمــة لتحديد هــذه الفئات، ويتيح 

لها إضافة فئات أخرى مستقبالً.

بيــن وزيــر الماليــة واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة أن إجمالي ضرائب ورســوم الوزارات والجهات الرســمية 
بلغــت 286 مليونــا و169 ألفــا و19 دينــارا فــي الســنة المالية المنتهيــة 2017.جاء ذلك ردا على ســؤال برلماني للنائب عبدهللا 

الذوادي.

 وتنفــرد “البالد” بنشــر أبرز مضمونه. 
وسيعرض الســؤال واإلجابة بجلسة 

مقبلة لمجلس النواب.
غيــر  اإليــرادات  إن  الوزيــر  وقــال 
النفطيــة تشــكل 24 % مــن إجمالــي 
باإليــرادات الحكومية للســنة المالية 
الحســاب  لبيانــات  وفقــا   ،2017

الختامي للدولة للسنة ذاتها.
وأردف: إجمالي اإليرادات المحصلة 
الخدميــة  والمنتجــات  الرســوم  مــن 
 362 بلغــت  الحكوميــة  والســلعية 
مليونــا بالعــام 2017، بارتفاع بنســبة 
13 % مقارنــة بالســنة المالية 2016، 
على إثر تطبيق حزمة من المبادرات 
لرفع جودة تقييــم الخدمات وتنويع 

مصادر الدخل.
مــن  المحصلــة  اإليــرادات  أن  وأكــد 
الخدميــة  والمنتجــات  الرســوم 
والســلعية الحكومية نحو 70 % من 
إجمالــي اإليــرادات غيــر النفطية في 

سنة 2017 دون اإلعانات.
ولفــت إلــى أن اإليــرادات المحصلــة 
مــن كل جهــة حكوميــة يتــم رصدهــا 
الحســاب  فــي  التفاصيــل  بجميــع 

الختامي للدولة.

وقــال إن الهــدف من برنامج التوازن 
التــوازن  نقطــة  تحقيــق  هــو  المالــي 
فــي  واإليــرادات  المصروفــات  بيــن 
للدولــة مــع نهايــة  العامــة  الميزانيــة 

العام 2022.

286 مليونا إيرادات رسوم الوزارات خالل عام
“^” تنفـــــــرد بنشــــــر إجابـــــــــــة 
وزيــــر الماليـــة علـــــى ســـــؤال الذوادي

يصوت مجلس الشــورى على المرســوم بقانون رقم )59( لســنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في 
القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم )36( لسنة 2012، والذي يهدف إلى وضع آلية لحماية أجور العمال في 
مملكة البحرين من خالل تحويل األجور إلى حسابات العمال البنكية، وحظر التمييز بين العمال الخاضعين 
ألحــكام قانــون العمــل فــي القطــاع األهلي، بســبب الجنس أو األصــل أو اللغة أو الديــن أو العقيدة، وفرض 

الجزاء على مخالفة ذلك، وتجريم التحرش الجنسي في نطاق العمل.

ويهــدف المرســوم بقانــون إلــى تعزيــز 
المكتســبات العماليــة وســبل حمايتهــا 
بالمعاييــر  التزاًمــا  جــاءت  والتــي 
صادقــت  التــي  الدوليــة  واالتفاقــات 
عليهــا مملكــة البحريــن، وتنظيــم آليــة 
ســداد أجــور العمــال علــى أن تتضمــن 
هــذه اآلليــة إجــراءات وضوابــط ُتلزم 
الجهــات العامــة والخاصــة باإلفصــاح 
المعلومــات  عــن  المعنيــة  للجهــات 
المتعلقة بسداد األجور، كما يهدف إلى 
حظــر التمييــز بيــن العمــال الخاضعين 

األهلــي؛  القطــاع  فــي  العمــل  لقانــون 
بســبب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو 
الديــن أو العقيــدة وتعزيــز بيئــة عمــل 
ســليمة وآمنة، تضمــن الحماية لجميع 
العمــال والعامــالت، وتجريم التحرش 
الجنســي ضدهــم، إضافــة إلــى تعديل 
العمــل  قانــون  أحــكام  ســريان  نطــاق 
التــي تتعلــق بخــدم المنــازل ومــن في 

حكمهم وأفراد أسرة صاحب العمل.
بمجلــس  الخدمــات  لجنــة  وأوصــت 
بــأن  مبــررة  بالموافقــة،  الشــورى 

المرســوم  تناولهــا  التــي  التعديــالت 
بقانــون تنــص علــى حظــر التمييز بين 
قانــون  الخاضعيــن ألحــكام  العامليــن 
بســبب  األهلــي  القطــاع  فــي  العمــل 
الجنــس أو األصل أو اللغة أو الدين أو 
العقيدة وتجريم هذا التمييز في حالة 
حصولــه، وتجريــم التحرش الجنســي 
ضد العمال والعامالت سواء وقع هذا 
التحــرش مــن العمــال أنفســهم أو مــن 

رب العمل أو من يمثله قانوًنا.
لمعالجــة  التعديــالت  هــذه  وجــاءت 

مالحظــات منظمة العمل الدولية على 
االتفاقيــة  تطبيــق  بمناســبة  البحريــن 
 1958 لســنة   )111( رقــم  الدوليــة 
بشــأن حظــر التمييــز فــي االســتخدام 

والمهنــة، وصادقــت المملكة على هذه 
االتفاقيــة بموجب المرســوم رقم )11( 
لســنة 2000 بالتصديــق علــى اتفاقيــة 
العمل الدولية رقم )111( لســنة 1958 
االســتخدام  فــي  بالتمييــز  الخاصــة 
الخبــراء  لجنــة  ورأت  والمهنــة، 
العمــل  لمنظمــة  التابعــة  القانونييــن 
البحرينــي  العمــل  قانــون  أن  الدوليــة 
رقم )36( لسنة 2012 يخلو من أحكام 
بســبب  العمــال  بيــن  التمييــز  تحظــر 
الجنــس أو األصل أو اللغة أو الدين أو 

العقيدة وتجريم هذا التمييز.
وإضافــة إلــى ذلك، فإن لجنــة الخبراء 
وجــدت أن قانــون العمــل فــي مملكــة 
تجــرم  نصــوص  مــن  يخلــو  البحريــن 
العمــال  ضــد  الجنســي  التحــرش 

والعامالت. 
وأوضحت لجنة الخدمات أن استمرار 
هــذه المالحظــات والنقص التشــريعي 
البحريــن  يجعــل  العمــل  قانــون  فــي 
فــي موقف حــرج أمــام منظمــة العمل 
اإلنســان،  ومنظمــات حقــوق  الدوليــة 
ويــؤدي إلــى وضع البحريــن في قائمة 
الــدول التي تخالــف التزاماتها الواردة 
التــي  الدوليــة  العمــل  اتفاقيــة  فــي 
مؤتمــر  علــى  دوريــة  بصفــة  تعــرض 
يتطلــب  الــذي  األمــر  الدولــي،  العمــل 
وجــه  علــى  التعديــالت  هــذه  إصــدار 

االستعجال.

تأييد شوري لمرسوم قانون يحفظ “معاش” العامل ويحميه من التحرش
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راشد الغائب

إيرادات الضرائب والرسوم والمنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

منتجات خدمية وسلعية حكوميةضرائب ورسوم الوزارة أو الجهة الحكومية

6 ماليين و178 ألفا و452 دينارا44 مليونا و568 ألفا و845 ديناراوزارة الداخلية
821 دينارا-هيئة التشريع والرأي القانوني

-456 ألفا و700 ديناروزارة الخارجية

8758 دينارا7 ماليين و961 ألفا و130 ديناراشؤون العدل بوزارة العدل

153 ألفا و804 دنانير15 ألفا و805 دنانيروزارة التربية والتعليم
33 مليونا و26 ألف و688 دينارا14 ألفا و130 ديناراوزارة الصحة

إدارة التخطيط العمراني وإدارة االستمالك 
والتعويض وشؤون الزراعة بوزارة األشغال

354 ألفا و477 دينارا4 ماليين و524 ألفا و683 دينارا

-7500 ديناروزارة شؤون الشباب والرياضة
1625 دينارا5310 دنانيروزارة العمل والتنمية االجتماعية

810 آالف و392 دينارا18 مليونا و514 ألفا و293 ديناراوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
-10 آالف و460 ديناراوزارة اإلسكان

-220 ألفا و532 ديناراالمجلس األعلى للبيئة
149 ألفا و889 دينارا621 ألفا و603 دنانيرشؤون األشغال بوزارة األشغال
33 مليونا و286 ألفا و842 دينارا5 ماليين و479 ألفا و998 ديناراوزارة المواصالت واالتصاالت
--الهيئة الوطنية للنفط والغاز

884 ألفا و436 دينارا313 ألفا و323 ديناراوزارة شؤون اإلعالم
-8946 دينارامجلس المناقصات والمزايدات
3363 دينارا310 آالف و355 ديناراهيئة البحرين للثقافة واآلثار

-475 ديناراالجهاز اإلداري بالنيابة العامة
39 ألفا و439 دينارا90 ديناراهيئة التعليم والتدريب
-470 ديناراديوان الخدمة المدنية

48 ألفا و919 دينارامليونان و721 ألفا و16 ديناراهيئة المعلومات والحكومة االلكترونية
2328 دينارا249 ديناراالمجلس األعلى للقضاء

-1850 ديناراالشؤون اإلسالمية بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية
169 ألفا و799 دينارا16 مليونا و886 ألفا و35 ديناراجهاز المساحة والتسجيل العقاري

-2165 ديناروزارة المالية 

مليون و310 ألفا و560 دينارا160 مليونا و332 ألفا و184 ديناراشؤون الجمارك

550 دينارامليون و655 ألفا و470 ديناراالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية )نهرا(

76 مليونا و443 ألفا و49 دينارا286 مليونا و169 ألفا و19 ديناراالمجموع

رئيس لجنة الخدمات جهاد الفاضل

ــات أخــــرى ــ ــئ ــ ــة” مــــرونــــة إضــــافــــة ف ــ ــي ــ ــرب ــ ــت ــ “الـــــــشـــــــورى”: إلعــــطــــاء “ال

إعــادة صيغــة مفهوم ذوي االحتياجات في التعليـم

مروة خميس

محرر الشؤون المحلية



في قراءة فاحصة للرد الذي أرســلته إدارة األوقاف الجعفرية يوم األربعاء الماضي بتاريخ 6 مارس 2019 بشــأن ما نشــرته 
“البــاد” عــن مصلــى العيــد في جبلة حبشــي، والــذي وصفته األوقاف بأنــه “انطوى علــى الكثير من المغالطــات واالفتراءات”، 
نكتــب هــذا التقريــر إحقاًقــا للحــق، وإنصاًفــا للحقيقــة، وتمســًكا بــدور الصحافــة األصيل فــي الرقابة وكشــف الحقائــق؛ وفاًء 

وخدمًة لوطننا العزيز وقيادته الرشيدة التي تحرص على دعم الصحافة في أداء رسالتها النبيلة.
والحقيقــة، فــإن رد إدارة األوقــاف الجعفريــة قــد تضمــن ســيا مــن االدعــاءات واالتهامــات الملقــاة جزاًفــا؛ بغرض التشــويه 

وتعويم القضايا، نوجزها فيما يأتي من نقاط:

ملكيتهــا  األوقــاف  إدارة  ادعــت  أوال- 
وحيازتهــا الوقفيــات بحجــة كونهــا من 
تتقدم بطلب استمالكها، وهذه مغالطة 
واضحــة، فهــي تتقــدم بطلب اســتمالك 
الوقفيــات كجزء اعتيادي وطبيعي من 
عملهــا كجهــة إشــرافية رســمية، وليس 

لكونها مالكة لتلك الوقفيات.
ثانيــا- ادعــت األوقــاف فــي بيــان الــرد 
والحاكميــة  القضــاء  صالحيــة  لهــا  أن 
فــي  األوقــاف  شــؤون  علــى  الشــرعية 
وحــدود  لصالحياتهــا  خطيــر  تجــاوز 
عملهــا، بــل في تحــدٍّ لما قرره الدســتور 
مــن مبــدأ الفصــل بين الســلطات، فنجد 
فــي بيانهــا عبــارة عــن مصلــى العيد أن 
)لهــا األمر في الفصل فيــه دون منازع(، 
وعبــارة: )فهــي الحاكــم الشــرعي ولهــا 

إدارة الوقف(.
ثالثــا- يلفت االنتباه في بيان الرد الذي 
أرســلته األوقــاف أنــه تضمــن نصــوص 
األوقــاف  متهــا  قدَّ قضائيــة  مرافعــات 
نفســها أمــام المحاكــم، ولــم يأخــذ بهــا 
البحرينــي فــي أحكامــه، ولــم  القضــاء 
يعتــرف بها، وذلك يعد تصرًفا غريًبا أن 
يصــدر مــن جهة رســمية بأن تعيد نشــر 

ما رفضه القضاء البحريني.
رابعــا- تضمــن الــرد تطــاوال ال يليق وال 
يمكن القبول به أو تأسيســه ألشــخاص 
هــذا  فــي  واحترامهــم  مكانتهــم  لهــم 
الوطــن، فالشــيخ محمــد طاهــر المدني 
هو نجل إحدى الشخصيات البارزة في 
تاريخ البحرين الحديث، وهو المرحوم 
إمــام  وهــو  المدنــي،  ســليمان  الشــيخ 
للجمعــة والجماعة، وقد نال ثقة جاللة 
ا، وعضًوا  الملــك بتعيينــه قاضًيا شــرعيًّ
فــي اللجنــة الشــرعية لمراجعــة قانــون 

أحــكام األســرة، وعضــًوا فــي المجلــس 
لدورتيــن  اإلســالمية  للشــؤون  األعلــى 
متتاليتيــن، فــال يمكــن القبــول بوصفــه 

بعبارات غير الئقة من قبيل )المدعو(.
خامســا- تضمن رد األوقــاف الجعفرية 
وبــات  نهائــي  علــى حكــم  ا صريًحــا  ردًّ
فــي  الشــرعي  القضــاء  مــن  صــادرا 
 )6 /01894 /2017 /14( رقــم  الدعــوى 
“بتعييــن فضيلــة الشــيخ محمــد طاهــر 
المدنــي  علــي  محمــد  الشــيخ  ســليمان 
ا منفرًدا على مصلى العيد  متولًيا شرعيًّ
الكائــن فــي جبلــة حبشــي مــن المنامــة 
مقدمــة   1969 /155 رقــم  الوثيقــة  ذي 
التابعــة  واألوقــاف   ،1967 /1901 رقــم 
ــد بحكــم  لــه التــي ال ولــي لهــا”، والمؤيَّ
الشــرعية  العليــا  االســتئناف  محكمــة 
رقــم )15/ 2018/ 00253/ 6( بتاريــخ 15 
مايــو 2018، وبحكــم محكمــة التمييــز 
رقــم )4/ 00056/ 2018/ 16( بتاريــخ 19 

ديسمبر 2018.
سادســا- ادعــت األوقــاف أن محكمــة 
التمييــز قــد وافقــت علــى طلــب إدارة 
األوقــاف الجعفرية بوقف تنفيذ الحكم 
الشــرعي بتوليــة الشــيخ محمــد طاهــر 
المدنــي علــى مصلى العيــد، وهو ادعاء 

يخالــف الحقيقــة تماًمــا، إذ إن محكمــة 
التمييــز قــد قضــت بتاريخ 19 ديســمبر 
2018 بعــدم قبــول الطعن الذي تقدمت 

به األوقاف.
ســابعا- ادعــت األوقــاف الجعفريــة أن 
الشيخ محمد طاهر المدني قام بتأجير 
مصلــى العيــد وأنــه قام باســتالم 1500 
ا عــن ذلــك علــى مــدى 11  دينــار شــهريًّ
ســنة بمبلــغ يقــارب مجموعــه 198 ألف 
دينــار، وهــي دعــوى دون دليــل، وتهمة 
رفضتهــا  وقــد  بينــة،  دون  جزافيــة 
المحكمــة المدنيــة لكونهــا جزافية، فقد 
جاء في حكم المحكمة المدنية الكبرى 
فــي القضية رقم )02/ 2017/ 19968/ 3( 
مــا   2018 فبرايــر   28 بتاريــخ  الصــادر 
قــد  الدعــوى  أوراق  كانــت  )لمــا  يأتــي: 
خلــت ممــا يفيــد وثيقة ملكيــة المصلى 
الجعفريــة(،  األوقــاف  )إدارة  للمدعيــة 
كمــا خلــت ممــا يفيــد اســتيالء المدعى 
المدنــي(  طاهــر  محمــد  )الشــيخ  عليــه 
ا، ولم  وتأجيره بمبلغ 1500 دينار شــهريًّ
تقدم المستندات الدالة على ذلك، األمر 
الــذي تكــون معه قد عجــزت عن إثبات 
دعواهــا، مما يتعيــن معه والحال كذلك 
القضــاء برفــض الدعــوى(، وعليــه فقــد 

حكمــت المحكمة برفض هــذه الدعوى، 
في حين نجد بيان األوقاف يعيد نشــر 
اتهاماتــه في الصحافــة تحدًيا لألحكام 

القضائية.
ثامنا- أوردت إدارة األوقاف الجعفرية 
كالًمــا غريًبــا فــي ردهــا، حيــث قالــت: 
أي  يوجــد  ال  أنــه  والواقــع  “فالحقيقــة 
المذكــورة  األرض  فــي  شــرعي  وقــف 
أرض  هــي  إنمــا   ]...[ العيــد(  )مصلــى 
األوقــاف  إدارة  مــن  بطلــب  مســتملكة 

العــام  إلــى  الوثيقــة  بحســب  وتعــود 
1969”، وهذا ادعاء غريب يخالف نص 
وثيقة األرض أساًســا، والتي تشــير إلى 
مــا رســمه جهــاز المســاحة والتســجيل 
المســماة  “األرض  بتســجيل  العقــاري 
مصلــى العيــد الكائنة في جبلة حبشــي 

من المنامة وقًفا على صالة األعياد”.
األوقــاف  إدارة  أشــارت  تاســعا- 
الجعفريــة فــي ردهــا أنهــا أبرمــت عقًدا 
لتأجيــر مصلــى العيــد، وأنهــا تواصلــت 

مع أهالي منطقة جبلة حبشــي واتفقت 
معهــم علــى صــرف دخــل الصالــة علــى 
وال  المنطقــة،  أبنــاء  مــن  المحتاجيــن 
اســتمالة  مــن  ذلــك  فــي  مــا  يخفــى 
للعواطــف والمواقــف ليــس أكثــر، وإن 
مثل هذا التصرف في األســاس يحتاج 
إذنا شــرعيا للتصرف في أموال الوقف 
بهــذه  المواقــف  لشــراء  يكــون  أن  ال 

الطريقة.
وعليــه، فإننــا نجــد أن إدارة األوقــاف 
الجعفريــة قــد أكدت لنــا وبلســانها هذه 
المرة أنها تتحدى األحكام القضائية وال 
تحترمهــا وال تحتــرم مبــدأ الفصــل بين 
الســلطات، بــل إنها ترى نفســها )الحاكم 
الشــرعي( كمــا وصفــت نفســها، وأن )لها 
الفصــل دون منازع(، مما يصيب ميزان 
العدالة فــي مقتل، حيث يكون الخصم 
يبقــى  وذاك  هــذا  عــن  وبعيــًدا  حكًمــا، 
الســؤال الــذي لــم يجد إجابة مــن إدارة 
األحــكام  ســتنفذ  هــل  عليــه،  األوقــاف 

القضائية أم ال؟!

اتهامات جزافية على القضاء ومساس بشخصيات وطنية
حبشي بــجــبــلــة  ــد  ــي ــع ال مــصــلــى  ــوع  ــوضـ مـ ــى  ــل ع ــة”  ــري ــف ــع ــج “ال رد  ــي  فـ قـــــراءة 

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

بحــث وزير األشــغال وشــؤون البلديات 
خلــف  عصــام  العمرانــي  والتخطيــط 
بمكتبــه فــي شــؤون البلديــات بالمنامــة 
مــع ممثــل الدائــرة الثالثة فــي محافظة 
الجنوبيــة النائــب أحمد األنصــاري عددا 
باحتياجــات  المتعلقــة  المواضيــع  مــن 
ممشــى  بتطويــر  والمتعلقــة  الدائــرة 
االســتقالل وتســهيل إجراءات توســعة 

بعــض  وتطويــر  الجوهــرة  مســجد 
ميــاه  تصريــف  جانــب  إلــى  الشــوارع 
حــرص  علــى  خلــف  وشــدد  األمطــار. 
الــوزارة علــى تنفيــذ توجيهــات مجلس 
الوزراء برئاســة رئيــس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 
أفضــل  لتوفيــر  بالعمــل؛  خليفــة  آل 

الخدمات للمواطنين والمقيمين.

بحث تطوير ممشى االستقالل
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بدء تسليم عقود االنتفاع بـ “شرق الحد”8 رجب 1440
المستجدات لمتابعة  واقعية  الوزراء ترجمة  رئيس  الحمر: توجيهات سمو 

ضمــن إطــار برنامــج تنفيــذ أمــر نائب جالــة الملك ولي العهــد صاحب الســمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة وتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفة خال جلســة مجلس الوزراء التي عقدت االثنين الماضي، بشــأن تســليم 
وحــدات مدينــة شــرق الحــد للمســتفيدين فــوًرا، شــرعت وزارة اإلســكان فــي تســليم عقود 

االنتفاع للمستفيدين من وحدات المرحلة األولى من المشروع.

العقــود،  تســليم  إجــراءات  مباشــرته  ولــدى 
أشــاد وزير اإلســكان باســم الحمر بتوجيهات 
صاحــب الســمو الملكي رئيس الوزراء بشــأن 
فوريــة تســليم الوحــدات للمواطنيــن، مؤكًدا 
للمتابعــة  التوجيــه يعــد ترجمــة واقعيــة  أن 
الخدمــات  لمســتجدات  لســموه  المســتمرة 
االجتماعــي  الســكن  ومشــاريع  اإلســكانية 
يلبــي  بمــا  اإلســكانية  الطلبــات  وتلبيــة 
احتياجــات المواطنين منهــا والتي تأتي في 
الوزيــر  وقــال  الحكومــة.  أولويــات  صــدارة 

إن تســليم عقــود الوحــدات الســكنية يأتــي 
بعــد أيــام قليلة مــن إنهاء إجراءات الســحب 
الوحــدات،  علــى  للمســتفيدين  اإللكترونــي 
وإن الســرعة في إنجــاز اإلجراءات يأتي من 
منطلق الحــرص على ضرورة إنهاء البرنامج 
الزمنــي لتوزيــع 5000 وحــدة ســكنية التــي 
أمــر بها ســمو ولــي العهد فــي الموعد المحدد 
ودون تأخيــر. وأضــاف أن توزيعات المرحلة 
األولــى لمدينة شــرق الحد، وما ســيتبعها من 
نتاًجــا طبيعًيــا  تعــد  أخــرى،  توزيــع  مراحــل 

لتمكــن الــوزارة مــن تنفيذ االلتزام اإلســكاني 
الوارد في برنامج عمل الحكومة بشأن تنفيذ 
25 ألــف وحــدة ســكنية، والســعي المتواصل 

لتنفيذ رؤية البحرين االقتصادية 2030. 

ونــوه الوزير إلى أن إجراءات تســليم العقود 
ســيتبعها مباشــرة إجــراءات تســليم وحدات 
المشــاريع فــي الموقــع اإلســكاني مــن خــالل 

المهندسين والمختصين.

 تسليم العقود جاء بعد أيام قليلة من إنهاء إجراءات السحب اإللكتروني

المنامة - وزارة اإلسكان

 علوي الموسوي

األوقاف تدعي 
ملكية الوقفيات 

وتعطي لنفسها 
صالحيات “الحاكم 

الشرعي”

السؤال يبحث 
عن إجابة: هل 

ستطبق األوقاف 
األحكام القضائية 

النافذة؟

اتهام المدني 
باستالم 198 

ألف دينار تهمة 
جزافية رفضتها 

المحكمة المدنية

األوقاف تعيد 
نشر مرافعاتها 

القضائية بعد 
رفضها من 

القضاء

 الشيخ ناصر بن عبدالرحمن

المنامة - وزارة الداخلية

ضمــن  المــرور  أســبوع  فعاليــات  تواصلــت 
منظومــة مــن العمــل التوعوي المــدروس الذي 
تنفــذه اإلدارة العامــة للمرور. وفي هذا اإلطار، 
كــرم المدير العام لــإدارة العامة للمرور العميد 
الشــيخ عبدالرحمن بــن عبدالوهاب آل خليفة، 
الفائزيــن بجوائــز مســابقة الرســم الحــر لطلبــة 
رياض األطفال وطلبة الحلقة األولى للمدارس 
الخاصة، والتي نظمتها إدارة الثقافة المرورية 
بالتعــاون مع وزارة التربية والتعليم ومدرســة 
بيان البحرين.وأشاد باألعمال الفنية والرسوم 
التي شارك بها الطلبة، موضحا أن تنظيم هذه 
الســالمة  ثقافــة  زرع  بهــدف  يأتــي  المســابقة 
المروريــة لــدى الطلبــة من صغار الســن إليجاد 
جيــل واع بأهمية االلتــزام باألنظمة والقوانين 

المرورية.
وأضــاف أن اإلدارة تســعى من خالل الشــراكة 
لــدى  إلــى غــرس مفاهيــم الســالمة المروريــة 
النشء وتزويد سائقي المستقبل ومستخدمي 
الطريــق بالوعــي والثقافــة المروريــة لتحقيــق 

األمن والسالمة لدى الجميع.
إدارة  مجلــس  رئيــس  أشــادت  جهتهــا،  مــن 
بنــت  مــي  الشــيخة  البحريــن  بيــان  مدرســة 
سليمان العتيبي، بالتعاون القائم بين المدرسة 
واإلدارة العامــة للمــرور والتنســيق والمتابعــة 
إلنجــاح مشــاركة الطلبــة فــي فعاليات أســبوع 
البرامــج  هــذه  مثــل  أن  موضحــة  المــرور، 

والفعاليات تعتبر جزًءا من ثقافة المواطنة.

بيــان  مدرســة  طلبــة  قــدم  المناســبة،  وبهــذه 
البحريــن أغنيــة خاصــة عن الســالمة المرورية 
بمشــاركة الفرقة الموســيقية للشــرطة، وقاموا 
بتطبيــق أنظمــة وإرشــادات المــرور فــي حلبــة 
الســيارات والدراجــات الهوائية والمصممة من 
“بهبهانــي”، والتــي تحتــوي علــى  قبــل شــركة 
إشــارات وعالمات مرورية تنظم حركة الســير 

في الشوارع والطرق.

خلــق جيــل واٍع بأهميــة االلتــزام بالقوانيــن المروريــة

مهارات متميزة للطلبة بأسبوع المرور

المنامة - وزارة الداخلية

أكــد وكيــل وزارة الداخلية الشــيخ ناصر بن 
عبدالرحمــن آل خليفة أن المرأة البحرينية، 
قطعــت شــوًطا طويــال فــي مســيرة العمــل، 
تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية في مجال 
االستثمار في العنصر البشري لتطوير العمل 
وتحسين األداء واالرتقاء بجودة الخدمات 
بمناســبة  تصريحــات  فــي  األمنية.وأشــار 
اليــوم العالمــي للمــرأة لمجلــة “األمــن” التــي 
تصدرهــا اإلدارة العامــة لإعــالم والثقافــة 
العامــة  إلــى أن منتســبات اإلدارة  األمنيــة، 
للمــرور )الشــرطة( تعمــل فــي تنظيــم الســير 
والمــرور وتتقــن العمــل بالتطبيــق التراكمي 
للخبــرات انطالًقــا مــن اســتيعاب التدريــب 
وترســيخ  األوليــة  بالخطــوات  يبــدأ  الــذي 
والنضــوج  المعرفــة  وتعميــق  التجربــة 
الوظيفي المســتمد مــن مهمة تطبيق قانون 
المــرور واللوائــح واألنظمــة المرورية، األمر 

الذي يتطلب قدًرا كبيًرا من المسؤولية.
وأضــاف أن ذلــك شــجع علــى الدفــع بالمرأة 

للعمــل فــي تنظيــم الحركــة المروريــة فــي 
الشــوارع وتــم اإلعالن عن ذلــك في أعقاب 
ســباق الفورموال 1 األخير وال توجد أسباب 
أو معوقات قانونية أو نظامية من شأنها أن 
تحــول دون قيام الشــرطة النســائية بالعمل 
المــروري الميدانــي أو بعبــارة أخــرى ميدان 
العمليــات، مذكــًرا بعمــل الشــرطة النســائية 

فــي القــوة الخاصــة وحمايــة الشــخصيات 
دون موانــع تذكــر مؤكــًدا نجاحهــا فــي هــذا 

الميدان.
وأردف: قــد يكــون هنــاك تباطــؤ فــي األمر؛ 
للتجربــة  كانــت  تمــت  التــي  الخطــوة  ألن 
وخاضعــة للتقييــم التخاذ خطــوات وفق ما 
يستقر عليه التقييم، وهذا ال يعني التراجع، 
إذ إن عمليــة التطــور فــي مملكــة البحريــن 

تسير دائًما إلى األمام.
الســيارات  يقــدن  كــن  النســاء  أن  وأوضــح 
بشــكل طبيعي في البحرين منذ زمن بعيد، 
ومــن الطبيعــي أيًضــا أن تكــون هناك نســاء 
يعملــن علــى تنظيــم حركــة المــرور بالمقابل 
للتعاطــي مع النســاء المخالفــات على األقل 
لذلــك نحــن فــي وقــت أصبــح فيــه إيقــاع 
االســتجابة  يســتدعي  متســارًعا  التطــور 
لظروف الواقع الموضوعي المعاش وتفعيل 
المتطلبات والحقوق المســتمدة قانونًيا من 

الدستور.

وكيل “الداخلية”: البحرينية قطعت شــوًطا طويال بمسيرة العمل

ال عوائق تمنع شرطيات المرور من العمل ميدانيا
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شــارك ســفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة  الشــيخ فواز بن محمد آل خليفة في اجتماع مجموعة االتصال ضمن التحالف الدولي 
لمكافحة داعش، الذي عقد في وزارة الخارجية البريطانية بمدينة لندن وبمشاركة ممثلين عن 79 دولة ومنظمة دولية عضو في التحالف، 

بغرض مناقشة آخر التطورات وبحث سبل التعاون المستقبلي بين أعضاء التحالف لمكافحة العنف والتطرف لهذه الجماعات اإلرهابية.

وتم خالل االجتماع مناقشة مستجدات 
اإلرهابي  داعــش  تنظيم  مكافحة  عملية 
والمناطق  الصراع  مناطق  في  وبخاصة 
ــى مــجــمــوعــات  ــ ــهــا إل ــررة، وتــحــول ــحـ ــمـ الـ
مجموعات  هيئة  على  منتشرة  إرهابية 
بحث  تم  كما  واسعة،  بأجندات  متمردة 
ســبــل مــكــافــحــة الــعــنــف والــتــطــرف عبر 
ومراكز  االستراتيجي  االتــصــال  قــنــوات 
االتصال الدولية التي تعمل ضمن شبكة 
عالمية لمنع المنظمات اإلرهابية من بث 
رسائلها التخريبية عبر األثير االلكتروني 
الشباب  إلــى  خــاصــة  للوصول  وخــارجــه 

والناشئة.
 وشدد المجتمعون على أهمية التواصل 

أية  لمراقبة  التحالف  بين خبراء أعضاء 
تطورات قد تحدث من خالل استخدام 
تلك التنظيمات لوسائل إعالمية جديدة 
ــحــكــومــات  والـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي بـــيـــن ال
ــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ وشــــــركــــــات الـ
سبل  لتحديث  اإلعالمية  والمؤسسات 
والعنف  لإلرهاب  التصدي  عملية  تطوير 

والتطرف .
وألقى  السفير كلمة مملكة البحرين، أشاد 
من خاللها بعمل التحالف الدولي المنشأ 
الــجــمــاعــات  لــمــكــافــحــة   2014 عـــام  مــنــذ 
اإلرهابية وبخاصة داعش، مشيًدا بنتائج 
للتحالف  الـــوزاري  االجتماع  ومخرجات 
2019 بواشنطن  6 فبراير  الذي عقد في 

في الواليات المتحدة األمريكية، مؤكًدا 
للتحالف  البحرين  مملكة  دعــم  استمرار 
الــدولــي ووقــوفــهــا مــع جميع الـــدول في 
مكافحة العنف والتطرف بكافة أشكاله، 
الدوليين  واألمــن  السلم  لتعزيز  وسعيها 
في العالم وبخاصة عبر العمل الذي تقوم 
قـــرارات  تنفيذ  فــي  البحرين  مملكة  بــه 
الــصــلــة، حــيــث تم  مــجــلــس األمــــن ذات 
في  المهمة  االجتماعات  من  تنظيم عدد 
هذه  تنفيذ  على  للعمل  البحرين  مملكة 
ــاب  ــقــــرارات لــمــكــافــحــة مــخــاطــر اإلرهــ ــ ال

وبخاصة تنظيم داعش .
ــواز بــن مــحــمــد آل  كــمــا أشــــار  الــشــيــخ فــ
تتم  والتي  الوطنية  الجهود  إلى  خليفة 

مع  المحلية  القوانين  مواءمة  من خالل 
لمكافحة  الدولية  والقرارات  التوجيهات 
اإلرهاب والتطرف في العالم، منوًها إلى 
عمل الحكومة على تعزيز العمل الوقائي 
البرامج  من  مجموعة  عبر  واالستباقي 
ــة الــمــتــخــصــصــة لــصــد ســهــام  ــطـ ــشـ واألنـ

على  للشباب  الموجهة  والعنف  التطرف 
المواقع اإللكترونية  أبرزها  منصات عدة 
ووسائل التواصل االجتماعي والمحطات 
مثمر  تعاون  عبر  تتم  والتي  اإلعالمية، 
ــدد مــن الــــــوزارات والــمــؤســســات  بــيــن عـ

الوطنية المعنية. 
وشدد السفير على التزام مملكة البحرين 
التام بهذه القضية، وتأييدها القوي للعمل 
التابعة  االتــصــاالت  خلية  به  تقوم  الــذي 
التي  داعــش  لمكافحة  الدولي  للتحالف 
 ٢٠١٥ منذ  االستشاري  مجلسها  ترأست 
والتي  البحرينيات  الدبلوماسيات  أحــد 
التحالف  أعــضــاء  قــبــل  مــن  تعيينها  تــم 
ــرســمــي  ــمــمــثــل ال ــبـــعـــون كــال الـــتـــســـع وسـ
مؤكدًا   ،٢٠١٨ بنوفمبر  الدولي  للتحالف 
الــكــفــاءات  لــديــهــا  الــبــحــريــن  بـــأن مملكة 
هذا  في  المتخصصة  والخبرات  القيمة 
الــمــجــال الــحــســاس الــشــامــل لــالتــصــال 

السيكولوجية،  والعمليات  االستراتيجي 
وترحب بفرصة تبادل هذه الخبرات مع 
التصدي  بــهــدف  التحالف  فــي  شركائها 
لــأيــديــولــوجــيــات الــمــتــطــرفــة، وأهــمــيــة 
التحالف على  المشترك من خالل  العمل 
الــضــرر وذلـــك مــن خالل  استباق وقـــوع 
تجفيف منابع تمويل اإلرهاب في العالم 
االرهابية  الجماعات  هــذه  وصــول  ومنع 

أليديولوجياتها الهدامة 
في ختام االجتماع، أكد الحضور  أهمية 
االستفادة من التجارب الوطنية التي قام 
مكافحة  التحالف في مجال  أعضاء  بها 
ــتــطــرف، مــع األخـــذ فــي عين  الــعــنــف وال
أرض  على  الحاصلة  المتغيرات  االعتبار 
وأتباعها  تبديل داعش  الواقع من حيث 
وخاصة  متغيره  تواصل  ووسائل  لطرق 
بعد الهزائم العسكرية التي تجرعتها في 

مناطق النزاع.

المنامة - وزارة الخارجية

البحرين مستمرة بدعم التحالف الدولي لمكافحة اإلرهاب

الشيخ فواز بن محمد

وزير الدفاع يرعى حفل ختام الدورة القضائية التأسيسية
ــري ــك ــس ــع ــتــســبــي الـــقـــضـــاء ال ــراف مــتــخــصــصــيــن وضـــبـــاط مـــن مــن ــ ــإش ــ أقــيــمــت ب

أقيم تحت رعاية وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا بن حسن النعيمي حفل ختام الدورة القضائية التأسيسية الثامنة للضباط في أعمال 
النيابة العسكرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نظمها القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين.

ــدد مــن الــضــبــاط  ــذه الـــــدورة عـ وشــــارك فــي هـ
والقانونية  القضائية  الهيئات  إلى  المنتسبين 
العربية  )المملكة  الشقيقة  لــلــدول  العسكرية 
السعودية، دولة الكويت، سلطنة عمان(، إضافة 
ــى مــشــاركــة عــدد مــن الــضــبــاط مــن منتسبي  إل
الجهات العسكرية واألمنية في مملكة البحرين 
مــن قـــوة دفــــاع الــبــحــريــن والـــحـــرس الــوطــنــي 

ووزارة الداخلية وجهاز األمن الوطني.
وأشاد وزير شؤون الدفاع بالجهود التي بذلت 
القضائية  التأسيسية  الدورة  في سبيل إنجاح 
القائد  بتوجيهات  نّوه  كما  )الثامنة(،  العسكرية 
العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ 
بــشــأن تسهيل  أحــمــد آل خــلــيــفــة  بـــن  خــلــيــفــة 
ــمــاديــة كــافــة لخدمة  اإلمــكــانــات الــبــشــريــة وال
مجلس  دول  فــي  المسلحة  الــقــوات  منتسبي 

الــتــعــاون لـــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، فيما قــّدم 
التهاني للضباط المشاركين في الدورة جميًعا.

العسكري  القضاء  رئيس  أكــد  آخــر،  جانب  من 
اللواء حقوقي يوسف راشد فليفل أن برنامج 
الدورة قد تم اإلشراف عليه وتنفيذه من جانب 
القضاء  منتسبي  مــن  والمستشارين  الضباط 
المستشارين  من  عــدد  إلــى  إضافة  العسكري، 
القانونية  الجهات  بعض  فــي  والمتخصصين 
في:  والمتمثلة  البحرين،  بمملكة  والقضائية 
)معهد الدراسات القضائية والقانونية، والنيابة 
ــة  ــ واألدل لــلــمــبــاحــث  الــعــامــة  واإلدارة  ــعــامــة،  ال
الفساد  لمكافحة  الــعــامــة  واإلدارة  الجنائية، 
واإلدارة  ــكــتــرونــي،  واإلل االقــتــصــادي  ــن  واألمــ

العامة للمرور(.
البرنامج تدريبا عمليا ونظريا في  وقد تضمن 

إجراءات  من  ابتداء  العسكرية،  النيابة  أعمال 
القضائي،  الضبط  مأمور  وواجبات  االستدالل 
النيابة  في  المتبعة  التحقيق  بإجراءات  مرورا 
الــعــســكــريــة، انــتــهــاء بـــإجـــراءات الــتــصــرف في 
محاضرات  إعطاء  تم  كما  القضائية،  الدعوى 
فــــي الـــقـــانـــون الــــدولــــي اإلنـــســـانـــي وحـــقـــوق 
الـــدورة تضمنت عقد  أن  إلــى جانب  االنــســان، 
القضائية  الجهات  من  للعديد  ميدانية  زيارات 

والقانونية في مملكة البحرين.
ــؤون الــدفــاع الــشــهــادات على  ــر شـ وســلــم وزيـ
الدورة،  التقديرية ألوائل  الخريجين والجوائز 
مباركا ومهنئا لهم تخرجهم من الدورة بنجاح، 
هيئة  رئــيــس  مساعد  التخريج  حفل  وحــضــر 
الشيخ  الــركــن  الــلــواء  البشرية  للقوى  ــان  األركـ
الــتــدريــب  آل خليفة، ومــديــر  راشـــد  بــن  عــلــي 

السعد،  راشـــد  الــركــن صــالح  الــلــواء  العسكري 
محمد  العميد  الــســعــودي  العسكري  والملحق 
ــدد مـــن كــبــار الــضــبــاط  عــبــدهللا الــتــمــيــمــي، وعــ
البحرين والحرس الوطني ووزارة  بقوة دفاع 

الداخلية وجهاز األمن الوطني.
الجاللة  العهد اإلصالحي لصاحب  بداية  ومنذ 
قوة  فــي  العسكري  الــقــضــاء  قــام  ــبــالد،  ال ملك 

الـــدورات  مــن  العديد  بتنظيم  البحرين  دفــاع 
مجلس  دول  فــي  المسلحة  الــقــوات  لمنتسبي 
ــيــة )ضـــبـــاط،  ــعــرب ــدول الــخــلــيــج ال ــ الـــتـــعـــاون لـ
العمل  وضباط صف، وأفــراد( وذلك في نطاق 
القضائي والقانوني، حيث تم من خاللها تزويد 
في  والنظرية  العملية  بالمهارات  المشاركين 
المجال القضائي، كما أن القضاء العسكري ومنذ 

القضائية  األجهزة  أوائــل  من  كان   2002 العام 
مملكة  في  الحقوق  كليات  مع  تواصلت  التي 
العملي  التدريب  إجــراء  في  وساهم  البحرين، 
لعشرات الطلبة من خالل تزويدهم بالمهارات 
القانونية والعملية، وقد حازت برامج التدريب 
بجامعات  الــحــقــوق  كليات  عــمــداء  ثــنــاء  على 

المملكة.

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل وزيــر الداخليــة الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة 
أمــس مديــر عام حــرس الحــدود بالمملكــة العربية الســعودية 
الشــقيقة الفريــق بحــري عــواد بن عيــد البلوي، رئيــس الجانب 
الســعودي في اجتماعات فرق العمــل الخاصة باللجنة األمنية 
المشــتركة بين البلدين الشــقيقين، بحضور رئيس األمن العام 
اللــواء طارق الحســن وقائد خفر الســواحل اللــواء ركن بحري 

عالء سيادي.

الوزير  رحــب  اللقاء،  مستهل  وفــي 
بمدير عام حرس الحدود بالمملكة 
والوفد  الشقيقة  السعودية  العربية 
الـــمـــرافـــق، مــشــيــدا بــعــمــق ومــتــانــة 
التي  الوثيقة  التاريخية  العالقات 
والمملكة  الــبــحــريــن  مملكة  تــربــط 
العربية السعودية الشقيقة في ظل 
قيادة عاهل البالد صاحب الجاللة 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
الشريفين  الحرمين  خــادم  وأخيه 
الــمــلــك ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز آل 

سعود.
الجهود  تعزيز  أهمية  الوزير  وأكــد 
ــز الـــتـــعـــاون  ــ ــزي ــعــ ــ ــة وت ــركـ ــتـ ــشـ ــمـ الـ
ــــي بـــيـــن حـــرس  ــن والــتــنــســيــق األمــ

ــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  الــــحــــدود فــــي ال
الــســعــوديــة وخــفــر الــســواحــل في 
تحقيق  يضمن  بما  البحرين  مملكة 
البحرية،  الــســالمــة  وتــعــزيــز  األمـــن 
السواحل  خفر  تــزويــد  إلــى  منوها 
التكنولوجية  المنظومات  بأحدث 
والـــتـــدريـــبـــيـــة، وتـــطـــويـــر مــنــشــآتــه 
الحالية  احتياجاته  مــع  يتفق  بما 
والمستقبلية، بما يضمن توفير بيئة 

بحرية آمنة.
ــقــاء، مــنــاقــشــة السبل  ــل وتـــم فــي ال
مجال  في  التعاون  بتعزيز  الكفيلة 
وبحث  البحرية،  والسالمة  األمــن 
عدد من الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.

تعزيز السالمة البحرية مع السعودية

قــــوة الدفـــاع ماضيـــــة في العطـــاء
الملك جاللة  دعم  بفضل  باإلنجازات  حافلة  مسيرتها  العام:  القائد 

البحرين  دفــاع  لقوة  العام  القائد  قام 
ــشــيــخ خــلــيــفــة بن  ــن ال ــركـ الــمــشــيــر الـ
بزيارة  أمــس  صباح  خليفة  آل  أحمد 
تفقدية لعدد من من أسلحة ووحدات 
بجولة وقف  فيها  قــام  الــدفــاع،  قــوة 
وشاهد  القتالية  الجاهزية  على  فيها 
وتجهيزاتها،  الــوحــدات  اســتــعــدادات 
ــن الـــمـــهـــمـــات  ــ ــاز عـ ــ ــجـ ــ ــع إليـ ــمــ ــ ــت واســ

والواجبات الموكلة لها.
وثــمــن الــقــائــد الــعــام الــــدور الــوطــنــي 
البحرين  دفــاع  قــوة  لرجال  المقدس 
الــبــواســل الــذيــن يــبــذلــون كــل مــا في 
العسكري  العطاء  ألوية  لرفع  وسعهم 
أن  مضيفًا  الوطني،  اإلنــجــاز  وبــيــارق 
القوة تقف بعون من هللا تعالى ومن ثم 
برجالها من أبناء البحرين المخلصين 
وبسالحها وعتادها شامخة في وجه 
كل من تسول له نفسه المساس بأمن 
واستقرار الوطن، ومن أجل أن تظل 

المملكة في رخاء وازدهار.
وقال إن مسيرة قوة الدفاع وبفضل 
الرعاية الكريمة لعاهل البالد صاحب 

الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل  الــجــاللــة 
العسكرية  باإلنجازات  حافلة  خليفة 
جميع  ــمــيــزت  وت اإلداري  والـــنـــجـــاح 
ــا بـــالـــكـــفـــاءة واإلخـــــــالص  ــهـ ــلـ ــراحـ مـ
الوطنية  بــالــمــســؤولــيــة  ــاس  ــسـ واإلحـ
والتضحية من أجل الوطن، وحققت 
التي  العظيمة  اإلنــجــازات  من  العديد 
في سجلها  واعتزاز  فخر  بكل  دونت 

الـــحـــافـــل عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي 
والخليجي.

وأكد أن قوة الدفاع ماضية بكل عزم 
ــفــداء والعمل  وحـــزم فــي الــعــطــاء وال
القوة  العسكرية إلعداد  على خططها 
األمثل  ــداد  اإلعــ الــمــنــشــودة  الوطنية 
واإلداري  العسكري  المستويين  على 
ومواكبة  التحديات  شتى  لمواجهة 

الـــتـــطـــورات والـــقـــفـــزات الــهــائــلــة في 
مــخــتــلــف الــمــجــاالت الــعــســكــريــة عن 
ــوة الــدفــاع  ــم وتـــزويـــد قــ طــريــق دعــ
ــأحــدث األنــظــمــة الــمــقــاتــلــة وتــأهــيــل  ب
الوطنية من ضباط وضباط  كوادرها 
التقنية  متطلبات  على  وأفـــراد  صف 

المعاصرة.
وأعرب عن سروره وتقديره لما يتمتع 
به رجال قوة دفاع البحرين من القوة 
والــبــســالــة والــعــزيــمــة فــي الــــذود عن 
الدؤوب  وعملهم  وبذلهم  الوطن  ثرى 
الــمــقــدس  ــهــم  واجــب ألداء  الــمــخــلــص 
على الوجه األمثل مما يجسد ويؤكد 
لنيل شــرف خدمة  الــصــادقــة  الــرغــبــة 
مكتسباتها  عـــن  والـــدفـــاع  الــمــمــلــكــة 
الــتــاريــخــيــة ومــنــجــزاتــهــا الــحــضــاريــة، 
بعونه  يــمــدهــم  أن  تــعــالــى  ــًا هللا  داعــي
وتوفيقه في تنفيذ المهام والواجبات 
الــوطــنــيــة الــمــوكــلــة إلــيــهــم فــي داخــل 
البالد وخارجها، وأن يديم على مملكة 
في  األمــن  واالستقرار  نعمة  البحرين 
ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجاللة 

عاهل البالد القائد األعلى.

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

ُأقيم بقوة دفاع البحرين صباح امس، 
اإلعــداد والتدريب  انتهاء فترة  حفل 
من  المتدربين  لمجموعة  العسكري 
الملكية  االحــتــيــاطــيــة  ــقــوة  ال وحــــدة 
وذلــك في إحــدى وحــدات قــوة دفاع 
موجز  شرح  ُقــدم  أن  وبعد  البحرين. 

ــل سير  ــراحــ ــج ومــ ــرامـ ــبـ عـــن أهــــم الـ
ــات الــنــظــريــة والــتــطــبــيــقــات  ــب ــتــدري ال
فترة  عليها  اشتملت  الــتــي  العملية 
ــب، تــــم تـــوزيـــع  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ اإلعـــــــــداد والـ
والجوائز  المتدربين  على  الشهادات 

التقديرية على المتفوقين.

إتمام إعداد متدربي “االحتياطية الملكية”

رجاالت الحرس الوطني رفعوا راية البحرين“حصن الوطن” األسبوع المقبل

أعلنت قوة دفاع البحرين أنها ستنفذ تمرين القيادات “حصن الوطن” 
األسبوع  خــالل  الداخلية  ووزارة  الوطني  الحرس  مع  بالمشاركة 
سيشتمل  البحرين  مملكة  محافظات  مناطق  مختلف  في  المقبل 
على مراحل مختلفة الختبار فعالية خطط العمليات المعّدة للتعامل 
مع األزمات بجميع أنواعها، وتحديد أطر التعامل األنسب معها وبما 
يعزز التعاون والتنسيق المشترك بين قوة دفاع البحرين والحرس 

الوطني ووزارة الداخلية.

العمليات  وحــدة  قائد  استقبل 
الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــرس الــوطــنــي 
الرائد الركن سمو الشيخ سلمان 
بن محمد بن عيسى آل خليفة، 
ــــدهللا مــصــطــفــى  ــب الـــنـــقـــيـــب عــ
مــحــمــد مـــن وحــــدة الــعــمــلــيــات 
نيل  على  إيــاه  مهنًئا  الخاصة، 
المشاة  دورة  في  األول  المركز 
المتقدمة رقم )15( التي أقامها 
الحرس الوطني بدولة الكويت 
األول  المركز  وكذلك  الشقيقة، 

في اللياقة البدنية.
كما هنأه بحصول بحثه الفردي 
ــعــســكــري ”طـــائـــرة الــفــانــتــوم  ال
القوات  على  وأثــرهــا  المسّيرة 
الثالث  المركز  على  المسلحة” 

في الدورة.

ــدة  ــ ــد وحـ ــ ــائ ــ وأشـــــــــاد ســـمـــو ق
بالمستوى  الخاصة،  العمليات 
الرفيع والصورة المشّرفة التي 
مشاركته  فــي  النقيب  قــّدمــهــا 
المتخصصة  ــدورة  ــ ال تلك  فــي 
الــتــي انــعــقــدت فــي الــفــتــرة من 

14 فــبــرايــر،  6 أكــتــوبــر وحــتــى 
الــحــرس  مـــؤكـــًدا أن رجـــــاالت 
راية  رفع  على  عهدوا  الوطني 
مملكة البحرين وصرح الحرس 
مشاركاتهم  كافة  في  الوطني 

الداخلية والخارجية.



bussines
@albiladpress.com 10

شركة تطوير المشروع  تسعى للحصول على 4.5 مليون دينار

إدامـة تبحـث تمـويـل “سـعـادة”

استئجار سيارة لرئيـس “النـواب”

طرحــت شــركة البحريــن لالســتثمار العقــاري “إدامــة” مناقصــة للحصــول علــى تمويــل بقيمــة 4.5 مليــون دينار لتطوير مشــروع “ســعادة” فــي المحرق، تقــدم إليها 5 
عطاءات ُعلق أحدها، وكانت العطاءات المقدمة لـ 4 بنوك محلية كل منها بقيمة 4.5 مليون دينار للمناقصة، في حين تقدم البنك الخامس بمبلغ 5 ماليين دينار.

ووفًقــا ألحــدث بيانــات، فــإن شــركة “إدامــة” تمتلــك قطعــة 
أرض تقع في المحرق بمساحة قدرها 18.08 ألف متر مربع، 
وتعمل على تطوير مشــروع “ســعادة” تحت شــركة “ســعادة 
للتطويــر العقــاري” المملوكة إلدامة بنســبة 100 % وتســعى 

للحصول على تمويل بقيمة 4.5 مليون دينار.
كمــا طرحت شــركة طيــران الخليج مناقصــة لتعيين مقاول 
إلنشــاء قاعــة رجال األعمال في مبنــى المطار الجديد تقدم 
إليهــا 5 عطــاءات، ُعلق اثنان منها، وأقل عطاء بنحو 954.9 

ألف دينار.
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة  طرحــت  وكذلــك 
والتخطيط العمراني )الصندوق الســعودي للتنمية( مناقصة 
فــي  الشمســية  الطاقــة  نظــام  وتركيــب  وتوريــد  لتصميــم 
مدرســة الشــيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشــاملة للبنات 

تقدم إليها عطاء وحيد بنحو 477.8 ألف دينار.
مجلــس  موقــع  علــى  نشــرت  بيانــات  أحــدث  وأظهــرت 
المناقصــات والمزايــدات أمــس فتح 15 مناقصــة، ومزايدة، 
تابعــة لـــ 8 جهات حكومية، بإجمالي 72 عطاء، في حين تم 
تعليق 13 عطاء تابًعا لـ 8 جهات حكومية. وبلغ مجموع أقل 
العطــاءات المقدمــة نحو 14.8 مليون دينار لـ 68 عطاء، في 
حيــن تم اســتثناء 4 عطاءات لصعوبة تحصيــل المعلومات 

الفنية على الموقع.
البحريــن  نفــط  لشــركة  مناقصــات   5 فــي  المجلــس  ونظــر 
)بابكــو(، أبرزهــا لتوفير خدمة طويلة األمــد لتوفير صهريج 
الســحب الفراغــي )ســحب المــواد الســائلة الخطــرة وغيــر 
الخطــرة( فــي مناطــق العمليــات لدى الشــركة، تقــدم إليها 8 
عطــاءات أقلهــا بنحــو 3.7 مليــون دينــار، ومناقصــة لتقديم 
خدمــات تنفيذ نظام إدارة كفاءات الموارد البشــرية لمدة 5 
سنوات، تقدم إليها عطاءان، ُعلق أحدها، وأقل عطاء بنحو 

2.1 مليون دوالر )ما يعادل 791.5 ألف دينار(. 
كما فتح المجلس مناقصتين لشركة تطوير للبترول، أبرزهما 
لتقديــم خدمــات األنابيــب الملتفــة، حيــث ســيوفر المقــاول 
والكيماويــات  والموظفيــن  األدوات  المثــال  ســبيل  علــى 
والخدمــات لألنابيــب الملتفــة  تقــدم إليها 7 عطــاءات، ُعلق 
3 منهــا، وأقــل عطــاء بنحو 9.3 مليــون دوالر )ما يعادل 3.5 
مليــون دينــار(. أما المناقصة األخرى، فمــن أجل توقيع عقد 
زمنــي لمــدة 5 ســنوات لتوريــد رأس البئــر المســتخدمة في 
حفــر آبــار النفــط والغــاز تقــدم إليهــا 4 عطاءات، علــق اثنان 
منها، ولصعوبة تحصيل المعلومات الفنية على الموقع لهذه 

العطاءات تم استثناؤها من مجموع أقل العطاءات.
وكذلــك فتــح المجلــس مناقصتيــن لهيئــة الكهربــاء والمــاء 

)إدارة التخطيــط والدراســات(، أولهمــا لتوقيــع عقــد إنشــاء 
المدينــة  مشــروع  لتزويــد  الرئيســة  الميــاه  توزيــع  محطــة 
الجنوبيــة اإلســكاني )مدينــة خليفــة( بالميــاه، تقــدم إليهــا 5 
عطــاءات، والثانيــة لتوقيــع عقــد اســتكمال إنشــاء محطــة 
توزيع المياه الرئيســة لتزويد مشــروع شرق الحد اإلسكاني 
المجلــس  فتــح  وأيًضــا  عطــاءات.   4 إليهــا  تقــدم  بالميــاه، 
مناقصتيــن لهيئــة الكهربــاء والمــاء، أبرزهما إليجــاد مصادر 
 6 إليهــا  البيانــات، تقــدم  خارجيــة إلدارة وتشــغيل قاعــدة 
عطــاءات علــق أحدهــا وأقل عطــاء بقيمة 39.6 ألــف دينار، 
والثانيــة لســفلتة وأعمــال مدنيــة مختلفــة مصاحبــة تابعــة 
لقســم الخدمــات فــي ســترة، تقــدم إليهــا 11 عطــاء، علــق 

أحدها، وأقل عطاء بنحو 31 ألف دينار.

المناقصــات  مجلــس  خــال  مــن  النــواب  مجلــس  طــرح 
والمزايــدات، مناقصة لتأجير ســيارة لرئيس مجلس النواب  
لمدة 48 شهرا، تقدم إليها 4 عطاءات، أقلها بنحو 26.8 الف 

دينار في حين جاء أعاها قرابة الـ 60.1 ألف دينار.

ووفًقــا لموقــع مجلــس المناقصــات فــإن وصــف المناقصــة 
يتضمــن تأجيــر خدمــة ســيارة لرئيــس مجلس النــواب نوع 
صالــون 4 أبــواب، علــى أن تكــون قــوة المحــرك: 8 ســلندر 
وميــزات الســامة: وســائد هوائيــة، مســاعدة فــي المســار، 

المنطقة العمياء، تجنب االصطدام، مســاعدة القيادة، رؤية 
ليلية. واشــترطت المناقصة أن تكون المواصفات الداخلية 
بمقاعــد جلديــة، حزمــة راحــة المقاعــد الخلفية فيما ســيتم 

اختيار اللون.

“فالي دبي”: “بوينج 
ماكس” أساسية 

باستراتيجيتنا

قالــت فــاي دبي أمس الخميــس إن الطائرة 
إيقافهــا  جــرى  التــي  ماكــس،   737 بوينــج 
عــن الطيــران بعــد حادثــي تحطــم لهــا فــي 
مــن  أساســيا  جــزءا  تظــل  أشــهر،  خمســة 
اســتراتيجيتها للمســتقبل. وطلبــت الشــركة 
أكبــر  احــدى  وهــي  للحكومــة،  المملوكــة 
مشــتري الطائــرات مــن طــراز ماكس، شــراء 
للطائــرة  الجديــد  الطــراز  مــن  طائــرة   250
نحيفــة البدن منــذ 2013، وتشــغل حاليا 13 
طائــرة ماكــس 8 وتســع طائــرات ماكــس 9. 
وقالت متحدثة باسم الشركة ”ندرك أن هذا 
موقف فريد ومعقد تبرره السامة والقواعد 
التنظيمية. هناك عدد من العوامل اإلجرائية 

التي تتعامل معها فرقنا الخبيرة”.

دبي -رويترز

المنامة - الصناعة والتجارة

أشــاد وزير الصناعة والتجارة والســياحة زايد الزياني بالمساهمات الكبيرة والشراكة 
المميزة القائمة بين القطاع الخاص والحكومة، من حيث تنفيذ المشاريع االقتصادية 
والتجاريــة ذات القيمــة المضافــة لاقتصــاد الوطنــي، منوهــًا فــي هــذا الصــدد بــدور 
جمعيــة رجــال األعمــال البحرينية فــي تعزيز التنمية االقتصادية فــي البحرين وإبراز 
الصورة المتقدمة للبحرين كبيئة حاضنة لكبريات الشــركات االســتثمارية والمشــاريع 
الضخمة التي تتخذ منها موقعًا ألعمالها في المنطقة. جاء ذلك خال االجتماع الذي 
جمــع الوزيــر برئيــس مجلــس إدارة جمعيــة رجــال األعمــال البحرينيــة خالــد الزياني، 
بحضــور وكيــل الــوزارة لشــؤون التجــارة نــادر المؤيد، حيث أشــار الوزيــر بالخطوات 
اإليجابيــة التــي تنتهجها الجمعية وتعاونها المســتمر مع الوزارة فيمــا يتعلق بالقطاع 
االقتصــادي، وتنظيمهــا ومشــاركتها للعديــد مــن الفعاليــات االقتصاديــة المؤثــرة على 

الصعيدين المحلي والدولي.
كما أكد الوزير أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تفخر بعطاءات القطاع الخاص 
البحرينــي وتعتبره شــريكًا رئيســًا في نهضــة االقتصاد الوطني ونمــوه، وتعمل بكافة 
السبل وبمشاركة الجهات المعنية على تقديم المزيد من التسهيات لضمان انسيابية 

إقامة االستثمارات سواء المحلية أو العالمية.

“الخاص” شريكًا بنهضة االقتصاد
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أكد اقتصاديون ورواد أعمال “أن التقاعد االختياري مبادرة واعدة تحمل الكثير من اإليجابيات ويجب أن تتوفر لها جميع 
المقومات لكي تستمر وتحقق مبتغاها في خفض المصروفات الحكومية وزيادة اإليرادات لتحقيق إحدى مبادرات برنامج 

التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق نقطة التوازن بين اإليرادات والمصروفات بحلول العام 2022”.

خاصــة  تصريحــات  فــي  وأكــدوا 
لوكالــة أنبــاء البحريــن )بنــا( أن “دخــول 
مــن  االختيــاري  التقاعــد  مســتفيدي 
ريــادة  مجــال  إلــى  الحكومــة  موظفــي 
فــي  شــك  أدنــى  بــا  األعمــال سيســهم 
توســيع هامــش فــرص العمــل وتنشــيط 
الحركــة االقتصاديــة فــي المملكة”.وقال 
الخبير االقتصادي جعفر الصايغ إن “التقاعد 
االختياري هدفه خفــض المصروفات العامة 
والعجــز المالــي والمســاهمة فــي وقــف نمــو 
الديــن العــام، خاصــة وأن الرواتــب واألجــور 
المصروفــات  مــن  األكبــر  النســبة  تشــكل 
المتكــررة”. وأوضــح الصايــغ أن “تقاعــد أكثر 
مــن 9 آالف موظــف حكومــي سيســاهم فــي 

خفــض المصروفات والنفقات والعجز”، الفتا 
إلــى أن العديد منهم مــن المتوقع أن يدخلوا 
مجال االســتثمار وضخ أموالهم في التجارة 
وريادة األعمال، مما سيتســبب في تســجيل 
زيادة في السجات التجارية وتزايد اإلقبال 
على إنشــاء مؤسسات ومشاريع جديدة، بما 
لاقتصــاد  جديــدة  صحيــة  دورة  ســيخلق 

الوطني بفضل زيادة حركة االستثمارات.
من جانبه، أكد رجل األعمال خالد األمين أن 
“التقاعد االختياري منح الفرصة لمن يملكون 
للقطــاع  االتجــاه  والمغامــرة  المبــادرة  روح 
الخــاص وفتــح الباب واســعا أمامهــم لريادة 
األعمــال”، الفتا إلى أن “المبادرة حققت عدة 
منافع للدولة ولموظفي الحكومة ويجب أن 

تســتمر لتعظيــم إيجابياتهــا إلنعــاش وتنمية 
االقتصــاد الوطني”. وأضاف األمين “إن عدد 
مــن تقاعد اختياريــا ليس بالقليل، هذا العدد 
بــكل تأكيــد يخــدم قطــاع الريــادة ومجتمــع 
المــال واألعمــال فــي المملكــة، وال يجــب أن 
تكــون نظرتنــا ضيقــة أو ســلبية، ويجــب أن 
نتعــاون جميعــا مــع الحكومــة حتــى تنجــح 

مبادراتها إلنجاح التوازن المالي”.
جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
االقتصادييــن البحرينيــة علــي الموالنــي “إن 
التقاعــد االختيــاري هيــأ األرضيــة المناســبة 
لمــن كان لديــه حلــم االســتثمار فــي القطــاع 
الخــاص وتحولــه إلــى حقيقــة علــى األرض، 
لتســخير  خاصــة  لمؤسســات  االنضمــام  أو 

خبراتهــم في خدمة مجتمع األعمال”. ولفت 
الموالنــي إلــى أن “التقاعــد االختيــاري حقــق 
تنوعــا فــي مشــاركة البحرينييــن فــي ســوق 
زيــادة  علــى  الحكومــة  ممــا يســاعد  العمــل، 
وتســخير  واإلنتاجيــة  الكفــاءة  معــدالت 
التطــور التكنولوجــي فــي االرتقاء بمســتوى 
الســيما  للمواطنيــن،  المقدمــة  الخدمــات 
صــارت  الحكوميــة  الخدمــات  غالبيــة  وان 

إلكترونية واالعتماد على أفراد اقل”.
إن  الجناحــي  حــازم  العمــل  رائــد  وقــال 
كثيــرة  االختيــاري  التقاعــد  “إيجابيــات 
تقليــص  فــي  تتمثــل  للعيــان  وواضحــة 
المصروفــات المتكــررة، وتهيئــة حيــز راحــة 
راتبهــم  بفضــل  اختياريــا  للمتقاعديــن 
الــذي يؤهلهــم  التقاعــدي وتراكــم خبراتهــم 
الحــرة”.  األعمــال  عالــم  فــي  لانطــاق 
اختياريــا  “المتقاعديــن  أن  الجناحــي  وبّيــن 
وليســوا  للوظائــف  منتجيــن  ســيصبحون 

مســتهلكين لهــا، وبالتالــي ســتكون ذلــك أول 
إيجابية لاقتصــاد الوطني، مدعوما بالدعم 
الســخي الذي يقدمه صندوق العمل )تمكين( 
لــرواد األعمــال فــي كل القطاعــات، إضافــة 
إلــى المحفــزات المقدمة مــن وزارة الصناعة 
والتجــارة والســياحة وإقرار قانــون الحماية 

من اإلفاس”.
وذكــر المستشــار االســتثماري أســامة معيــن 
الطريــق  ســيمهد  االختيــاري  “التقاعــد  أن 
أمــام انتعــاش قطــاع المؤسســات الصغيــرة 
مــن  المزيــد  تقديــم  عبــر  والمتوســطة 
واألفــكار  الناشــئة  للشــركات  التســهيات 
األعمــال،  حقــول  مختلــف  فــي  المبتكــرة 
واســتغال الخبــرات المتراكمــة للمتقاعدين 
اختياريــا بدال مــن اللجوء لخبــرات األجانب 
أو اســتيراد العمالة الوافــدة المؤهلة”. ولفت 
معيــن إلــى إمكان تنمية قــدرات المتقاعدين 
رواد  أو  مستشــارين  ليصبحــوا  اختياريــا 

يخــدم  بمــا  ومتوســطة  صغيــرة  مشــاريع 
علــى  قــادرًا  ويجعلــه  الوطنــي  االقتصــاد 
اســتيعاب أعــداد أكبر مــن الخريجين الجدد 
مــن الجامعــات والمعاهــد، منوهــًا بأنــه مــن 
المتوقــع أن تكــون رواتــب وحوافــز القطــاع 
المهــارات  بفضــل  الخــاص افضــل مســتقباً 

البحرينية المكتسبة”.
االصطناعــي  الــذكاء  جمعيــة  رئيــس  وقــال 
“التقاعــد  إن  حاجــي  جاســم  البحرينيــة 
قطــاع  تغذيــة  فــي  سيســاهم  االختيــاري 
مــن  بمزيــد  الناشــئة  والشــركات  االبتــكار 
عــدد  فــي  واالســتثمار  الشــبابية  الطاقــات 
أكبــر مــن األفــكار الرياديــة فــي قطــاع المال 
“إعطــاء  أن  حاجــي  وأوضــح  واألعمــال”. 
لاســتثمار  الفرصــة  اختياريــا  المتقاعديــن 
واالبتــكار هــو بحــد ذاتــه مبــادرة اســتثنائية 
ستعود بالخير الكثير على االقتصاد الوطني 

وجهود التنمية المستدامة في المملكة”.

المنامة - بنا

التقاعد االختياري مبادرة تزيد فرص العمل وتنشط االقتصاد

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

“البورصة” تشهد صعودا أسبوعيا
الــخــمــيــس يــــوم  ديـــنـــار  ــون  ــي ــل م  1.4 بــــ  ــم  ــه س ــون  ــي ــل م  5.3

خــال  الماليــة  البحريــن  ســوق  ارتفعــت 
أســهم  بفضــل  الجــاري  األســبوع  تعامــات 
العــام  المؤشــر  والخدمــات. وصعــد  البنــوك 
المســتوى  إلــى   %  0.01 بنســبة  للســوق 
0.14 نقطــة.  1409.06 نقطــة، رابحــا نحــو 
وبلغــت االرتفاعــات األســبوعية نحو 0.110 
%، بفضــل ســهم الخليجــي التجــاري 2.78 
%. وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.35 %، 

مدفوعــا بســهم عقــارات ســيف بنحــو 1.79 
.%

فــي المقابــل، تراجــع قطاع االســتثمار 0.35 
%، بضغــط مــن ســهمي إنفســتكورب 3.09 
%، وجــي إف إتــش المالي 1.92 %. وجرى 
مقابــل  ســهم،  مليــون   18.39 نحــو  تــداول 
نحو 15.61 مليون ســهم األســبوع الماضي. 
فيما قفزت الســيولة إلى 5.09 مليون دينار، 
بنهايــة  دينــار  مليــون   4.93 بنحــو  مقارنــة 

األسبوع المنتهي.

علــى صعيــد متصــل، أقفل مؤشــر البحريـــن 
العام أمس الخميس عند مستوى 1,409.06 
بانخفاض وقدره 2.15 نقطة مقارنة بإقفاله 
يوم األربعاء، في حين أقفل مؤشر البحرين 
اإلســامي عنــد مســتوى 813.35 بانخفاض 
وقدره 10.89 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

وبلغ إجمالي كمية األوراق المالية المتداولة 
5.27 مليــون ســهم ووحدة، بقيمــة إجمالية 
قدرهــا 1.40 مليــون دينــار، تـــم تنفيذها من 

خال 85 صفقة.

وتــداول المســتثمرون في بورصــة البحرين 
5.25 مليون سهم بقيمة قدرها 1.39 مليون 
دينار تم تنفيذها من خال 84 صفقة، وركز 
المســتثمرون تعاماتهــم علــى أســهم قطاع 
البنــوك التجاريــة، والتي بلغت قيمة أســهمه 
المتداولــة 1.07 مليــون دينــار بحرينــي، أي 
مــا نســبته 76.71 % مــن القيمــة اإلجماليــة 
لــألوراق الماليــة المتداولــة وبكميــة قدرهــا 
3.73 مليــون ســهم، تــم تنفيذهــا مــن خــال 

47 صفقة.
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 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة
   النسبة إلى اإلجمالي   )بالدينار البحريني(القيمة   الشركة

  %65.51 914,620.380  المتحد األهلي البنك 
 %9.59 133,832.900  والكويت البحرين بنك

المالية اتش اف جي مجموعة  87,386.720  6.26% 
  

المنامة - مباشر 

المنامة - الصناعة والتجارة

اجتمــع وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة 
زايــد الزيانــي برئيــس مجلــس إدارة شــركة 

 Hotpack Packaging Industries
Puthiyaveetti Beeravunni Abdul Jeb� 
bar الذي يزور البحرين، وذلك بحضور وكيل 
الــوزارة لشــؤون الصناعــة أســامه العريــض، 
والوكيــل المســاعد للمناطــق الصناعيــة خالد 

حسين.  
وخــال االجتمــاع، أكــد الوزيــر أن البحريــن 
ترحــب بكافــة االســتثمارات التي تســهم في 
والجــذب  االقتصــادي  النمــو  معــدالت  رفــع 
الســياحي واالســتثماري لهــا، خصوصــا فــي 
الحكومــة  وإســتراتيجيات  توجهــات  ظــل 
ووزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة فيمــا 

واإلجــراءات  التشــريعات  بتطويــر  يتعلــق 
المتعلقــة باألنشــطة التجاريــة واالســتثمارية 
للــرؤى  تحقيقــا  المختلفــة؛  والســياحة 
االقتصادية، األمر الذي يعزز الســمعة الطيبة 
والموقع اإلستراتيجي للمملكة كوجهة مثلى 

لاستثمارات والفعاليات.
أكبــر  مــن  واحــدة   Hotpack شــركة  وتعــد 
شــركات التغليــف فــي دول مجلــس التعاون 
مبيعــات  مجمــوع  يبلــغ  حيــث  الخليجــي، 
الشــركة 60 مليون دينار العــام 2016 وتعمل 
فــي مجــال تصنيــع مجموعــة مــن المنتجات 
الباســتيكية والورقيــة التــي يمكن التخلص 
منهــا والتغليف وحمايــة األلمنيوم ومنتجات 

التنظيف أكثر من 3000 منتج.

البحرين ترحب بكل االستثمارات

الشركات األكثر تداواًل من حيث القيمة 
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كشف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن إصدار “البورصة” قوانين جديدة لإلدراج 
خالل شــهر تقريًبا، متوقًعا إصدارها لجميع الشــركات المدرجة بالبورصة قبل شــهر مايو المقبل. وأوضح الشــيخ خليفة بن 
إبراهيم للصحافيين أمس أن القوانين الجديدة لإلدراج ستشــهد تغيرات جذرية، ومنها تغيرات تختص بالتزام الشــركات 
بمعايير الحوكمة، وتوفر السيولة بالسوق، وصناعة السوق، وهذه المتغيرات ستساهم بشكل رئيس في زيادة عمق السوق.

وكانــت بورصــة البحريــن نظمت صباح 
أمــس فعاليــة قــرع الجــرس تزامنــا مــع 
احتفــاالت اليــوم العالمــي للمــرأة، وذلك 
فــي إطــار جهودهــا الدءوبة فــي مجال 
دعــم المســاواة بين الجنســين فــي بيئة 
العمــل وتمكين المرأة في أســواق رأس 
التــداول  بدايــة  جــرس  وقــرع  المــال. 
للعمليــات  التنفيــذي  الرئيــس  مــن  كل 
ومديــر  جمــال،  نرجــس  بالبورصــة، 
إدارة مراقبــة األســواق المالية بمصرف 
البحريــن المركزي عبير الســعد، بحضور 
رشــيد  المركــزي  البحريــن  محافــظ 
المعــراج، والرئيــس التنفيــذي للبورصــة 
الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة إلى 
جانــب عدد مــن المســؤولين والقيادات 

النسائية من الشركات المدرجة.
أن  إبراهيــم  بــن  خليفــة  الشــيخ  وأكــد 
بيــن  المســاواة  فــي  ســباقة  البحريــن 
الجنســين، ويعد الســبب الرئيس لنجاح 
مثــل هــذه المبادرات هي أنهــا نابعة من 
المجتمــع نفســه، حيــث وصلــت المــرأة 
بحكــم جدارتهــا إلــى المناصــب العليــا، 
مبيًنــا أن تمثيــل المــرأة فــي الشــركات 
كرئيــس  حالًيــا  بالبورصــة  المدرجــة 
فــي   ،%  7 نســبته  مــا  يبلــغ  تنفيــذي 
ممــا   ،%  3 العالميــة  النســبة  أن  حيــن 
يؤكــد تقــدم البحريــن علــى دول العالــم 
فــي هــذا المجــال، متطلًعــا إلــى المزيــد 
مــن المبــادرات، وزيــادة تمثيــل المــرأة 
فــي مجالــس إدارة الشــركات المدرجــة 

بالبورصة.
إبراهيــم  بــن  خليفــة  الشــيخ  وأكــد 
مــع  تزامًنــا  الجــرس  قــرع  فعاليــة  أن 
هــي  للمــرأة  العالمــي  اليــوم  احتفــاالت 
فعالية عالمية تشــارك فيها أكثر من 80 
بورصــة، الفتــا إلى أن بورصــة البحرين 

ستقيمها سنوًيا.

 28 مليون دينار تداوالت 

البحرينيات بالبورصة

وقــدر الشــيخ خليفــة بن إبراهيــم قيمة 

تداوالت النساء البحرينيات من األفراد 
في بورصة البحرين بأكثر من 28 مليون 
دينار في العام 2018، وهي تعتبر نسبة 
عاليــة جــدا، الفتــا إلى إطــاق المصرف 
التــداول  منصــة  التجــاري  الخليجــي 
اإللكترونــي عبر حســابات العماء، وهو 
أول بنــك يطلــق هذا النوع مــن التداول 
عبــر حســابات العمــاء، وقريبــا ســيتم 
اإللكترونــي  التــداول  منصــة  إطــاق 
لبنــك البحريــن الوطنــي وبنــك البحرين 
المقبلــة،  األســابيع  خــال  والكويــت 
ممــا ســينعكس علــى جــذب المزيــد مــن 

الجنسين الذكور واإلناث للتداوالت.
بــدوره، أشــار محافظ مصــرف البحرين 
المركزي رشــيد المعراج، إلى أن الحدث 
ولكــن  رمزًيــا،  يكــون  قــد  ذاتــه  بحــد 
مجتمــع  أننــا  البحريــن  فــي  نؤكــده  مــا 
واع ومتطــور وينظــر إلــى األمــام عبــر 
األجيال، وهذا المناخ ســاعد كثيًرا على 
تطــور المــرأة عبــر عقود مــن الزمن، كما 
أعطى المرأة مســاحة للعمل والمشاركة 
ذلــك  وعــزز  واالقتصاديــة  السياســية 
تعميــق  فــي  الرشــيدة  القيــادة  رؤيــة 
المــرأة  أن  باتجــاه  والدفــع  وتشــجيع 
تأخــذ مكانهــا الطبيعي فــي كل األعمال 
االجتماعيــة واالقتصادية والسياســية، 
وهــذا يعكــس بيئــة المجتمــع البحريني 
وسماحته وتفاعله مع جميع التطورات 

االجتماعية.
وأكــد المعــراج “أننــا نشــهد قفــزة أكبــر 
بالــدور الــذي يقــوم بــه مجلــس األعلــى 
الســمو  صاحبــة  رأســه  وعلــى  للمــرأة 
الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفــة فــي تعميــق ودعــم كل الجهــود؛ 
العمــل  فــي  المــرأة  مشــاركة  أجــل  مــن 
انعــكاس  وهــذا  السياســي،  والنشــاط 
لطبيعة المجتمــع البحريني، مضيفا أننا 
فــي المصــرف المركزي نشــجع ونســعى 
ألن تأخــذ المــرأة دورهــا الطبيعــي فــي 
فــي  بدأنــا  وقــد  المصرفــي،  القطــاع 
المصــرف وجزء كبير من قيادات العمل 

المصرفي بـ “المركزي” هن سيدات”.

النساء يشكلن 45 % من 

موظفي “المركزي”

إدارة  مديــر  قالــت  الفعاليــة،  وخــال 
بمصــرف  الماليــة  األســواق  مراقبــة 
البحريــن المركــزي عبيــر الســعد “تســهم 
هــذه الفعاليــة فــي بنــاء ثقافــة شــاملة 
وتــوازن بين الجنســين فــي بيئة العمل. 
لقــد اتخذنــا خطــوات رائــدة فــي مجال 
تمكيــن المــرأة، وتطويــر قــدرات المــرأة 
وتمكيــن مشــاركتها فــي المجتمــع عبــر 
مختلــف القطاعــات. ولضمان المســاواة 
“المركــزي”  أصــدر  الجنســين،  بيــن 

التوجيهــات الازمة لجميع المؤسســات 
ومزايــا  عمــل  فــرص  لتوفيــر  الماليــة 
متســاوية بين الجنسين. إن عزمنا على 
إنشــاء مجتمع يوفــر تكافؤ الفرص لكل 
من الرجال والنساء ينعكس على زيادة 

مشاركة المرأة في العمل”. 
المركــزي  المصــرف  أن  الســعد  وأكــدت 
“اتخذ تدابير إلتاحة الفرص للنساء عبر 
جميــع مســتويات اإلدارة، حيث تشــكل 
النســاء 45 % من جميع الموظفين في 
مصــرف البحريــن المركــزي و75 % من 
موظفي إدارة مراقبة األســواق المالية. 
وفي المستقبل، نتطلع إلى رؤية المزيد 
مــن النســاء فــي اإلدارة العليا ومناصب 
صنع القرار، خصوًصا في القطاع المالي 

والمصرفي”.
وأضافــت “علينا أال نغفل عن حقيقة أن 
القطــاع المالي يســاهم بنســبة 16.7 % 
في الناتج المحلي اإلجمالي، وهو ثاني 
أكبــر قطاع مســاهم في الناتــج المحلي 
وأن  للبحريــن  الحقيقــي  اإلجمالــي 
البحرين تتبوأ مراكز رائدة في األسواق 
الماليــة في المنطقــة ألكثر من 40 عاًما. 
تعكــس قصــة نمــو القطــاع المالــي فــي 
البحرين قــدرة وكفاءة وتصميم 35 % 
مــن النســاء البحرينيــات العامليــن فــي 
القطاع وال يمكن تقويض مساهمتهن”.

تمكين المرأة الدافع لعجلة 

تطوير االستدامة

التنفيــذي  الرئيــس  قالــت  بدورهــا، 
للعمليــات بالبورصــة نرجــس جمــال “إن 
الدافــع  يعــد  اقتصادًيــا  المــرأة  تمكيــن 
الرئيــس لعجلــة تطويــر االســتدامة إلــى 

جانب عجلة المسؤولية االجتماعية”. 
علــى  ملتزمــون  “إننــا  جمــال  وأضافــت 
لجنــة  مبــادرة  بدعــم  المحلــي  الصعيــد 
تكافــؤ الفــرص التــي يقودهــا المجلــس 
األعلــى للمــرأة، كمــا أننــا ملتزمــون علــى 
الصعيد العالمــي بمبادرة األمم المتحدة 
لألســواق المالية المستدامة، والتي تعد 
الجنســين فيهــا عنصــًرا  بيــن  المســاواة 
محورًيــا. نــّود أن نــرى التنــوع فــي تقلد 
المناصب ما بين الجنسين على مستوى 
اإلدارة التنفيذيــة العليــا وعلى مســتوى 
مجالس اإلدارة في أسواق رأس المال”.

“البورصة” تشارك ألول مرة 

في االحتفالية 

ألول  البحريــن  بورصــة  شــاركت  وقــد 
نحــو  جانــب  إلــى  تأسيســها  منــذ  مــرة 
فــي  عالمًيــا  الماليــة  األســواق  مــن   83
االحتفال بهذه المناسبة التي تقام على 
مــدار أســبوع من أنشــطة قــرع الجرس 

المتحــدة  األمــم  مبــادرة  مــع  بالتعــاون 
واتحــاد  المســتدامة  الماليــة  لألســواق 
البورصــات العالميــة ومنظمــة التمويــل 
الدوليــة وميثاق لألمــم المتحدة وهيئة 
تعقــد  حيــث  للمــرأة،  المتحــدة  األمــم 
الفعاليــة للســنة الخامســة علــى التوالي 

في مختلف دول العالم.
التــي  الجــرس  قــرع  وتهــدف فعاليــات 
تعقد خال شــهر مــارس؛ لتعزيز الوعي 
فــي مجــاالت تمكيــن المــرأة اقتصادًيــا 
وفــرص دعــم المســاواة بيــن الجنســين 
وتحســين  الخــاص،  القطــاع  فــي 
ممارسات االســتدامة. وتشجع الفعالية 
المشــاركين فيهــا علــى االلتــزام بتعزيــز 
المســاواة بيــن الجنســين في األســواق، 
وتعزيــز التنــوع فــي المناصــب اإلدارية 
عبــر  أو  اإلدارة  مجالــس  وفــي  العليــا 
تطوير شفافية السياسات والممارسات 

المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
وأعلنت البورصة مؤخًرا بشــكل رســمي 
عــن انضمامهــا لمبــادرة األمــم المتحــدة 
األمــر  المســتدامة  الماليــة  لألســواق 
الــذي يعكس التــزام البورصة التطوعي 
فــي  والشــفافية  االســتدامة  بتعزيــز 
أسواق رأس المال، حيث تركز المبادرة 
علــى تبنــي معاييــر التنميــة المســتدامة 
البيئيــة  الثاثــة:  أركانهــا  خــال  مــن 

واالجتماعية والحوكمة.

خليفة بن إبراهيم: إصدار قوانين جديدة لإلدراج بالبورصة
بــحــريــنــيــات ــة  ــدرجـ ــمـ الـ بـــالـــشـــركـــات  ــيــن  ــذي ــفــي ــتــن ال الــــرؤســــاء  مـــن   %  7

ناسداك تعرض احتفالية بورصة البحرين لحظة قرع الجرس لدعم المساواة في بيئة العمل

أشــاد وزيــر النفــط الشــيخ محمد بن خليفــة آل خليفة  بالجهود المتميزة الــذي أظهرته الجهات المنظمــة لفعاليات منتدى جيبكا 
لالبتــكار واألبحــاث، فــي إدراج عــدد مــن المبــادرات الصناعية المتميــزة والتي كان في مقدمتها مســابقة االبتــكار والتي جاءت 
عالمة فارقة جعلت من هذا الحدث متواكبًا مع ما يشهده السوق االقتصادي العالمي من متغيرات ومتالزمات فرضت ضرورة 

االبتكار واإلبداع لضمان التنافسية واالستدامة.

جاء ذلك لدى تكريم  وزير النفط  مســاء 
األربعــاء 13 مــارس 2019 الفائزيــن فــي 
األولــى  نســختها  فــي  االبتــكار  مســابقة 
التي جاءت ضمن فعاليات منتدى جيبكا 
لابتــكار واالبحــاث  بفنــدق أرت روتانــا 
أمــواج حيث يهدف التكريم إلى تشــجيع 

طلبــة  صفــوف  بيــن  واإلبــداع  االبتــكار 
الجامعات في منطقة الخليج العربي.

وهنــأ الوزيــر الفائزيــن، مشــيدًا بمــا قاموا 
االبحــاث  تقديــم  فــي  ابــداع  مــن  بــه 
واالبتــكارات الكيميائيــة، متمنيــًا لهــم كل 
التوفيــق والنجــاح وتحقيــق المزيــد مــن 

االنجازات والطموحات من أجل الوصول 
إلــى مــا تســعى إليــه الــدول العربيــة مــن 
الصناعــات  هــذه  وازدهــار  ونمــاء  تقــدم 
البتروكيماويــات  فــي  المتخصصــة 
ذات  األخــرى  والصناعــات  والكيماويــات 

العاقة. 

وقد فاز بالمركز األول في المسابقة أثاري 
محمــد الحســني مــن كليــة الهندســة فــي 
الجامعــة الوطنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا 
قدرهــا   ماليــة  بجائــزة  عمــان  بســلطنة 
عــن  دوالر(  ألــف   2.7( درهــم  آالف   10
“إنتــاج البوليمــرات مــن النفايــات الصلبــة 

ذهــب  الثانــي  المركــز  وأمــا  الكبريتيــة، 
إلــى الفائــزة هبــة هللا حميــد الجابــري من 
الجامعــة الوطنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا 
فــي ســلطنة عمــان بمبلــغ وقــدره 6 آالف 
فــي  عــن عملهــا  ألــف دوالر(   1.6( درهــم 
“تطبيــق تقنيــة النانــو فــي تثبيــط تــآكل 

أنابيــب النفط. كما منحت لجنة التحكيم 
المركــز الثالث جائزة مالية قدرها 4 آالف  
درهــم )1.1 ألــف دوالر(  والــذي فــاز بهــا 
حســين اإلبراهيــم مــن جامعــة الملك فهد 
للبتــرول والمعــادن فــي المملكــة العربيــة 
السعودية عن تصميمه المتكامل لتقنيات 

تغويز وإصاح تكنولوجيا إنتاج الغاز.

وزير النفط: ضرورة االبتكار لضمان التنافسية

20.5 % انخفاض الواردات بفبراير إلى 349.9 مليون دينار
الــمــاضــي الـــشـــهـــر  الـــتـــجـــاري  ــزان  ــيـ ــمـ ــالـ بـ الـــعـــجـــز  ــار  ــ ــن ــ دي مـــلـــيـــون   101.9

بلــغ إجمالــي الــواردات الســلعية غيــر النفطيــة فــي البحرين حوالــي 349.9 مليون دينــار خالل فبرايــر الماضي، مقابــل 440.4 مليون دينار خــالل الفترة 
ذاتهــا مــن العــام 2018، أي بانخفــاض مقــداره 20.5 %، فــي حين بلــغ إجمالي الصادرات غير النفطيــة 248 مليون دينار خالل الفتــرة ذاتها، ما يعني أن 
قيمة العجز في الميزان التجاري خالل فبراير بلغت 101.9 مليون دينار، وذلك وفق بيانات أولية مصدرها شــؤون الجمارك، ونشــرتها هيئة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية المسؤول عن اإلحصائيات الرسمية.

فــي  جــاءت  الصيــن  أن  إلــى  البيانــات  وأشــارت 
المرتبــة األولــى مــن حيــث حجــم وارداتهــا إلــى 
البحريــن خال فبراير الماضي، حيث بلغت 53.7 
مليون دينار، وجاءت أستراليا في المرتبة الثانية 
بـ43 مليون دينار، وحلت في المرتبة الثالثة الهند 
بـــ23.6 مليــون دينــار، أما في المرتبــة الرابعة فقد 
جاءت الواليات المّتحدة األميركّية بـ22.4 مليون 
الخامســة  المرتبــة  فــي  اليابــان  وجــاءت  دينــار، 

بحجم استيراد بلغ 19.5 مليون دينار.
وفيما يتعلق بأهم السلع التي تم استيرادها خال 
ألمنيــوم آخــر فــي  2019، جــاء أوكســيد  فبرايــر 

المرتبــة األولى بقيمــة إجمالية بلغت 40.6 مليون 
دينــار، وخامات حديد ومركزاتها غير مكتلة ثانًيا 
بـــ25 مليــون دينــار، وثالثــا جاءت ســيارات جيب 
موديــل ســنة التخليــص أو التــي تليهــا )تتجــاوز 
3000 ســم3( بقيمــة بلغــت 10.4 مليــون دينار، ثم 
لفائــف عاديــة )ســجائر( محتويــة علــى تبــغ رابعــا 
بـــ8.6 مليــون دينــار، ثــم خامًســا ســيارات جيــب 
1501-( تليهــا  التــي  أو  التخليــص  ســنة  موديــل 

3000( سم3 قيمتها 8.2 مليون دينار.
وفيمــا يتعلــق بالصــادرات غيــر النفطيــة، أظهرت 
غيــر  البحريــن  صــادرات  إجمالــي  أن  البيانــات 

248 مليــون دينــار، منهــا 176.8  النفطيــة بلغــت 
و71.2  المنشــأ  وطنيــة  لصــادرات  دينــار  مليــون 

مليون دينار إلعادة التصدير. 
العربيــة  المملكــة  تصــدرت  التقريــر  وبحســب 
صــادرات  حجــم  حيــث  مــن  الــدول  الســعودية 
البحريــن غيــر النفطيــة بقيمــة بلغــت نحــو 60.8 
مليون دينار، وفي المرتبة الثانية جاءت اإلمارات 
العربيــة المتحدة بقيمة بلغــت 36.3 مليون دينار، 
ثــم الواليــات المتحــدة األميركيــة بـــ26.2 مليــون 
دينــار،  بـــ22 مليــون  رابعــا ســلطنة عمــان  دينــار، 

وإيطاليا خامسا بقيمة 10.4 مليون دينار.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

الشيخ محمد 
بن خليفة يكرم 

الفائزين بمسابقة 
منتدى “جيبكا”

زينب العكري

أمل الحامد من المنامة

وزير النفط مكرما الفائزين بالمسابقة
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12/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2019 - 34927( 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 احمد ابراهيم مرهون
االسم التجاري الحالي: تراندز للهواتف

االسم التجاري الجديد: المرهون للهواتف

قيد رقم: 43577-2

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة صلبي للمقاوالت ش.ش.و لمالكها محمد صلبى الغارس السليمان

سجل تجاري رقم 106833

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة سلمى لألزياء ذ.م.م

سجل تجاري رقم 60560

بن���اء على قرار المالك لش���ركة صلبى للمق���اوالت ش.ش.و لمالكه���ا محمد صلبى 
الغارس الس���ليمان المس���جلة على قيد رقم 106833، بتصفية الش���ركة اختياريا 

وتعيين السيد/ محمد صلبى الفارس السليمان 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: السيد / محمد صلبى الفارس السليمان

رقم االتصال: 36111187 )973+(
j.33111179@hotmail.com :البريد االلكتروني

بناء على الش���ركاء في ش���ركة سلمى لألزياء ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد 
رقم 60560، بتصفية الشركة اختياريا

وتعيين السيد/ MOOSSA NADUVILAKANDIYIL مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعم���ال بن���ص المادة 335 من قانون الش���ركات يدع���و المصفي جميع 
دائني الش���ركة إل���ى تقديم مطالباتهم إلي���ه، مدعومة بالمس���تندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
MOOSSA NADUVILAKANDIYIL :عنوان المصفي

االتصال: 35356009 )973+(
منامة - مملكة البحرين

تاريخ: 13/03/2019
)CR2019 - 34675( اعالن رقم
تنازل او بيع - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المع���ن أدن���اه: نعيمة عب���دهللا حس���ن الح���داد بطلب تحوي���ل المحل 
التجاري التالي: الى السيد: السيدجالل باقر علي مهدي 

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
1-39283

االسم التجاري
خباز الضاحية

10/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 - 18608( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

12/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 - 34996( اعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 20452-4

اسم التاجر: ماجدة محمد طه صالح
االسم التجاري الحالي: مفروشات خان الخليلي للتحف والصناعات اليدوية

االسم التجاري المطلوب: خان الخليلي للتحف والصناعات اليدوية
األنش���طة التجاري���ة المطلوب���ة: تجارة/بي���ع الملبوس���ات واالحذي���ة واالصن���اف 
الجلدي���ة - إكم���ال المبان���ي وتش���طيبها، وأعم���ال الديك���ور - تجارة/بي���ع االعمال 
والمش���غوالت اليدوي���ة والتح���ف والمعارض الفني���ة والطوابع والعم���الت االثرية 

والكماليات ومستلزمات الفروسية - انشطة الحرف اليدوية

تقدم إلينا السادة انور عبدهللا علي احمد الرقم الشخصي 720404673 بتحويل 
المحل التجاري التالي إلى السادة / تقية السيدشرف شبر شرف الرقم الشخصي 
820105180، فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعت���راض قانون���ي التقدم إل���ى اإلدارة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

القيد: 8692-2  -  تاريخ: 14/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2019-29871( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة قلعة الفاتح لالنشاءات ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
السادة اصحاب شركة قلعة الفاتح لالنشاءات ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم 

8692-2، طالبين تغيير االسم التجاري:
من: قلعة الفاتح لالنشاءات ذ.م.م

 إلى: مجموعة الفاتح ذ.م.م
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )CR2019-18357 ( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة محمد حمود البرجس للتجارة ش،ش،و

لمالكها محمد بن حمود بن برجس البرجس
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليه���ا الس���يد/ SIVARAMAN VINODLAL  باعتباره المصفي القانوني 
لش���ركة محم���د حم���ود البرج���س للتج���ارة ش.ش.و لمالكه���ا محم���د بن 
حمود بن برجس البرجس، المس���جلة كشركة الشخص الواحد بموجب 
القيد رقم 101567، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تاريخ: 13/03/2019
)CR2019-22101( اعالن رقم

تنازل او بيع - عن المحل التجاري

تقدمت إلينا المعلن ادناه: نرجس حس���ين عبدهللا عاش���ور  بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد / فاطمة فوءاد حسين ابراهيم عباس

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
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عبدالمهدي ينوي 
زيارة السعودية قريبا

أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد 
المهدي أنه ينوي زيارة السعودية قريبا 

لتوسيع العالقات الثنائية بين البلدين وتوقيع 
اتفاقات وصفها بـ “المهمة”. وقال عبدالمهدي 

خالل استقباله وفدا سعوديا برئاسة وزير 
التجارة واالستثمار ماجد القصبي: “نتطلع 

إلقامة أفضل العالقات مع السعودية في 
جميع المجاالت ونعتز بالرغبة المشتركة 
والمتطابقة إلرساء عالقات واسعة على 

أسس صحيحة لصالح الشعبين في البلدين 
الشقيقين”.

كما أكد عبدالمهدي عزمه “المضي في توسيع 
العالقات الثنائية، وأن تتوج المباحثات 

المشتركة بتوقيع اتفاقات مهمة خالل زيارته 
القريبة إلى المملكة العربية السعودية”.

بومبيو: أنشطة إيران تزعزع االستقرار وتقوض جهود حل النزاعات

موفد أوروبي في طهران.. “النفط مقابل الغذاء”

ذكرت وسائل إعالم إيرانية أن بير فيشر، مدير القناة المالية األوروبية للتعامل مع إيران التي تعرف بـ “اينستكس”، عقد مباحثات في طهران، حول تفعيل الخطوة 
األولى من هذا المشــروع والذي يركز على بيع الغذاء والدواء مقابل النفط اإليراني تفاديا للعقوبات األميركية. وعقد فيشــر اجتماعا مع الجانب اإليراني بمشــاركة 

وفود كل من ألمانيا وبريطانيا و3 بلدان أوروبية أخرى للتباحث حول اإلسراع في تنفيذ اآللية المالية األوروبية )اينستكس(، بحسب ما أفادت وكالة فارس.

وأكــدت الوكالــة أن الجانبيــن اإليرانــي 
فرعيــة  اجتماعــات  عقــدا  واألوروبــي 
األجهــزة  بعــض  بمشــاركة  تخصصيــة 
وشــرح  المصرفــي(،  القطــاع  )الســيما 
الجانــب اإليرانــي توقعاتــه عــن تنفيــذ 
“اينســتكس” في المجاالت التخصصية 
المشــاكل  إلزالــة  الممكنــة  واآلليــات 
الناجمــة عن الحظــر األميركي في هذه 

المجاالت.
كمــا ذكــرت مواقــع إخباريــة بأن فيشــر 
األلمانيــة  الســفارة  فــي  اجتماعــا  عقــد 
بمجموعة من الناشــطين االقتصاديين 

اإليرانيين.
قنــاة  تســمح  أن  المفتــرض  ومــن 
اينســتكس في المرحلة األولى بتداول 
الســلع األساســية بمــا فــي ذلــك الغــذاء 
الشــركات  بعــض  والــدواء عــن طريــق 

األوروبية المتوسطة والصغيرة.
أن  تزعــم  اإليرانيــة  الحكومــة  لكــن 
التبادل التجاري لن يقتصر على الغذاء 

والــدواء بل ســوف يتطور إلى تبادالت 
لتفــادي  النظــام  لصالــح  أخــرى  ماليــة 
توضيــح  دون  األميركيــة،  العقوبــات 

كيفية تحقيق ذلك.
يذكــر أن الســفير األلمانــي لــدى إيــران 
ميشيل بريشــتولد، كان أكد في مقابلة 
ســابقة مــع وكالــة “ تســنيم “ اإلخباريــة 
ليســت  اينســتكس  قنــاة  أن  االيرانيــة 
العقوبــات  علــى  لاللتفــاف  وســيلة 
دون  تنفيذهــا  يمكــن  وال  األميركيــة، 
موافقــة إيــران النهائيــة علــى االنضمام 
المالــي  العمــل  مجموعــة  لمعاهــدة 
األمــوال  غســيل  لمكافحــة  الدوليــة 

وتمويل اإلرهاب.

إيران تقوض حل النزاعات

قــال وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايك 
المزعزعــة  إيــران  أنشــطة  إن  بومبيــو، 
لالســتقرار والمخربــة في جميــع أنحاء 

الشرق األوسط تقوض جهود الواليات 
المتحدة لحل النزاعات في المنطقة.

ووفقًا لبيــان للخارجية األميركية، فقد 
بحــث بومبيــو، خــالل لقــاء مــع األميــن 
لألمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــس، 
وفنزويــال  الشــمالية  كوريــا  قضايــا 
عــن  الجانبــان  وعّبــر  وإيــران.  واليمــن 
المقلقــة  إيــران  أنشــطة  مــن  قلقهمــا 
الشــرق  أنحــاء  جميــع  فــي  والهدامــة 
األمــم  جهــود  تقــّوض  التــي  األوســط 
المتحــدة لحــل النزاعــات، وفــق البيان. 
بدوره، غرد المتحدث باســم الخارجية 
األميركية روبرت باالدينو، عبر حســابه 
علــى موقــع “تويتــر” قائــالً إن “بومبيــو 
شــبه  إخــالء  غوتيريــس  مــع  ناقــش 
الجزيــرة الكورية من األســلحة النووية 
واألزمــة  فنزويــال  فــي  واألحــداث 

اإلنسانية في اليمن”.

انفجار بأنابيب للغاز في إيران

ُقتل 6 أشخاص وُجرح 5 آخرون، أمس 
الخميس، في انفجار وقع بخط أنابيب 
مدينــة  بيــن  الســريع  بالطريــق  للغــاز 
األحــواز ومدينــه معشــور جنوب غربي 
إيــران، وفــق مــا ذكرتــه وكالة “إيســنا”. 
ونقلت مواقع محلية عن مســؤولين أن 
االنفجــار جــاء نتيجة اهتــراء األنبوب، 
وأســفر  الغــاز.  تســرب  إلــى  أدى  مــا 
الحــادث عــن حرق ســيارات عدة كانت 
تمــر قــرب موقــع الحــادث، إضافــة إلى 
اشــتغال النيــران فــي بــاص ركاب كان 

متجهًا إلى مدينة كرمان.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء  «
فارس اإليرانية شبه الرسمية عن 
قائد اإلطفاء في مدينة األحواز، 

علي طورابور، قوله إن عدد 
المصابين ال يزال مجهواًل. وتفتقر 

إيران لتدابير السالمة، ومعرضة 
لخطر كبير في مثل هذه الحوادث 

بسبب بنيتها التحتية المتداعية.

عواصم ـ وكاالت

بغداد ـ آ ر تي

حافلة محترقة في موقع انفجار لخط أنابيب الغاز بالقرب من طريق بين مدينتي األحواز وماشهر في محافظة خوزستان )أ ف ب(

واشنطن ـ أ ف بواشنطن ـ وكاالتالقاهرة ـ رويترز

قال شهود إن المئات من المحتجين نزلوا إلى شوارع العديد من أحياء العاصمة 
السودانية الخرطوم أمس الخميس ورددوا شعارات مناهضة للحكومة فيما قال 

الرئيس عمر البشير إنه سيسعى إلجراء حوار مع المعارضة من أجل االستقرار.

رددت  الخرطــوم  فــي  بــري  حــي  وفــي 
بينهــم  مــن  المحتجيــن  مــن  مجموعــة 
أطفــال هتاف ”الثورة خيار الشــعب“ في 
لقطــات مصــورة نشــرت علــى فيســبوك. 
وقــرع عدد قليل مــن المحتجين الطبول 
وأطلــق الزغاريــد. وارتــدى البعض أقنعة 
لحمايتهــم مــن الغاز المســيل للدموع في 
أحــدث احتجــاج ضمــن مظاهــرات شــبه 
شــرق  وفــي  ديســمبر.   19 منــذ  يوميــة 

الخرطــوم قــال شــهود إن الشــرطة 
للدمــوع  المســيل  الغــاز  أطلقــت 
لتفريــق مئــات المتظاهريــن الذيــن 
احتشــدوا خــارج إحــدى الجامعات 

الخاصــة. كما نظــم أكثر من 
مســيرة  متظاهــر  مئتــي 

الشــوارع  أحــد  فــي 

الشــرطة  وردت  بالعاصمــة  الرئيســية 
بوابــل مــن قنابــل الغــاز. ووعــد البشــير، 
منــذ  لحكمــه  تحــد  أكبــر  يواجــه  الــذي 
تولــى الســلطة فــي انقالب عســكري قبل 
حكومــة  أداء  مراســم  خــالل  عامــا،   30
جديــدة لليميــن بأنه ســيجري حــوارا مع 
المعارضــة. وبــدأت االحتجاجات بســبب 
ارتفاع األسعار ونقص السيولة النقدية.

وقال البشير في بيان صادر  «
عن الرئاسة ”تثبيت السالم 

وإسكات صوت البندقية 
يمثل األولوية القصوى 

للدولة وسنتواصل مع القوى 
الرافضة للحوار من 

أجل االستقرار 
السياسي“.

قال مسؤول في وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( أمس الخميس، إن الواليات 
المتحــدة تســعى الختبــار صاروخ كــروز موجه يطلق مــن األرض، ويصل مداه إلى 
ألــف كيلومتــر في أغســطس القادم، وإذا نجح االختبار فســيكون من الممكن نشــر 

الصاروخ في غضون شهر.

أعلنــت  بعدمــا  الخطــوة  هــذه  تأتــي 
تعتــزم  أنهــا  الماضــي  الشــهر  واشــنطن 
االنســحاب مــن معاهــدة القــوى النوويــة 
متوســطة المــدى في غضون 6 أشــهر ما 
لم تضع موســكو حدا لما تقول الواليات 
المتحــدة إنــه انتهــاك للمعاهــدة المبرمــة 

في عام 1987.
االتهامــات  نفــت  قــد  روســيا  وكانــت 
األميركيــة، وســط اتهامــات متبادلة بين 
الطرفين بشأن انتهاك المعاهدة النووية.
وقــال المســؤول األميركــي الــذي طلــب 
عــدم ذكــر اســمه، إن الواليــات المتحــدة 
تــدرس أيضــا اختبــار صــاروخ باليســتي 
متوســط المــدى فــي نوفمبــر، مضيفا أن 
الصاروخين ســيكونان تقليديين وليســا 

نوويين.
وحــول هــذا الموضوع قال كينجســتون 
مــن  الحــد  رابطــة  فــي  المحلــل  ريــف، 
لزيــادة  تســعى  جماعــة  وهــي  التســلح، 
الوعي بالحد من التسلح ودعمه، إن هذا 
التحرك األميركي ربما يأتي لحث روسيا 
على العودة إلى االلتزام بالمعاهدة، لكنه 
عبر عن اعتقاده أن إدارة ترامب تخطط 

إلنهاء المعاهدة وحسب.

وأضاف “أعتقد أن البيت األبيض  «
ومستشار األمن القومي جون 

بولتون عازمان على إنهاء المعاهدة، 
ولديهما تصورات لعالم ما بعد 

معاهدة القوى النووية متوسطة 
المدى”.

أعلن الديموقراطي بيتو أورورك أمس الخميس ترشحه النتخابات الرئاسة األميركية لينضم 
بذلك إلى ساحة مكتظة بالمرشحين الساعين إلزاحة الرئيس دونالد ترامب في 2020.

وقــال أورورك )46 عامــا( في تســجيل مصور 
“الســبيل الوحيد لنــا لتحقيق الوعد األميركي 
هو بأن نبذل كل ما لدينا وأن نبذله من أجلنا 

جميعًا”.
منــذ  محتمــل  كمرشــح  أورورك  اســم  وبــرز 
التــي  المتوقعــة  غيــر  الحاميــة  المنافســة 
خاضهــا العام الماضي وكاد يطيح بالســناتور 
الجمهــوري تيــد كــروز، عندمــا لفتــت حملتــه 

النــاس  لدفــع  دييــن الشــعبية  لعا ا
السياســة  فــي  األنظــار لالنخــراط 
الوطنــي.  الصعيــد  علــى 
وبإعــالن الخميــس، ينضم 

أورورك إلــى الئحــة طويلــة 
من الديموقراطيين الساعين 

وبينهــم  بترامــب  لإلطاحــة 
إليزابيــث واريــن وكامــاال هاريــس 

وكيرســتن غيليبراند وإيمي كلوبوشــار 

إضافة إلى الشخصية األبرز بيرني ساندرز.
الرئيــس  نائــب  علــى  حاليــا  األنظــار  وباتــت 
الســابق جو بايدن الذي أكد أنه سيكشــف عن 

خططه السياسية قريبا.
ويتوقــع أن يحظــى أورورك، العضــو الســابق 
بالنجوميــة  “البانــك”،  لموســيقى  فرقــة  فــي 
تدقيــق  إلــى  أوال  ســيتعرض  لكنــه  ســريعا. 
واســع من وســائل اإلعــالم وأصحــاب النفوذ 
والجهــات المانحة في الحزب الديموقراطي 
إضافــة إلــى الناخبين. وفي مســعاه للترشــح 
لمجلس الشــيوخ، خــاض أورورك 
متخــذا  تقليديــة  غيــر  حملــة 
مواقــف منفتحــة بشــأن الهجــرة 
زار  بينمــا  الصحيــة  والرعايــة 
فــي تكســاس  كل مقاطعــة 
حــدة  مــن  للتخفيــف 
االنقسامات السياسية.

الديمقراطي بيتو أورورك ينضم لمنافسة ترامبواشنطن تخطط الختبار صواريخ محظورةالبشير يعد بالحوار وسط تواصل االحتجاج
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أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

الرباط ـ أ ف ب

اقتحمــت مجموعــات يهوديــة متطرفة، صبــاح الخميس، باحات المســجد 
األقصى في القدس الشرقية، وذلك تحت حراسة الشرطة اإلسرائيلية.

أربــع  إن  نيــوز  ســكاي  مراســل  وقــال 
مجموعــات تتكــون مــن نحــو 200 مــن 
باحــات  اقتحمــوا  المتطرفيــن  اليهــود 
الشــرطة  بحراســة  األقصــى  “المســجد 
اإلسرائيلية”. وانتشرت صورة أصدرها 
فيهــا  دعــا  الهيــكل،  جمعيــات  طاقــم 
القتحــام “جبل الهيكل”، وهي التســمية 
المســجد  علــى  اليهــود  يطلقهــا  التــي 

فتــح  إعــادة  علــى  اعتراضــا  األقصــى، 
مصلى باب الرحمة.

وتقــول الدعــوة: “عقب اقتحــام الوقف 
إلقامــة مســجد  الرحمــة  بــاب  لمنطقــة 
إضافــي  فــي المــكان، ســنصَعد جميعــا 
لجبــل الهيــكل فــي صــالة احتجاجيــة 
جبلنــا  مــن  الوقــف  بطــرد  تطالــب 

المقدس”.

أعلنت السلطات المغربية، أمس الخميس، تفكيك خلية إرهابية في عدد من مدن 
البالد، موضحة أن الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات في المملكة.

وأورد بيــان لــوزارة الداخليــة المغربيــة، 
أن عناصــر الخليــة اإلرهابية أوقفوا في 
مدن سيدي بنور والمحمدية والجديدة، 
غربــي البالد، ومراكــش، جنوبا. وأوضح 
المصدر أن أحد الموقوفين، وهو معتقل 
سابق في إطار قانون مكافحة اإلرهاب، 
داعــش  تنظيــم  بفــرع  صلــة  علــى  كان 

فــي ليبيــا. وأكــد بيــان لــوزارة الداخليــة 
المغربيــة، أن األبحــاث مكنت من كشــف 
التنظيــم  لهــذا  فيهــم  المشــتبه  انتمــاء 
الماضــي،  ديســمبر  وفــي  المتطــرف. 
اعتقلــت الســلطات المغربيــة متشــددين 
تورطــوا فــي ذبح ســائحتين أوروبيتين 

بعدما أعلنوا والءهم لتنظيم داعش.

يهود متطرفون يقتحمون باحات األقصى

المغرب يفكك خلية مرتبطة بـ “داعش”

بيروت ـ رويترز الجزائر ـ وكاالت

اسســتلم مئــات مــن مقاتلــي داعش وأســرهم، ألمــس الخميس، لقوات ســوريا الديمقراطيــة، فيما قتل 13 شــخصا على األقل في 
غارات على مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل سورية معارضة ومتشددة.

وقــال القائــد الميدانــي فــي قوات ســوريا 
لوكالــة  عفريــن  عدنــان  الديمقراطيــة 
“رويتــرز” إن  مئات المقاتلين المتشــددين 
استسلموا مع أسرهم للميليشيا المدعومة 
من الواليــات المتحدة والتي تحاصر آخر 
جيــب لداعــش فــي بلــدة الباغــوز شــمال 

شرقي سوريا.
وكانــت “قســد” أعلنــت، فــي وقــت ســابق، 
مقتل 15 من مسلحي داعش في المعارك 
الدائرة في الباغوز، بعدما حاولوا مهاجمة 
قوات ســوريا الديمقراطيــة. أما في إدلب 
“خفــض  منطقــة  ضمــن  تتواجــد  التــي 
علــى  شــخصا   13 قتــل  فقــد  التصعيــد”، 
األقل جراء غارات روسية وسورية، وفق 
ما ذكر المرصد الســوري لحقوق اإلنســان. 
وأظهرت تســجيالت مصورة ُنشــرت على 

أشــخاصا  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
بالدفــاع  الخــاص  الممــوه  الــزي  يرتــدون 
المدنــي )الخــوذ البيضــاء( ينتشــلون رجال 
مــن بيــن أنقــاض مبنــى وينقلــون جرحى. 

كمــا يظهــر أحد التســجيالت رجــال مصابا 
ســجنا  ضربــت  جويــة  غــارات  إن  يقــول 
بالمدينــة وقتلــت حراســا ومعتقلين، فيما 

قال سكان إن عشرات السجناء فروا.

دعا رئيس الوزراء الجزائري المكلف نور الدين بدوي، أمس الخميس، إلى إقامة دولة قانون جديدة، وقال إن تأجيل االنتخابات 
الرئاسية جاء استجابة إلرادة الشعب، كما حث المعارضة على الحوار.

قــال بدوي إنه سيشــكل حكومــة تكنوقراط 
والشــابات  الشــبان  ستشــمل  الخبــراء،  مــن 
حاشــدة  مظاهــرات  فــي  يخرجــون  الذيــن 
للضغط من أجل تحوالت سياسية سريعة.

أول مؤتمــر صحافــي  فــي  بــدوي  وأضــاف 
منــذ تعيينــه، مع نائبــه رمضــان لعمامرة في 
الجزائــر العاصمــة: “فيمــا يخــص الحكومــة 
نحن بصدد تشــكيلها والتشاور فيما يخصها 
ســوف  التشــكيلة  هــذه  إن  بصــدق  ونقــول 
تكــون تشــكيلة تمثل كل الطاقــات، وخاصة 

الشبانية من بنات وأبناء وطننا”.
وأكــد بــدوي أن النــدوة الجامعــة التــي مــن 
المقــرر أن تنعقــد قريبــا ســتمثل كل أطيــاف 
الخطــوط  وســتحدد  الجزائــري،  المجتمــع 
للمرحلــة  طريــق(  )خريطــة  العريضــة 

االنتقالية.

وحث الوزير األول الجزائري المعارضة على 
المشــاركة فــي الحــوار الوطنــي، األمــر الذي 
شــدد عليــه لعمامــرة أيضــا بقولــه إن “أبواب 

الحكومة مفتوحة لكل أطياف المعارضة”.
وأشــار لعمامــرة، الــذي يشــغل أيضــا منصب 

المؤسســات  كل  أن  إلــى  الخارجيــة،  وزيــر 
حيــن  إلــى  عملهــا  ســتواصل  الدســتورية 
مضيفــا:  الجديــد،  الرئيــس  انتخــاب 
“التحديــات فــي الجزائــر أكبر مــن أن تدعي 

أي جهة قدرتها على مواجهتها منفردة”.

آثار الدمار في أعقاب غارة جوية على مدينة إدلب، شمال غرب سوريا  )أ ف ب(
رئيس الوزراء الجزائري المعين حديًثا نور الدين بدوي )أ ف ب(

استســام مئات الدواعش لـ “قسد” في آخر جيب بالباغوز دعا لتشكيل حكومة تكنوقراط وإقامة دولة قانون جديدة
13 قتيال بغارات جوية على إدلب رئيس الوزراء الجزائري يحث على الحوار
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فــي كل عــام فــي فعاليــات أســبوع المــرور بأقطــار مجلــس التعاون يتم تســليط 
الضــوء علــى أحــد الموضوعــات المروريــة التــي تعكــس اهتمــام وأهــداف العمل 
مواطنيهــا  ســامة  علــى  المــرور  إدارات  الموحــد وحــرص  الخليجــي  المــروري 

والمقيمين على أرضها من مخاطر الطريق.
ومــن أهــداف تنظيــم أســبوع المرور تبــادل الخبرات المروريــة واالطاع على ما 
توصلت إليه أقطار الخليج العربي من خطط واستراتيجيات للحد من الكوارث 
المروريــة ورفــع الثقافــة المروريــة لــدى كل مســتخدمي الطريــق مــن الســائقين 
والســائرين وتزويدهــم بالمفاهيــم الازمــة لذلــك، وزيــادة وعــي األفــراد بالمــرور 
واألمور التابعة له ومدى خطورة المشــاكل المرورية وما ينجم عنها من خســائر 
بشرية ومادية والعمل على المحافظة على أرواحهم، والعمل على تسيير الحركة 
المرورية بدون أية عوائق، ومشــاركة جميع أفراد المجتمع ببرامج األســبوع من 
أنشــطة وفعاليــات ثقافية وإعامية وفنية وتربويــة وتعليمية وبيئية في جميع 

أقطار الخليج العربي لتعزيز الثقافة والسامة المرورية.
إن الهــدف األســمى مــن االحتفال الســنوي بأســبوع المرور المحافظــة على حياة 
اإلنســان كونــه عمــاد الحيــاة وأســاس تنميتها، فــإدارة المرور تعمل جاهــدة نهاًرا 
وليًا من أجل الحفاظ على حياة اإلنســان وســامته وســامة جميع مستخدمي 
الطريــق، فالطريــق ســلوك وُمعاملــة، فتصحيــح ســلوكيات الســائق فــي القيــادة 
يحميــه أوال مــن الحوادث، وثانيــا يحمي اآلخرين، وثالًثا يجعلــه يلتزم بالقواعد 
المرورية وعدم مخالفتها، وهي سلوكيات تؤدي إلى تكاتف الجميع باالستخدام 
األمثــل، ورابًعــا إيجــاد بيئة آمنة على الطــرق بما يتوافق مع اســتراتيجية وزارة 

الداخلية للحد من الحوادث وسامة األشخاص والممتلكات.

إن استخدام السائقين القواعد الُمثلى في قيادة المركبات يعني االمتثال  «
األحسن لقواعد المرور وتحقق هدف السالمة والوصول إلى هدفنا سالمين 

بدون إصابات أو خسائر، فحياة اإلنسان ليست مهمة له فحسب بل لعائلته 
ومجتمعه ووطنه، واالمتثال لقواعد المرور يعني االلتزام بالنظم المرورية 

وتجنب مخالفاتها، وهذا ما يجعل مستخدم الطريق أكثر وعًيا بأهمية استخدام 
الطريق له ولغيره. إن االلتزام بالنظم المرورية وإرشادات الطريق سلوك حضاري 
ووعي ثقافي، وُكلما التزمنا أكثر تحسنت قيادتنا وزادت سالمتنا وقلت خسائرنا.

حديــث البحرنــة بــات يتصــدر المنابــر اإلعاميــة المحليــة، وهنــاك توافــق 
شــعبي ورســمي علــى توطيــن الوظائــف فــي القطاعيــن العــام والخــاص، 
فبحرنــة الوظائــف ستســاهم بــدون أدنــى شــك فــي تقليص نســبة البطالة 
ولربمــا القضــاء المؤقت عليها، لكنها ليســت الحل الناجع لمشــكلة البطالة، 
بــل حلهــا يكمــن فــي خلــق اقتصــاد متنوع قــوي يقوم أساســه علــى إنتاج 
الســلع والبضائع الوطنية، ومفهوم البحرنة يجب أن يكون مفهوما شــاما 

للوظائف والمنتجات.
ومــن المؤســف أن جملــة “صنــع فــي البحريــن” بــدأت تتاشــى مــن ذاكــرة 
المواطنيــن بســبب المنتوجــات المســتوردة التــي تغرق األســواق المحلية 
والتي أدت إلى إضعاف المنتج المحلي بســبب المنافســة الشــديدة، حتى 
المبــادرات والحمــات والمعــارض التــي تحمــل شــعار “صنع فــي البحرين” 
أصبحــت نــادرة الوجــود، فعندمــا يتــم توجيه الدعــم والتحفيــز ألصحاب 
الناشــئة منهــا، وكذلــك أصحــاب المشــاريع  الشــركات الوطنيــة والســيما 
مــن  العديــد  ســتنتج  المنزليــة،  المشــاريع  وأيضــا  والمتوســطة  الصغيــرة 
المصانــع والمؤسســات والشــركات الجديــدة، ما ســيتيح الكثيــر من فرص 
العمل وســينعش الســوق المحلية والخارجية، وسيصبح حجم الصادرات 
أكبــر مــن الواردات في الميزان التجاري، وهذا يضمن عدم مغادرة رؤوس 
األمــوال إلى الخارج واســتثمارها في الداخل، وسيؤســس القتصاد متين 
مســتقر مســتقل ال يتأثر بسهولة بالتغيرات واألزمات العالمية، وهنا يجب 
أن يدرك المواطنون بأن دعمهم وشــراءهم المنتج المحلي سيســاهم في 
اســتدامة المشــاريع االقتصادية وسيشــجع المواطنين على االستثمار في 

سوق العمل. 

من الضروري دعم المنتج الوطني وسن قوانين وتشريعات لحمايته ووضع  «
خطط إلحال المنتجات الوطنية مكان المنتجات المستوردة وفق جدول 

زمني محدد ينتهي بتحقيق االكتفاء الذاتي، والبد أن تكون هناك وقفة 
جدية من قبل جميع األطراف التشريعية والتنفيذية واإلعامية في هذا 

الجانب والسعي نحو بحرنة السلع والبضائع، فدعم المنتج الوطني قضية 
أمن قومي.

االلتزام بالنظم المرورية سلوك حضاري

صنع في البحرين

أبوظبي... عاصمة نشر 
القيم اإلنسانية

من المستفيد من مأزق البريكسيت؟ )1(

كعادتهــا دائمــا تذهــل دار زايــد - دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة، العالم 
بأســره بدورها اإلنســاني المعطاء تمامًا كما أراد لها وأسس لذلك المغفور 
له بإذن هللا تعالى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيب 
هللا ثــراه وأســكنه جنــات الفــردوس، وذلــك مــن خال نشــر قيم إنســانية 

نبيلة في العالم.
هــذه المــرة يحتضــُن قلب اإلمــارات الكبيــر، وتحديدًا في إمــارة أبوظبي 
حدثا رياضيا مميزًا يشارك فيه آالف من الرياضيين من ذوي الهمم حول 
العالم في أولمبياد عالمي خاص لتؤكد من خاله اإلمارات قيم المشاركة 
المجتمعية ونشر ثقافة التضامن، حيُث يستقطب هذا األولمبياد الخاص 
الرياضييــن مــن أصحــاب الهمــم وغيرهــم، يلعبــون جنبا إلــى جنب ضمن 
فرق رياضية متعددة وفي أجواء تنافســية أساســها االحترام والصداقة 
والتســامح، ومــن بيــن ما تهدف إليه هــذه الفعالية الرياضيــة أيضًا تعزيز 
خطــوات دمــج أصحــاب الهمــم مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة وغيرهــم فــي 

المجتمع داخل دولة اإلمارات وفي المنطقة والعالم أجمع.
وســتتيح هــذه الفعالية للحضور أيضًا زيارة أحــدث صرح معماري عريق 

وهو قصر الوطن الذي يجســد مســيرة التقدم في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة ويشكل جسرًا للتواصل المعرفي والحضاري بين الشعوب.

اإلمــارات تثبــت علــى الــدوام أن العمــل اإلنســاني جــزء مهــم مــن هويتنا 
اإلســامية وتراثنــا، وهــي إذ تأخــذ زمام المبادرة في نشــر هذه القيم في 
العالــم وتورثهــا لألجيــال القادمــة لتؤكــد أننــا مســؤولون جميعــًا عن هذة 
الفئــة المهمــة بمجتمعاتنــا وأهميــة التأســيس لســلوك إيجابــي تجاههــم 

والعمل على دمجهم بيننا بدون أية حواجز.

وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس  «
دولة اإلمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أطال هللا في عمره 

وأبقاه – في كتابه، “ستذكرنا األجيال القادمة، ويقولون بعد زمن طويل: 
وا،  وا، هنا أحبُّ هنا كانوا، هنا عملوا، هنا أنجزوا، هنا ولدوا، وهنا تربَّ

هم الناس، هنا أطلقوا ذلك المشروع، وهنا احتفلوا بإتمامه، من  وأحبَّ
هنا بدأوا، وهناك وصلوا في سنوات معدودات، وال نريُد من األجيال 

تنا في صنع  الجديدة إال أن يقولوا فينا خيرًا؛ فالله في عليائه يعلُم نيَّ
تنا”. الخير لشعبنا وأمَّ

تعيــش أوروبــا اليــوم وخصوصــا بريطانيا مأزقا 
ال يمكن حســاب نتائجه بشــكل دقيــق، كالداخل 
فــي نفــق مظلــم ال يعلــم متــى ســيخرج منــه وال 
االســتقال  فكــرة  إن  حيــث  بــه،  ســيؤدي  أيــن 
البريطاني عن باقي المجتمعات األوروبية تعود 
أليام انضمامها للتجمع األوروبي في السبعينات 
ومعارضة اليســار السياسي، ثم اتساع وتصاعد 
تلك المعارضة مع تأسيس االتحاد األوروبي، ثم 
ضغــوط اليميــن خصوصا بعــد انهيــار المنظومة 
االشــتراكية وانضمــام الــدول الناشــئة بــكل مــا 
وصــوال  اآلفلــة،  الشــيوعية  إرث  مــن  تحملــه 
للربيــع العربي وهجرة مئــات اآلالف إلى أوروبا، 
كاميــرون  وتنفيــذ  االســتقال  حــزب  وضغــوط 

وعده االنتخابي. 
االقتصــادي  العــبء  حــول  الفكــرة  وتتمحــور 
للمهاجريــن والاجئيــن، والخــوف علــى الهويــة 
االزدهــار،  وضعــف  البريطانيــة  والخصوصيــة 
والتطلع إلقامة منطقة تجارة حرة، والرغبة في 
االنطــاق لتقويــة النفــوذ الدولــي إلنجلتــرا، لكن 

يبدو أن الرياح جرت بما ال تشتهي السفن!
ارتفــع التضخم فــي بريطانيا منــذ إعان نتائج 
انخفــاض  ووصــل   ،%  1.7 إلــى  االســتفتاء 
الدخــل القومــي إلــى 1.3 %، وحســب غالبيــة 

التحاليــل االقتصادية فإن البريكســيت ســيؤثر 
المــدى  علــى  البريطانــي  االقتصــاد  علــى  ســلبًا 
المتوســط والطويــل، وهنــاك مشــاكل عــدة قــد 
تنشــأ مــن هــذا الخــروج منهــا تأثر لندن كســوق 
مالــي دولــي، ومنهــا مــا هــو متعلــق بالــوكاالت 
مــن  والنقــل  والطاقــة،  المصرفيــة،  والســلطة 
والتعليــم  األســماك  وبصيــد  وشــحن،  طيــران 
العالــي والبحــث األكاديمي والرياضــة والثقافة 
واالتفاقــات الدوليــة، بــل حتــى باألمــن حيــث 
تســتخدم بريطانيا حاليًا قاعدة بيانات االتحاد 
األوروبي، وفوق كل ذلك هناك مخاوف متعلقة 
بأســكتلندا واحتمــال اســتقالها، والحــدود بين 
إيرلنــدا، وأيضــًا  الشــمالية وجمهوريــة  إيرلنــدا 
تعقيــد العاقــات الحدوديــة مــع أســبانيا. كمــا 
هنــاك مخــاوف على االتحــاد األوروبــي بأكمله، 
حيــث ســيتأثر التــوازن السياســي داخلــه، وقد 
تعلــو أصــوات تنادي بتقليــد بريطانيا في وقت 
مثــل  عالقــة  قضايــا  مــن  فيــه  االتحــاد  يعانــي 
اليونــان وأزمــة اليــورو، كما قد تــزداد الضغوط 
على فرنســا وألمانيا بخصوص التســلح وزيادة 
اإلنفــاق العســكري لســد الفــراغ الــذي ســتخلفه 
بريطانيــا مــن ناحيــة عســكرية ودفاعيــة فــي 

أوروبا. وللحديث تتمة.
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عبدعلي الغسرة

أحمد عمران

Abbasnas82@gmail.com

عباس ناصر

خالد النزر

حسب غالبية التحاليل  «
االقتصادية فإن البريكسيت 
سيؤثر سلبًا على االقتصاد 

البريطاني على المدى 
المتوسط والطويل.
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 قبل أن تقع الفأس 
في الرأس

فــي ظــل تغيــر الظــرف العالمي ووجود األزمــة العالمية وانخفاض أســعار 
الــدول بشــكل جماعــي، البــد مــن االهتمــام  النفــط وتراجــع اقتصــادات 
بالمواطن ووضع خطط مستقبلية تسهم في حل جذري لمشكلة البطالة، 
حيــث إن االســتقرار األســري واالجتماعــي لــن يتحقق ما لــم نمنح فرصة 
للكــوادر الوطنيــة للقيــام بدورهــا فــي بنــاء الوطــن ونهضتــه فــي مختلف 

قطاعات العمل الحكومي والخاص.
فمــن الواجــب أن يكــون فــي إزاء مؤتمــرات التوظيــف، تشــكيل لجــان 
مســتقلة )وضــع مــا شــئت تحت هــذه الكلمة من خطوط( لدراســة أســباب 
توظيــف األجانــب، وهل لهم نظائر وبدائل مــن البحرينيين؟ لماذا لم نجد 
حتــى اآلن مســؤوالً واحدًا يطرح هذه القضيــة التي أصبحت همًا في كل 
بيت تؤرقهم ليا ونهارا؟ لماذا أصبح منهج البعض انتظار أن تقع الفأس 
فــي الــرأس ليصحــو من غفلته، وغالبــًا ما يكون األمر متأخرًا؟ ما أســباب 
جرأة األجنبي بعد توظيفه ليجلب بني جلدته على حساب البحريني؟ ما 
الذي ال يحسنه البحريني حتى نجلب أجنبيًا بدالً عنه ليستنزف مقدرات 

البلد؟

إن “برنامــج التوظيــف الوطني” الذي أطلقه صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقر حفظــه هللا جاء في 
الوقــت المناســب، برنامــج يعتمــد على المواطن كأســاس للتنمية وســوق 
العمل، ولم يغفل مصلحة الباد، فقد تضمن وضع مجموعة من الضوابط 

التي تضمن تحقق ذلك. 
وبفضل برنامج التوظيف الذي أطلقه سموه ستنفتح آفاق جديدة تسهم 
فــي تقليــص نســبة البطالــة فــي البحريــن، خطــوة مهمــة تســهم فــي حــل 
مشاكل الباحثين عن العمل، وتوفير حياة كريمة لهم، وبإذن هللا سيكون 

لها تأثير كبير على المجتمع البحريني من جميع األصعدة.

قيادتنا الكريمة دائما ما تقف مع المواطنين وتسعى لحل هموم الشباب  «
البحريني ومعاناته. نتمنى من كل مسؤول إصالح الخلل ومعاونة القيادة 
لحل مشكلة البطالة، كما نتمنى من اللجان البرلمانية المختصة ببحرنة 

الوظائف في القطاعين العام والخاص بمجلس النواب أن تمارس 
مهامها بكل شفافية ووضوح ونزاهة، ومتابعة الموضوع والتأكد من 

تطبيق توصيات سمو رئيس الوزراء حفظه الله في هذا الشأن.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة
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جاللة الملك يرعى اليوم سباق الخيل وبطولة فاطمة بنت مبارك
جاللة الملك يتوج فوزي ناس بكأس الملك جاللة الملك يتوج سمو الشيخ ناصر بن حمد بكأس الملك

صــراع األبطــال العالمــي فــي شــوط تاريخــي.. وتحــدي اإلنتــاج للفــوز بأغلــى الكــؤوس

تحــت رعايــة عاهــل البــالد جاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة، ينظم نادي راشــد للفروســية 
وسباق الخيل بعد ظهر اليوم “الجمعة” مهرجان سباق الخيل الكبير الذي يقام على كؤوس جاللة 
الملك، وسيشــتمل على ســباق بطولة العالم لســمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين 

“إفهرا” وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

وســتنطلق منافســات ســباق الخيــل الكبيــر عند 
سيشــتمل  حيــث  عصــرا،  دقيقــة  و20  الثالثــة 
الســباق على ســتة أشــواط ســتقام على كؤوس 
الملــك للخيــل العربيــة والنتاج المحلــي والجياد 
المســتوردة، إضافــة إلــى كأس الميثــاق وكأس 
شــركة تترســلس، والتــي ســتتنافس للفــوز بهــا 
مجموعــة مــن نخبــة مــن أبطــال جيــاد المضمار 
الفرســان  مــن  مجموعــة  وبقيــادة  البحرينــي، 
العالمييــن والمحترفيــن والبحرينييــن ممــا ينذر 

الجمهور بسباق حافل باإلثارة والحماسة.

صراع الفرسان

وســتبدأ اإلثــارة من الشــوط األول الذي ســيقام 
على كأس شركة تترسلس لجياد سباق التوازن 
“مســتورد” مسافة 1000 متر مستقيم والجائزة 
5000 دينــار، حيث ســتكون المنافســة مفتوحة 
لكــون الشــوط مخصــص للفرســان البحرينييــن 
متاحــة  الفرصــة  ســتكون  والذيــن  المتمرنيــن، 
أمامهــم للفــوز فــي يــوم الســباق الكبير؛ لــذا فإن 
كفــاءة وقــدرات الفرســان ســتلعب دورا مؤثــرا 
فــي حســم المنافســة فــي الشــوط، لكــن حســب 
مســتويات الجيــاد المشــاركة، فإن الترشــيحات 
ترجــح كفــة الحصــان “إيفرغيــت” و”دارك بــاور” 

و”ريتاز بوي”.

منافسة “عربية” قوية

ويقــام الشــوط الثالــث علــى كأس الملــك لجياد 
العربيــة  البحريــن  خيــل  مــن  األولــى  الدرجــة 
األصيلــة “الواهــو” مســافة 1600 متــر والجائــزة 
الجيــاد  نخبــة  مــن   7 وبمشــاركة  دينــار،   7000
متجــددة  منافســة  ســتخوض  والتــي  العربيــة، 
بينهــا فــي ســباقات الخيــل العربية الكبيــرة منذ 
الموســم الماضــي وتواصلــت هــذا الموســم فــي 
كأس ســمو ولــي العهــد والــذي كســبه الحصــان 
الــذي يســعى لتأكيــد   ”1708 “كحيــان عافــص 
تفوقه اليوم وسط المنافسة القوية، ومن خال 
الخطــة التــي ســيضعها المــدرب يوســف طاهــر 
الحصــان  الشــوط، ومنهــا  فــي  الثاثــة  لجيــاده 
 ”1578 و”الصقــاوي   ”1544 “الجابــي  البــارز 

و”الحمداني 1697.

صراع كأس “الميثاق”

ويقــام الشــوط الرابــع على كأس الميثــاق لجياد 
الدرجــة األولــى “مســتورد” مســافة 1600 متــر 
يشــهد  أن  وينتظــر  دينــار،   9000 والجائــزة 
صراعــا مثيرا وســيتميز بالســرعة بين مجموعة 
لهــا تحقيــق  القويــة، والتــي ســبق  الجيــاد  مــن 
انتصــارات ومراكــز متقدمــة وتتمتــع بإمكانــات 
عالية، وأبرزها الحصان البطل “ثور كهيل ستار” 
الذي يسعى لتكرار فوزه بكأس الميثاق للموسم 
ســيقوده  أنــه  خصوصــا  التوالــي  علــى  الثالــث 
ديتــوري،  فرانكــي  األيطالــي  العالمــي  الفــارس 
والــذي سيســعى لقيــادة الحصــان إلــى مواصلــة 
انتصاراته خال مشــاركاته هذا الموسم، والتي 
تفــوق خالها علــى الجياد القوية، وأبرزها فوزه 
بكأس ســمو ولي العهد للجياد المســتوردة، وهو 

يجيد المسافات المتوسطة والطويلة.

تحدي “مليار” و”بريكر”

الملــك  كأس  علــى  الخامــس  الشــوط  ويقــام 
متــر   2400 لمســافة  المحلــي  النتــاج  لجيــاد 
الترشــيحات  دينــار، وتتركــز   20000 والجائــزة 
علــى الحصــان “مليــار” الــذي يعتبــر مــن أقــوى 
جيــاد النتــاج المحلــي، ويمتلــك رصيــدا حافــا 
باالنتصــارات بكــؤوس الســباقات الكبيــرة فــي 
المواسم األخيرة، ويسعى للمحافظة على كأس 
الملــك للمــرة الثالثــة في عرين إســطبل المزدهر 
بعد فوزه بالكأس الغالية الموســمين الماضيين، 
فضا عن فوزه بكأس ســمو ولي العهد للموســم 
الجــاري، لكنــه ســيواجه تحديــا صعبــا؛ إلثبــات 
جدارته وتكرار تفوقه على منافســيه اليوم في 

ظل المنافسة التي سيواجهها.

صراع األبطال في شوط تاريخي

وســتتجه أنظــار الجمهور إلى الشــوط الســادس 
واألخيــر الــذي ســيقام علــى كأس الملــك للجياد 
المستوردة لمسافة 2400 متر والجائزة 20000 
دينــار، حيــث يترقــب الجمهــور مشــاهدة واحدا 
من الســباقات التاريخية في المضمار البحريني 
مــن خــال مشــاركة نخبــة مــن الجيــاد األبطــال 
ذات المســتويات والتصنيفــات العاليــة التــي تم 
تجهيزها وإعدادها خصيصا لهذا السباق الكبير، 
العالمييــن  الفرســان  وســيقودها مجموعــة مــن 
والمحترفين والبحرينيين والذين ســيخوضون 

التحدي لكسب أغلى الكؤوس.

بحرينيان ينافسان على كأس 
فاطمة بنت مبارك 

يشــهد الشــوط الثانــي مــن ســباق اليــوم إقامــة 
فاطمــة  الشــيخة  لســمو  العالــم  بطولــة  ســباق 
بنــت مبــارك للفرســان المتدربين “إفهرا” مســافة 
والــذي  دينــار،   6300 والجائــزة  متــر   1400
تســتضيفه مملكة البحرين للموسم الرابعة على 
التوالــي، ويتوقــع أن تكــون المنافســة مفتوحــة 
ويحيطهــا الغمــوض بيــن الجيــاد التــي حققــت 
نتائج متفاوتة، وســيلعب الفرســان والفارســات 
الفــوز  علــى  المنافســة  فــي  دورا  المشــاركين 
بالــكأس فيمــا تميــل التوقعــات لصالــح الحصان 
“عبيــان 1702”؛ نظرا لقيادته من جانب الفارس 
البحريني عبدالرحيم جاسم الذي يسعى لتكرار 
التوالــي،  علــى  الثانــي  للموســم  بالــكأس  فــوزه 
بعــد   ”1710 “كروشــان  الحصانيــن  بجانــب 
فــوزه فــي مشــاركته األخيــرة، وكذلــك الحصان 
“الجابــي 1661” بنــاء علــى مســتواه ونتائجــه، 
حيــث حقــق المركــز الثانــي فــي مشــاركاته هذا 

الموسم.

“العاديات” يطمح لتكرار اإلنجاز

تعــود  الــذي  ريســنغ  العاديــات  إســطبل  يطمــح 
ملكيته لســمو الشــيخ عيسى بن سلمان بن حمد 
آل خليفــة إلــى المحافظــة علــى الــكأس الملكية 
فــي خزائنــه للموســم الثانــي علــى التوالــي مــن 

خــال مشــاركته بالحصــان البطل “شــوغن” في 
العالمــي  الفــارس  وبقيــادة  الســادس  الشــوط 
قيــادة  مــن  تمكــن  والــذي  ديتــوري،  فرانكــي 
الحصــان للفــوز بــكاس الملــك للموســم الماضي، 
مســجا بذلــك اســمه وإســطبل العاديــات للمــرة 
األولى في التاريخ الذهبي لكأس جالة الملك. 
كما يسعى إسطبل العاديات ريسنغ الى تسجيل 
حضــوره القــوي اليوم من خال مشــاركته أيضا 
كأس  علــى  ســيقام  الــذي  الرابــع  الشــوط  فــي 
الميثــاق عبــر الحصــان البطــل “ثور كهيل ســتار” 
المرشــح للمحافظة على الكأس للموســم الثالث 
العاديــات  جيــاد  ســتكون  كمــا  التوالــي،  علــى 
خــال  مــن  األول  الشــوط  فــي  بقــوة  حاضــرة 
الحصانيــن “ايفرغيــت – دارك بــاور” المرشــحين 

للفوز بكأس تترسل.

“المزدهر” يسعى لمواصلة احتكار 
كأس اإلنتاج

تســعى جيــاد إســطبات المزدهر لســمو الشــيخ 
عبــدهللا بــن عيســى آل خليفــة إلــى األحتفــاظ 
للموســم  المحلــي  للنتــاج  الملــك  كأس  بلقــب 
الفرصــة  تبــدو  التوالــي، حيــث  علــى  الســادس 
الحصــان  خــال  مــن  الفــوز  لتحقيــق  مواتيــة 

“مليــار”، والــذي تنصب عليها الترشــيحات للفوز 
فــي الشــوط الخامس من الســباق وتكــرار فوزه 

بالكأس الغالية للموسم الثالث على التوالي.
وكانــت جيــاد إســطبل المزدهــر ســيطرت علــى 
الــكأس الملكيــة للنتــاج المحلــي فــي المواســم 
“حشــار”  الجيــاد  فــوز  عبــر  الماضيــة  الخمســة 
عامــي 2014 و2016 والفــرس “مــذاري” 2015، 

والحصان “مليار” 2017 – 2018. 

“ناس” واستعادة الفوز بأغلى كأس

نغمــة  ألســتعادة  نــاس  فــوزي  المضمــر  يطمــح 
االنتصــارات الغاليــة بكأس جالــة الملك، والتي 
ســبق لــه تحقيقهــا موســمين متتالييــن كمالــك 
الحصانيــن  مــع  و2017   2016 عامــي  ومضمــر 
“واكامي – فيل دو ســول” بجانب فوزه كمضمر 
أربــع مــرات بكأس الملــك للجيــاد العربية، حيث 
يخــوض فوزي ناس منافســات الشــوط الرئيس 
بقــوة  المرشــحين  للحصانيــن  مضمــرا  بصفتــه 
فيكتوريــوس،  إلســطبل  دوفيــل”   – “يوجينيــو 
والذي ســبق لــه تحقيق انتصارات في ســباقات 

دبي بإشراف المضمر فوزي ناس. 
 كمــا يأمــل المضمر فوزي نــاس أن تتمكن فرس 
اإلسطبل “النمرة” من تحقيق الفوز بكأس الملك 

للنتــاج المحلــي للمــرة األولــى مــع الفــرس التــي 
ظهــرت بصــورة جيــدة، وتتطور في مشــاركاتها 
ونتائجها هذا الموســم على رغم صعوبة المهمة 
فــي  النتــاج  جيــاد  مــن  نخبــة  مشــاركة  وســط 

الشوط الخامس من السباق. 

“فيكتوريوس” يتحفز الستعادة 
أغلى الكؤوس

يتطلع إسطبل فيكتوريوس الى انتزاع أنتصاره 
األول بكأس الملك للجياد المستوردة من خال 
مشــاركته القويــة بأقوى جيــاد األبطال، وأبرزها 
الحصانان “يوجينيو - دوفيل” المرشــحين بقوة 
الســادس،  الشــوط  فــي  الغاليــة  بالــكأس  للفــوز 
إضافة إلى التطلع للمنافســة على كأس الميثاق 
في الشوط الرابع من خال المشاركة بالحصان 

“بوتنتيت”. 

جياد “المحمدية” تبحث عن أول 
حضور قوي

ســتكون جياد إســطبل المحمدية حاضرة اليوم 
فــي أكثــر مــن شــوط مــع عــدة مضمريــن، وهــي 
تتطلــع إلــى تســجيل أول انتصاراتهــا فــي هــذا 
الــذي  الشــوط األول  بــدءًا مــن  الكبيــر  الســباق 
سيشــارك فيــه اإلســطبل بالحصانيــن “ شــاغتاي 
– النغافــات “، فيمــا يشــارك بالحصــان “بالســترا” 
الــذي ســيكون أحــد الجياد المرشــحة للمنافســة 
أمــام الحصــان المرشــح األبرز “ثور كهيل ســتار” 
في الشوط الرابع، ثم ستكون مشاركة اإلسطبل 
للجيــاد  الملــك  لــكأس  الســادس  الشــوط  فــي 
الــذي  بوينــت”  “برشــر  بالحصــان  المســتوردة 
سيســعى إلثبــات وجــوده وســط نخبــة الجيــاد 

األبطال للخيل المستوردة.

الحداد والمشاركة األولى في كأس الملك

يشــهد ســباق اليوم الحضور والمشــاركة األولى 
للمضمر البحريني الشــاب هشام الحداد كمدرب 

فــي ســباق كأس جالــة الملك، وهــو يطمح إلى 
نيــل الفــوز بأحــد كــؤوس أشــواط الســباق، وهو 
مــا يطمح إليــه كل مالك ومضمــر وفارس؛ نظرا 

ألهمية المناسبة الكبيرة.
وسيشــرف المضمــر هشــام الحداد علــى تدريب 
عــدة جيــاد فــي ســباق اليــوم، وهمــا الحصانــان 
“ بالســترا – بنــك “ فــي الشــوط الرابــع، والفــرس 
“النمرة” في الشــوط الخامس، والحصانان “فيل 
دو ســول – مــكاك “ فــي الشــوط الســادس، علمــا 
بــأن الحــداد ســجل حضــورا جيــدا فــي موســمه 
التدريبي األول مع إســطبل عبدهللا ناس، حيث 
كانــت أبــرز نتائجــه الفــوز بأوكــس البحرين في 

سباق كأس ولي العهد.

4 جياد تسعى لتكرار انتصاراتها 
الغالية

بكــؤوس  انتصاراتهــا  لتكــرار  جيــاد   4 تســعى 
الســباق الــذي فــازت بــه فــي الموســم الماضــي، 
 ”1544 “الجابــي  الحصــان  سيســعى  حيــث 
للفــوز بــكأس الملك للجياد العربية، فيما يســعى 
الحصــان “مليــار” للمحافظــة علــى كأس الملــك 
لجيــاد اإلنتــاج للموســم الثالــث علــى التوالــي، 
فيمــا يســعى الحصــان “شــوغن” للفــوز بالــكأس 
الغاليــة للموســم الثانــي على التوالــي، في حين 
سيكون الحصان “ثور كهيل ستار” مرشحا قويا 
للمحافظــة علــى كأس الميثــاق للموســم الرابــع 

على التوالي.

مشاركة “موسيقى الدفاع”

تشــارك الفرقــة الموســيقية لقوة دفــاع البحرين 
فــي مهرجــان ســباق كأس جالــة الملــك لســباق 
الخيــل اليــوم مــن خــال تواجدهــا فــي موقــع 
المهرجــان، حيــث ســتقوم بتقديــم مقطوعــات 
موســيقية لألغانــي الوطنيــة المتنوعــة لجمهور 

المهرجان احتفاال بهذه المناسبة الوطنية.

دعوة مفتوحة وجوائز لجمهور 
المهرجان

ســتكون الدعــوة مفتوحة أمــام الجماهير اليوم 
الملــك  جالــة  كأس  ســباق  مهرجــان  لحضــور 
لســباق الخيل؛ لاســتمتاع بمشــاهدة ومعايشــة 
اإلثارة والحماســة في منافســات الســباق الكبير 

الذي سيشهده مضمار السباق.
كما ستكون هناك فرصة أمام جماهير المهرجان 
للربــح مــن خال الســحب على جوائــز متنوعة، 
فيمــا تــم إعــداد موقــع أللعــاب األطفــال داخــل 
للعائــات  الفرصــة  إتاحــة  أجــل  مــن  النــادي؛ 
للحضور واالســتمتاع مع أطفالهم وســط آجواء 

المهرجان.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

سمو ولي العهد مع نجله سمو الشيخ عيسى بن سلمان بعد الفوز بكأس الملك الموسم الماضي

سمو الشيخ عبدالله عيسى وأنجاله بعد فوز مليار الموسم الماضي

سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بعد أحد االنتصارات

هشام الحداد 

أقوى الجياد تتنافس اليوم للفوز بالكؤوس الغاليةالحصان ثور كهيل ستار 

لقطة سابقة من المهرجان 



تدخــل مملكــة البحريــن التاريــخ باســتضافتها أول ســباق دولــي ليلــي فــي نصــف الماراثــون مســاء اليــوم 
الجمعة، والذي يقام تحت رعاية كريمة من لدن عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك 
بمســار خــاص فــي منطقة الزالق بتنظيم مــن االتحاد البحريني أللعاب القوى وشــركة “طموح”. 800 عداء 
يتنافسون على لقبي سباق نصف الماراثون الدولي الذي تبلغ مسافته 21.1 كيلومتر، وسباق 6 كيلومترات 
لكال الجنسين، وستكون نقطة البداية والنهاية للسباق من منتجع سوفوتيل الزالق، وسيطل المسار على 
ســاحل بــالج الجزائــر وحلبــة البحريــن الدولية للفورمــوال واحد والعديد مــن المعالم الســياحية والمناطق 

المحيطة بالمسار.

ماراثــون  نصــف  ســباق  بإقامــة  الفعاليــات  وســتبدأ 
أن  كمــا  مســاء،   8:00 الســاعة  والرجــال  الســيدات 
6 كيلومتــرات  ســباقي الرجــال والســيدات لمســافة 

سينطلق بالتوقيت نفسه.
وســيكون بانتظــار أصحــاب المراكــز الثالثــة األولــى 
فــي ســباق نصــف الماراثــون الدولــي الليلــي جوائــز 
فــي ســباقي  البطــل  ماليــة قيمــة، حيــث ســيحصل 
الرجال والســيدات علــى 100 ألف دوالر، والثاني 25 
ألــف دوالر والثالــث 15 الــف دوالر والرابــع 10 آالف 
آالف   7 والســادس  آالف دوالر،   8 والخامــس  دوالر 
دوالر، والســابع 5 آالف دوالر، والثامن 4 آالف دوالر، 
والتاســع 3 آالف دوالر، والعاشــر الفــي دوالر، فيمــا 
ســتخصص جوائــز عبــارة عــن ميداليــات ألصحــاب 
المراكز الثالثة األولى في سباقي الرجال والسيدات 
لمســافة 6 كيلومترات، كما ســيحصل كل عداء أنهى 
السباق في السباقات األربعة على ميدالية تذكارية.

الماراثــون  لنصــف  البحريــن  ســباق  فــي  ويشــارك   
الدولي نخبة من أبرز العدائين المعروفين وأصحاب 
األرقام القياســية على مستوى العالم، وهو ما يعطي 
ســباق البحريــن أهميــة كبيــرة وزخــم تنافســي كبيــر 
فــي مقدمــة المشــاركين والمســجلين رســميا العــداء 
القياســي  الرقــم  صاحــب  كيبتــوم  إبراهــام  الكينــي 
العالمــي فــي نصــف الماراثــون )58:18 دقيقــة( بعدما 
أنهى ســباق فالنســيا فــي أقل من ســاعة، إضافة إلى 
العــداءة األثيوبيــة نســنت غوديتــا بطلــة العالــم فــي 
العالمــي  الرقــم  وصاحبــة   2018 الماراثــون  نصــف 
على مســتوى الســيدات )1:06:11 ساعة(، إلى جانب 
نتيجــة  أحســن  ثالــث  صاحــب  يمــر  جمــال  العــداء 
عالميــة والعديد من العدائيــن العالميين من البحرين 
ومختلــف الــدول العالــم األخــرى الذين سيتنافســون 

على المراكز الثالثة األولى.

 بدر ناصر: 800 مشارك في سباق 
البحرين

كشف عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية 
أللعــاب  البحرينــي  باالتحــاد  المســاعد  الســر  أميــن 
القــوى، رئيــس اللجنة األولمبيــة البحرينية بدر ناصر 
محمــد عــن مشــاركة 800 عــداء وعــداءة في ســباق 
البحريــن نصف الماراثون الدولي الليلي، وســباقي 6 

كيلومترات للرجال والسيدات.
جــاء ذلــك خــالل المؤتمــر الصحافــي الــذي عقدتــه 
اللجنة المنظمة للســباق صباح أمس الخميس بفندق 
جولــدن توليب البحرين بحضــور المدير الفني طاهر 
ريغــي وبحضور ســتة مــن أبرز العدائيــن والعداءات، 
وهــم: البحرينيــان الحســن شــاني، ايونيــس جومبــا، 
نســنت  ونواطنتهــا  تيفيــري  ســينبري  األثيوبيــة، 
غوديتــا، والكينــي أبراهام كيلتــون، واألثيوبي جمال 
المحليــة  اإلعــالم  وســائل  ممثلــي  مــن  وعــدد  بمــر، 
واألجنبيــة في البحرين وذلك بإدارة المذيع والمعلق 

ديفيد بلومر.
ورحــب ناصــر بالحضــور، معربــا عن ســعادته الكبيرة 
بالمشــاركين، متمنيــا لهــم جميعــا التوفيــق والنجــاح 
واالســتمتاع بتجربة رائعة في ســباق فريد من نوعه 
يقــام ليــال، كمــا رحــب ريغــي هــو اآلخــر بالعدائيــن، 
وتمنــى لهم تجربة متميزة لخوض اول ســباق نصف 
ماراثــون ليلــي، مبديا ســعادته بتواجدهم على أرض 

المملكة.
 ومن جانبهم، عبر العداؤون عن سعادتهم بالمشاركة 
فــي ســباق البحرين، والتعرف على حضــارة المملكة، 
ضــوء  علــى  الســباق  لخــوض  جاهزيتهــم  مؤكديــن 
التحضيــرات والتدريبــات التــي قاموا بهــا في الفترة 
الماضية معربين عن حماستهم للمشاركة في السباق 

الليلي؛ ألنه سيمثل بالنسبة لهم تجربة مثيرة.
وقــال العــداء الكينــي أبراهــام كيبتــون حامــل الرقم 
القياسي العالمي إنه سبق وأن خاض سباقات ليلية، 
ولكنهــا المــرة األولــى فــي البحريــن لــه. أمــا العــداءة 
األثيوبيــة نســنت غوديتــا بطلــة العالــم فــي النســخة 
جاهزيتهــا  اكــدت  فقــد   ،2018 بفالنســيا  الماضيــة 

وحماستها لتسجيل رقم جديد.
 وبدورهمــا عبــر كل مــن البحرينييــن الحســن شــاني 
وايونيس جومبا عن استعدادهما للسباق وتمنياتهما 
بــأن يســهم عامــل األرض فــي قدرتهمــا علــى تحقيق 

نتائج طيبة.

 وبعد نهاية السباق تم التقاط صور جماعية للعدائية 
المشاركين مع اللجنة المنظمة وسط تفاؤل كبير من 

الجميع بتحقيق أفضل النتائج.

 انعقاد االجتماع الفني بحضور العدائين

 عقــد يــوم أمــس بفنــدق الجولــدن توليــب االجتماع 
الفني لسباق نصف الماراثون الدولي الليلي وسباقي 
عضــو  بحضــور  والســيدات  للرجــال  كيلومتــرات   6
مجلــس إدارة اللجنــة األولمبية أمين الســر المســاعد 
باالتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى بدر ناصــر محمد، 
والمديــر الفنــي طاهر ريغي وبحضــور كافة العدائين 
المشــاركين.  وتــم خــالل االجتمــاع اســتعرض كافــة 
النواحــي الفنيــة والقواعــد المرتبطــة بمســار الســباق 
وأرقــام العدائيــن وقيمــة الجوائــز وطريقــة وأماكــن 
الميــاه،  لشــرب  التوقفــات  األبطــال وأماكــن  تتويــج 

إضافــة إلــى كافــة إجــراءات األمن والســالمة وطرق 
اللقــاءات  بإجــراء  الخــاص  والمــكان  االســتعالم 
اإلعالميــة. كمــا تم اســتعراض كافة الجوانــب الفنية 
والتحكيميــة ومــا يتعلــق بنقطــة االنطــالق والنهايــة 
وكل مــا يتعلــق بمســار ســباق نصــف الماراثــون البالغ 
21.1 كيلومتر وسط تفاعل كبير من جانب العدائين 
األســئلة  مــن  العديــد  وجهــوا  الذيــن  والعــداءات 
بــكل  عليهــم  اإلجابــة  وتمــت  بالمشــاركة  المرتبطــة 
شــفافية ووضــوح. وعبــر المشــاركون عــن تقديرهــم 
للجهــود الكبيــرة التــي تقوم بهــا مملكــة البحرين في 
ســبيل اســتضافة الحــدث الدولــي، والــذي أتــاح لهــم 

الفرصة لخوض السباق االول من نوعه في المنطقة، 
مشــيدين بجــودة التنظيــم والخدمــات المقدمــة لهم 
علــى مســتوى المواصالت واإلقامــة والتغذية وكافة 
التجهيــزات األخــرى التي من شــأنها أن تهيأ األجواء 

إلقامة سباق ناجح من كافة النواحي.

السباق يعيد إلى األذهان اإلنجاز 
العالمي في 2018 

يعيد سباق البحرين نصف الماراثون الدولي الذاكرة 
إلــى اإلنجاز الذي حققته ألعاب القوى في في بطولة 
العالــم لنصف الماراثون، والتي أقيمت العام الماضي 
بمدينــة فالنســيا اإلســبانية ليرتفع علــم المملكة عاليا 

مــن بيــن أكثــر مــن 300 دولــة مشــاركة فــي إنجــاز 
تاريخــي هــو األول مــن نوعــه لرياضــة “أم األلعــاب” 

البحرينية. 
البطولــة  فــي  ملونــة  ميداليــات   3 منتخبنــا حصــد   
العالميــة، حيث حقق العداء أبراهام شــيروبن المركز 
الثاني والميدالية الفضية على مستوى فردي الرجال 
بعدمــا قطــع مســافة الســباق بزمــن 1:00:22 ســاعة 
ليؤكد حضوره القوي من جديد وينصب نفسه كأحد 

عمالقة سباق نصف الماراثون على مستوى العالم.
العــداء  مــن  المكــون  الرجــال  منتخــب  واســتطاع 
“أبراهــام شــيروبن” و”ألبــرت روب” “وأويكــي أيالــو” 
الثالــث  المركــز  تحقيــق  مــن  العباســي  والحســن 
والميداليــة البرونزيــة علــى مســتوى الفــرق للرجــال 
بزمــن 3:02:52 ســاعة، كمــا تمكن منتخب الســيدات 
المكون من كل من دليلة عبدالقادر وروز شــيملو من 
تحقيــق المركــز الثالــث والميداليــة البرونزيــة بزمــن 

3:23:39 ساعة.
وبذلــك، فــإن مملكــة البحريــن حققــت المركــز الثالث 
في الترتيب العام بجدول الميداليات بحصولها على 
ثالث ميداليات إحداها فضية وبرونزيتين، وتربعت 
أثيوبيــا علــى عــرش الصــدارة بحصولها علــى المركز 
3 ميداليــات ذهبيــة، فيمــا جــاءت  نيلهــا  إثــر  األول 
كينيــا فــي المركز الثانــي بحصولها علــى 5 ميداليات 
مــن بينها ذهبيــة و3 فضيات وبرونزيــة، فيما جاءت 
أريتريــا فــي المركز الرابــع بحصولها علــى ميداليتين 

إحداها فضية واألخرى برونزية.

 تطبيق فحص المنشطات في السباق 

عــن  عامــة  نــدوة  للســباق  المنظمــة  اللجنــة  أقامــت 
بفنــدق جولــدن  أمــس  المنشــطات صبــاح  مكافحــة 
توليــب البحريــن، حاضــر فيهــا رئيس لجنــة مكافحة 
حســين  البحرينيــة  األولمبيــة  باللجنــة  المنشــطات 
الحداد واختصاصية مكافحة المنشطات زينب أنور. 
وتناولت الدورة أضرار المنشطات وتعريف العدائين 
بالمــواد المحظــورة وأحــدث المــواد الجديــدة التــي 
أعلنــت عنهــا الوكالــة الدوليــة لمكافحــة المنشــطات 
)الــوادا(؛ لتجنبها وإحاطة المشــاركين باالســتثناءات 
الطبية وطرق سحب العينات.  وسيتم خالل السباق 
الكشــف عن المنشــطات وذلك ترســيخا لمبدأ النزاهة 
وتطبيــق كافــة المعاييــر الدوليــة فــي هــذا النوع من 
الســباقات؛ للحد من هذه اآلفة وآثارها الســلبية على 
مســتخدميها، كما تأتي تلك الندوة في إطار الجهود 
التــي تبذلهــا اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة واالتحــاد 
القــوى لمحاربــة ظاهــرة تعاطــي  البحرينــي أللعــاب 
المنشطأت؛ لتحقيق مبدأ التنافس الرياضي الشريف 

بين جميع الرياضيين.

جاللة الملك

منتخب السيدات تألق في البطولة العالمية

مسار السباق

سباقات نصف الماراثون.. متعة وإثارة

منتخب الرجال محتفيا باإلنجاز مع علم المملكة

شعار السباق

اليوم انطالق أول سباق نصف ماراثون ليلي دولي بالبحرين
رعايــة كريمــة مــن جاللــة الملــك و100 ألــف دوالر جائزة البطل في ســباقي الرجال والســيدات

اللجنة اإلعالمية - االتحاد البحريني أللعاب القوى
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جانب من المؤتمر الصحافي

بدر ناصر

االجتماع الفني

صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر الصحافي
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وصل وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشــقيقة أبوظبــي؛ لحضــور فعاليات األولمبيــاد الخاص لأللعاب العالميــة أبوظبي 2019، 

والتي تعتبر بمثابة أكبر حدث رياضي إنساني على المستوى العالمي.

والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وأشــاد 
مــن  الضيافــة  وكــرم  االســتقبال  بحفــاوة 
جانــب األشــقاء في دولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة، مؤكــدا أن دولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة تبعث ومن خالل تنظيمها األلعاب 
العالميــة الصيفيــة لألولمبيــاد الخــاص عددا 
كبيرا من الرســائل النبيلــة تجاه دول العالم، 
والتــي تصــب فــي تأكيــد دورهــا المحــوري 
العالــم  أنظــار  اســتقطاب  فــي  واإلقليمــي 
الهمــم  نحــو أبوظبــي، واحتضــان أصحــاب 
بالمحبــة وصــدق  العزيمــة وغمرهــم  وذوي 
الفعل وســط رعاية واهتمام من جانب ولي 
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات 
المســلحة صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 

زايد آل نهيان. 
وقــال أيمــن المؤيد “من خالل واقع وتجربة 
لقمــة  حضــوري  أثنــاء  عايشــتها  شــخصية 
اإلمــارات  بدولــة  أقيمــت  التــي  الحكومــات 
حرصــت علــى زيــارة مقــر اللجنــة المنظمــة 
بمســتوى  وأبهــرت  العالميــة،  للبطولــة 
إضافــة  للبطولــة،  التنظيمــي  االســتعداد 
التكنولوجيا العالية المستخدمة في اإلدارة 
كمــا ســعدت بالرقــم الكبيــر مــن المتطوعين 
أبنــاء  مــن  ألفــا   20 عددهــم  يبلــغ  الذيــن 
اإلمــارات، وســيعملون علــى إدارة فعاليــات 
الــذي  األمــر  العالميــة؛  البطولــة  ومســابقات 

يثبت إنسانية المواطن اإلماراتي”.
 وتابــع “إننــا نؤمــن أن لــكل صاحــب عزيمــة 
وهمــة قصــص نجــاح، ونتطلــع بــكل شــغف 
لرؤيــة هــذه الفئــة العزيــزة علــى قلوبنــا لنثر 
إبداعاتهــا فــي إماراتنا الحبيبيــة، وإننا على 
يقيــن تام باإلمكانــات الكبيرة التــي تمتلكها 
إخــراج  فــي  كوادرهــا  وقــدرات  اإلمــارات 

الحدث العالمي بحلة زاهية”. 

 المؤيد يلتقي فريق البحرين 
التطوعي 

 التقــى وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة مع 
فريــق البحريــن التطوعــي الــذي تــم ابتعاثه 
بتوجيهــات مــن ممثل جاللــة الملك لألعمال 
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، وبدعم من وزارة شؤون 
عــن  المســؤولين  مــع  والرياضــة  الشــباب 
اللجان المنظمة لفعاليات األولمبياد الخاص 
األلعــاب العالميــة أبوظبــي 2019 والقائميــن 

على الكوادر المتطوعة.
وخالل اللقاء اســتمع أيمن المؤيد إلى شرح 
عــن طبيعــة العمــل الذي ســيقوم بــه الفريق 
المســاهمة  إلــى  الفريــق  داعيــا  التطوعــي، 
الرياضيــة،  الفعاليــة  نجــاح  فــي  الفاعلــة 
وإبراز الصورة المتميزة عن شــباب البحرين 
المحــب للعمــل التطوعــي، وأن يكونــوا خير 
ســفراء للبحريــن فــي هــذا التجمــع العالمــي 

الكبير. 

 دعيج بن خليفة ومحمد بن دعيج 
يؤازران 

وصــل الشــيخ دعيــج بــن خليفــة آل خليفــة 
مستشــار الرئاســة اإلقليمية لمنطقة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا رئيــس األولمبياد 
إلــى أبوظبــي؛ لحضــور  الخــاص البحرينــي 
حفــل افتتــاح األلعــاب العالميــة لألولمبيــاد 

الخاص، والذي أقيم يوم أمس تحت رعاية 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 

نهيان. 
 كمــا وصــل إلــى العاصمــة اإلماراتيــة نائــب 
رئيــس األولمبياد الخــاص البحريني، رئيس 
االتحــاد البحرينــي لــذوي اإلعاقــة  الشــيخ 
محمــد بــن دعيــج آل خليفــة، حيــث يمثــل 
حضور هاتين الشــخصيتين المؤثرتين على 
بمملكــة  واالجتماعيــة  الرياضيــة  الحركــة 
الشــخصيات  مــن  نخبــة  ضمــن  البحريــن، 
الوطنية والمجتمعية، رســالة مودة وطمأنة 
يقــف  الجميــع  بــأن  العزيمــة والهمــم  لــذوي 
علــى  بقدرتهــم  ويؤمــن  ويســاندهم  معهــم 
تحقيق المســتحيل وتمثيل مملكة البحرين 
تمثيــال مشــرفا ليعكســوا تأثرهــم توجهاتهم 
نحــو تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات باســم 

البحرين.

  االفتتاح لوحة عظيمة

األولمبيــاد  فعاليــات  أمــس  يــوم  افتتحــت 
أبوظبــي  فــي  العالميــة  لأللعــاب  الخــاص 
وتصبــح  والتســامح،  اإلنســانية  عاصمــة 
مدينــة زايــد الرياضية بمنزلة الشــمس التي 
العالميــة  األلعــاب  فعاليــات  منهــا  تنطلــق 
لألولمبيــاد الخــاص. إنها نســخة اســتثنائية، 
ــم للمــرة األولــى في الشــرق  حيــث إنهــا ُتنظَّ
األوســط وشمال إفريقيا، ليعزز الدور الرائد 
لإلمــارات في النهوض بأصحاب الهمم، وقد 
ســجلت أرقاما قياسية بمشاركة 200 دولة، 

وأكثر من 7500 رياضي.
هــذا الحدث المتفرد جرى اإلعداد له العملي 
والفعلــي فــي أبوظبــي منذ انطــالق األلعاب 
اإلقليميــة أبوظبــي 2018 التي كانت بمنزلة 
تجربــة وتحديد ما تتطلبه األلعاب العالمية، 
وفي حقيقة األمر إنها طلبت الكثير وتحتاج 
عمــال رهيبــا، وقــد كانــت العاصمــة أبوظبــي 
لها، وهيئة البنية الرياضية التي تتطابق مع 
أرقى المعايير العالمية، وتستقطب أبوظبي 

“22 رياضة” ودبي رياضتين. 

 البحرينيون: رياضيون 
ومتطوعون 

يبلــغ عــدد الالعبيــن مــن األولمبيــاد الخاص 
البحرينــي 24 العبــا، يخوضــون منافســات 
9 ألعــاب، وهــي: الفروســية وألعــاب القــوى 
والريشــة  والتنــس  والشــراع  والســباحة 
والدراجــات  والبولنــج  والبوتشــي  الطائــرة 
ومدربــا  إداريــا   20 ويرافقهــم  الهوائيــة. 
علــى  ويحرصــون  الرياضييــن  يرافقــون 
باللياقــة  تمتعهــم  مــن  والتأكــد  تحفيزهــم 

والشــخصي؛  الوطنــي  الدافــع  ويلمســون 
لتحقيق الذهب.

 كما يشارك األولمبياد الخاص البحريني في 
المؤتمــر العالمي للقادة الشــباب الذي يدمج 
ذوي العزيمــة بغيرهــم مــن محبــي التطــوع، 
مــن  كــوادر  بثالثــة  المملكــة  تشــارك  حيــث 
ضمنهــا الالعبــة نورة زينل مــن فئة متالزمة 
داون، ومعها القائد فاطمة الماجد والمرافق 
أنــوار العالــي. وســيقدم الوفد تصــورا حول 
خــالل  مــن  العزيمــة  ذوي  دمــج  مشــروع 

معرض فني تفاعلي، تتم مناقشــته ومن ثم 
تنفيذه على أرض الوطن. 

كمــا يتواجــد بحرينيــان آخران همــا الالعب 
نبيــل،  شــريفة  وأختــه  نبيــل،  حمــد  البطــل 
مؤسســة  مــع  متطوعــان  بصفتهــا  وذلــك 
ســدرة؛ لتمكين الدمــج في اإلمارات العربية 
تنظيــم  فــي  يســاهمان  حيــث  المتحــدة، 
علــى  تجــرى  التــي  الطبيــة  الفحوصــات 
الالعبيــن من أنحــاء العالم فــي مقر األلعاب 

الرئيس.

 24 العبا يمثلون البحرين 

 تبدأ منافســات البطولــة صباح يوم الجمعة 
الموافــق 15 مــارس، ويمثــل البحريــن فــي 
ألعــاب القــوى محمــد الجبــوري 16 ســن في 
ســباق التتابــع 4x100 متــر، والعدو لمســافة 
100 متــر و200 متــر. أمــا محمــود علــي 25 
ســباق4x100متر،  فــى  فيخــوض  ســنة، 
و200  متــر   100 لمســافة  العــدو  وســباق 
متــر. وتعدو عايشــة الســبيعي 29 ســنة في 
ســباقات 4x100متر، وســباق العدو لمسافة 
 25 الحســيني  ســارة  أمــا  متــر.  100 و200 
متــر،   4x100 ســباق  فــي  فتشــارك  ســنة، 
متــر،  و200   100 لمســافة  العــدو  وســباق 
أحمــد  المدربيــن  الفنيــة  اإلدارة  ويتولــى 

حسين وفوزية حسن. 
 وفى الريشة الطائرة يشارك محمود حسين 
الفــردي والزوجــي، وفاطمــة  فــي  27 ســنة 
حسين 17 سنة في الفردي والزوجي، تحت 
قيادة المدربين علي عباس ورباب شمسان. 
المملكــة  تمثــل  البوتشــي   وفــي منافســات 
الالعبــة ياســمين محمــود فكــري 34 ســنة، 
وعهود يوســف الدويشــان 30 ســنة، وأحمد 
حميد الشيخ 22 سنة، وعون علي 34 سنة، 

ويشــاركون جميعهــم في الفــردي والزوجي 
تحــت قيــادة المدربيــن منى أحمد، وحســن 

جواد. 
 أمــا البولينــج، فيشــارك فيه عبدهللا مرســل 
16 ســنة فــي منافســات الفــردي والزوجــي 

بقيادة المدرب عبداللطيف راشد. 
 كما يشارك فى الدراجات حمد التميمي 33 
سنة في سباق 5 كيلومترا و10 كيلومترات، 
وســيد علي حســين 26 ســنة في سباقات 5 
و10 و25 كيلومتــرا، بقيــادة المــدرب ناجــي 

محمد. 
ويمثل البحرين في الفروســية أحمد الشيخ 
30 ســنة، وكميــل المقهــوي 27 ســنة، ونيلــة 
منــى  المدربــان  يقودهــم  ســنة،   19 العاثــم 

فيروز وباسل الجبل. 
وفي الســباحة يلعب إبراهيم العلي 22 سنة 
فــي ســباقات التتابــع x 25 4 متر حرة، و25 
متــر ظهرا، و50 متر حرة. ومحمد العلي 19 
 x 25 4 ســنة ويشــارك فــي ســباقات التتابــع
متــر حــرة، و25 متر ظهــرا، 25 متر حرة. أما 
حســن زبيل 27 ســنة، فيشــارك فى سباقات 
التتابــع x 25 4 متــر حــرة، و25 متــر ظهــرا، 
و50 متــر حــرة. وينافس حســن شــوقي 15 
ســنة في ســباقات التتابع x 25 4 متر حرة، 
يقودهــم  حــرة،  متــر   25 ظهــرا،  متــر  و25 

المدرب سيد محمد مختار. 
وفــي تنــس الطاولة يلعب علــي عبدالوهاب 
الفــردي والزوجــي، وجواهــر  34 ســنة فــي 
طالل عيســى 23 ســنة وتشــارك في الفردي 
والزوجي، بإشــراف المدربين عبدهللا مجيد 

ولطيفة بوحجي. 
وتشــارك المملكة في الشراع من خالل علي 
ســلمان  أحمــد  الموحــد  والالعــب  المتغــوي 
تحــت  للشــراع،  البحريــن  منتخــب  العــب 
قيــادة مــدرب المنتخــب الوطنــي قاســم بن 

جميع.

األولمبياد الخاص البحريني يتأهب لقطف الذهب
ــة ــي ــم ــال ــع ـــاب ال ــ ـــع ــ ــات األل ــيـ ــالـ ــعـ ــور فـ ــضـ ــحـ ــل أبـــوظـــبـــي لـ ــصـ الـــمـــؤيـــد يـ

أبوظبي - الموفد اإلعالمي
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وزير الشباب والرياضة يلتقي فريق المتطوعين دعيج بن خليفة ومحمد بن دعيج يؤازران األولمبياد الخاص

استعدادات العبي األولمبياد الخاص البحريني



اقتنص فريق االتحاد فوزا مثيرا في الدوري الفضي لكرة الســلة، إثر تغلبه على حســاب النويدرات، بنتيجة )81/78(، في المباراة التي جمعتهما مســاء أمس )الخميس(، 
على صالة مدينة خليفة الرياضية، ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

التوالــي  علــى  الثانــي  الفــوز  هــو  وهــذا 
ليرفــع  لالتحــاد مقابــل خســارة واحــدة، 
رصيــده إلــى 5 نقــاط فــي المركــز الثامن، 
فيمــا منحــت نقطــة الخســارة النويدرات 

االنفراد بالصدارة بـ11 نقطة.
واســتطاع االتحــاد تحويــل تأخــره فــي 
األشواط الثالثة األولى إلى فوز مثير مع 

نهاية المباراة.

األول  الربعيــن  فــي  النويــدرات  وفــاز 
فــاز  فيمــا  و16/13،  بـــ28/17  والثانــي 
واألخيــر  الثالــث  الربعيــن  فــي  االتحــاد 

بـ19/14 و32/20.
وعلى صالة اتحاد السلة، واصل سماهيج 
سلســلة انتصاراتــه فــي الــدوري الفضــي 
التوالــي،  علــى  الخامــس  فــوزه  محققــا 
البحريــن  حســاب  علــى  تفوقــه  عقــب 

بنتيجة )75/63(.
نقــاط   10 إلــى  ورفــع ســماهيج رصيــده 
بالعالمة الكاملة من 5 لقاءات في المركز 
الخســارة  البحريــن  تلقــى  فيمــا  الثانــي، 
الثالثــة مقابــل فــوز واحــد وبــات رصيده 

إلى 5 نقاط في المركز السابع.
وتبــادل الفريقــان الفوز بأشــواط المباراة 
 17/14 كاآلتــي:  نتائجهــا  جــاءت  التــي 

 21/18 ســماهيج،   28/15 البحريــن، 
البحرين و15/10 سماهيج.

وفــي المباراة األولى، خرج الحالة بفوز 
مســتحق على حســاب النجمــة بنتيجة 
 10 إلــى  رصيــده  رافعــا   ،)119/100(
نقــاط فــي المركــز الثالــث، فيمــا وصــل 
رصيــد النجمــة إلــى 5 نقاط فــي المركز 

السادس.
من لقاء سماهيج والبحرين

االتحاد يقتنص الفوز من 
النويدرات في دوري السلة الفضي

فــوز ســماهيج والحالة على البحريــن والنجمة فــي الجولة الثامنة

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية البحرينية

أعــرب أميــن عــام اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة محمــد النصــف عــن فخــره 
واعتــزازه بالثقــة التــي أواله إياهــا ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد ال خليفة في فترة ترؤســه للجنة األولمبية البحرينية بتعيينه أمينا 

عاما للجنة األولمبية البحرينية.

 مؤكــدا بأن هذه الثقة بمثابة الوســام 
الذي يضعه على صدره، وأنه سيبذل 
قصــارى جهــده وعصــارة خبراتــه في 
ســبيل خدمــة الوطــن الغالي وشــبابه 
األوفيــاء، وأنــه ســيمضي علــى النهج 
اإلداري الذي يتوافق مع إستراتيجية 
وخطــط اللجنــة األولمبيــة البحرينية 
المرموقــة  المكانــة  علــى  للمحافظــة 
التــي وصلــت إليهــا، وتحقيــق المزيد 
مــن المكتســبات اإلداريــة والميدانية 
التــي تلتقــي مــع طموحــات قيادتنــا 
الرشــيدة التي نســتمد منهــا كل قوانا 

للوصول إلى أهدافنا السامية. 
وقــال النصــف إن القطاعين الشــبابي 
البحريــن  مملكــة  فــي  والرياضــي 
مقبــالن على مرحلــة انتقالية جديدة 
قائمــة على التوجه الجــاد نحو العمل 

إلــى  الرياضــة  وتحويــل  االحترافــي 
صناعــة ناجعــة بقيــادة ربان الســفينة 
الشــيخ  ســمو  والرياضيــة  الشــبابية 
ناصــر بن حمــد آل خليفة الــذي نفخر 
ونعتــز بالعمــل تحــت قيادتــه ووفــق 
توجيهاته الســديدة، والذي اســتطاع 
إلــى  البحرينيــة  الرياضــة  يقــود  أن 

تحقيق إنجازات عالمية.
واختتــم النصــف تصريحــه بالتأكيــد 
األولمبيــة  اللجنــة  اســتمرارية  علــى 
االتحــادات  دعــم  فــي  البحرينيــة 
بشــكل  عملهــا  لمواصلــة  الرياضيــة؛ 
احترافــي يضمــن جــودة مخرجاتهــا 
الرياضيــة  مســابقاتها  فــي  المتمثلــة 
المحليــة والمنتخبــات الوطنيــة التــي 
للرياضــة  الحقيقيــة  الواجهــة  تمثــل 

البحرينية.

النصف يفخر بثقة ناصر بن حمد

اقتــرب داركليــب مــن التأهل للمباراة النهائيــة لدوري الدرجة األولى للكرة الطائــرة بعدما هزم األهلي حامل 
اللقب بنتيجة 3/1 في المواجهة التي جمعت الطرفين مساء أمس الخميس على صالة االتحاد بمدينة عيسى 

الرياضية في المواجهة األولى لمنافسات المربع الذهبي بحضور جماهيري جيد العدد من كال الناديين.

األهلي فاز في الشوط األول 18-25، قبل أن يفوز 
 25/18  ،25/23  ،25/16 األشــواط  بباقــي  العنيــد 
بــإدارة طاقــم الحــكام الدولــي المكــون مــن األول 

منير مكي والثاني سامي سويد.
وســيلتقي الفريقــان فــي المواجهــة الثانيــة يــوم 

االثنين 18 مارس.
بتشــكيلته  داركليــب  دخــل  األول  الشــوط  فــي 
األساســية، فيما لعب األهلي من دون محمد عنان 
وعباس الخباز، وزج المدرب بأمين محمد بمركز2 
ومحمــد عبــاس بمركز3، وكانــت األفضلية لألهلي 
منــذ البداية بالفاعليــة الهجومية لمحمد العبار من 
مركــز4 وارســاالت علــي الصيرفــي وهــو مــا منــح 
النســور التقدم 8-12 وســط مالحقة مســتمرة من 
داركليــب الــذي قلــص الفــارق 16-17 لكــن األهلي 

واصــل صحوتــه بقــوة حوائــط الصــد وإرســاالت 
الكولومبــي بيزا وضرباته الســاحقة وســط تدهور 
فاعليتــه  وغيــاب  داركليــب  الســتقبال  واضــح 

الهجومية ليفوز األهلي 25/18.
صفوفــه  داركليــب  نظــم  الثانــي  الشــوط  فــي 
واســتطاع أن يســتعيد بريقــه بالتوهــج الهجومي 
لمحترفــه ويليــان وعــودة االســتقبال مــع التغطية 
الدفاعيــة الجيــدة واســتغالل األخطــاء الهجومية 

المتعددة لألهلي ليفوز داركليب 25/16.
واســتمر داركليب بأدائه القوي في الشــوط الثالث 
مــع نســبة مــن التكافــؤ بيــن الطرفيــن فــي معظــم 
فتــرة الشــوط باالعتمــاد علــى األطــراف مــن كال 
الجانبيــن وشــارك مــن جانب األهلي محمــد عنان، 
وتعادل الفريقان 22-22 ثم 23-23 قبل أن يحسم 

خبــرة  مــن  مســتفيدا   25/23 الشــوط  داركليــب 
العبيــه محمــد يعقوب وعلــي إبراهيم في الهجوم 
مــن األطــراف. المحتــرف البرازيلــي ويليــان كان 
الهجوميــة  وضرباتــه  بإرســاالته  الشــوط  نجــم 
الســاحقة ونجــح داركليــب فــي زعزعــة اســتقبال 
الهجوميــة  القــوة  علــى  اثــر  الــذي  األمــر  األهلــي 
لألهلي، كما تمكن العنيد من بســط ســيطرته بقوة 
اطرافه يعقوب وعلي إبراهيم وتسريع اللعب في 
الكثير من األحيان ليخطف الفوز بالشوط 25/18. 

النجمة يواجه المحرق اليوم

وضمــن مباريــات المربــع الذهبــي يقام اليــوم لقاء 

قوي يجمع المحرق والنجمة الساعة 7 مساء.
فــوز المحرق من أول مباراة ســيقوده إلى النهائي 
الــدور  متصــدر  بصفتــه  المســابقة  نظــام  بحســب 

التمهيدي فيما يحتاج النجمة إلى انتصارين.
والتقــى الفريقــان هــذا الموســم اربــع مــرات، كان 
فيهــا الفوز للمحرق ثالث مــرات األولى في ذهاب 
الــدوري بنتيجــة 3/1 وبنفــس النتيجــة فــي إيــاب 
الــدوري، وفــاز فــي الثالثــة فــي الــدور التمهيــدي 
لــكأس ســمو ولي العهد 3/2، فيما فــاز النجمة مرة 
واحــدة فــي كأس االتحــاد بنتيجــة 3/2، ويعتبــر 
هــذا اللقاء الخامس بينهما. يقود المحرق المدرب 
الوطنــي محمد المرباطي ويعــول بالدرجة األولى 
مــع  بالفريــق  األبــرز  النجــم  عبــاس  فاضــل  علــى 
احتمــال غياب المحتــرف البورتوريكي جاكســون 
ريفيرا، فيما يقود النجمة المدرب الوطني مشــعل 
البرازيلــي  محترفــه  علــى  يعــول  والــذي  تركــي 

ماتيوس بهجومه القوي من مركز2.

داركليب يقترب من نهائي دوري الطائرة

داركليب فاز على األهلي بجدارة

تمكــن فريــق األهلي من قلــب الطاولة 
علــى باربــار واإلطاحــة بــه فــي الــدور 
الرباعــي لدوري أنديــة الدرجة األولى 
لكرة اليد بنتيجة )22/23( في المباراة 

التي جمعتهما أمس الخميس.
وكان باربــار قــد أنهــى الشــوط األول 
 ،)8/11( أهــداف   3 بفــارق  لصالحــه 
وبذلــك أصبح رصيد باربار الذي تلقى 
الخســارة األولــى 4 نقــاط، أمــا األهلي 
الــذي حقق فوزه األول أصبح رصيده 
4 نقاط أيًضا، وتبقت للفريقين مباراة 
واحدة، إذ سيلعب األهلي مع النجمة، 
فيمــا ســيخوض باربــار لقــاءه األخيــر 
البطولــة  مــن  عودتــه  بعــد  الديــر  مــع 
اآلســيوية لألنديــة التــي ســتقام بعــد 

أيام قليلة في دولة الكويت.
اليــوم  تفتتــح  أخــرى،  جهــة  مــن 
الثانيــة  الجولــة  منافســات  )الجمعــة( 
الرئيــس لحســاب  مــن مســابقة كأس 

فــي  يلتقــي  إذ  األولــى،  المجموعــة 
األولــى البحريــن )نقطــة( مــع االتفــاق 
5:30 وتليهــا  الســاعة  عنــد  نقــاط(   4(
مباشــرة مباراة تجمع االتحــاد )نقطة( 
مــع الشــباب )5 نقــاط( عنــد الســاعة 7 
مســاًء على صالة أم الحصم. وتســعى 
الفــرق األربعة المتفاوتــة في نتائجها، 
لتصحيــح  األول  الفــوز  تحقيــق  فــي 
أو  واالتحــاد،  كالبحريــن  المســار 
تحقيــق االنتصار الثانــي على التوالي 
لالتفاق والشباب وتكملة المشوار في 

المنافسة على مراكز الصدارة.

“الترايثلون” يدعم الحاجي لعضوية “األولمبية”
عــديــدة ريــاضــيــة  ــازات  ــجـ وإنـ وأكــاديــمــيــة  علمية  بــمــؤهــات  تتمتع 

أعلــن االتحــاد البحرينــي للترايثلــون دعــم ترشــح عضــو مجلس إدارتــه وأمين 
الســر مــي الحاجــي لعضوية مجلــس ادارة اللجنــة األولمبيــة البحرينية كعضو 

مكمل للفترة المتبقية 2019-2020.

ويأتــي هــذا الترشــيح نظــًرا لمــا تتمتع 
بــه مــي الحاجــي مــن مؤهــالت علميــة 
عمليــة،  وكفــاءة  وخبــرة  وأكاديميــة، 
كونها حاصلة على ماجســتير في نظم 
مــن  اإلشــارات  ومعالجــة  االتصــاالت 
جامعة بريستول في المملكة المتحدة، 
وبكالوريوس في الهندسة اإللكترونية 
مــن جامعــة البحريــن، وشــهادة مدرب 
معتمــد من االتحاد الدولــي للترايثلون 

.)ITU(
وتعمل مي الحاجي أخصائية تســويق 
فــي شــركة زيــن البحريــن لالتصــاالت، 
كما تشــغل منصب أمين الســر باالتحاد 

2013م،  منــذ  للترايثلــون  البحرينــي 
المنصــب  لهــذا  تبوؤهــا  خــالل  ومــن 
عملــت بفاعليــة ضمن فريق اســتضافة 
البطوالت العالمية في مملكة البحرين، 
وعلــى رأســها بطولــة الرجــل الحديدي 
القاعــدة  توســيع  فــي  ســاهمت  التــي 
الرياضيــة فــي المملكة، وفتحــت آفاًقا 
جديــدة لالســتثمار الرياضــي، وأخذت 
إلــى  االرتقــاء  نحــو  الرياضييــن  بيــد 

منصات التتويج العالمية.
وإلــى جانــب ما تتمتع بــه من مؤهالت 
مــي  فــإن  أكاديميــة وخبــرات عمليــة، 
الحاجي حققــت العديد من اإلنجازات 

الشــخصي،  الصعيــد  علــى  الرياضيــة 
 7 فــي  مشــاركتها  خــالل  مــن  وذلــك 
بطوالت للرجل الحديدي، حيث حققت 

لقــب بطلــة الخليــج فــي ســباق الرجــل 
الحديــدي ثــالث مــرات أعــوام 2014، 
المركــز  حققــت  كمــا  و2019م،   ،2015
الثانــي فــي ذات البطولــة مرتيــن فــي 
عامــي 2017، و2018م، باإلضافــة إلى 
كونهــا العبــة منتخــب البحريــن للتنس 
خــالل الفتــرة 1993 إلــى 2002م، وقد 
مثلت المملكة خير تمثيل في سباقات 

الترايثلون والمارثون الدولية.
ونظــًرا لهــذا المشــوار الحافــل بالعطاء 
واإلنجازات، فإن مجلس إدارة االتحاد 
بدعــم  يعتــز  للترايثلــون  البحرينــي 
الســيدة مي الحاجــي لعضوية مجلس 
البحرينيــة،  األولمبيــة  اللجنــة  إدارة 
ويتمنى لها التوفيق لمواصلة مشوارها 

في خدمة الرياضة البحرينية.

مي الحاجي

اللجنة اإلعالمية - اتحاد الترايثلون:
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أحمد مهدي

علي مجيد

األهلي ُيطيح باربار في الرباعي

األولمبي يستضيف نظيره العماني
عاًما  ٢٣ تحت  آســيــا  لــكــأس  المؤهلة  التصفيات  قبل  وديـــة  ــر  آخ فــي 

يخوض منتخبنا األولمبي لكرة القدم اليوم )الجمعة( مباراة ودية دولية أمام نظيره العماني 
عند 7 مساء على استاد مدينة خليفة الرياضية.

تحضيــرات  سلســلة  ضمــن  اللقــاء  يأتــي 
آســيا  كأس  لتصفيــات  اإلعداديــة  المنتخــب 
تحــت 23 عامــا 2020، إذ ســتقام التصفيــات 
فــي مملكــة البحرين في الفترة 22 وحتى 26 

مارس الجاري.
مباريــات  األولمبــي  منتخبنــا  وســيلعب 
مجموعتــه الثانية على أرضه وبين جماهيره، 
إذ تضــم المجموعة أيضا منتخبات فلســطين 

وبنغالديش وسيرالنكا.
ويقــود منتخبنــا األولمبــي المــدرب التونســي 
ســمير شــمام، والــذي قرر أن يدخــل المنتخب 
)الســبت(  يــوم  مــن  بــدءا  داخليــا  معســكرا 
اآلســيوية  للتصفيــات  اســتعدادا  الماضــي؛ 
المؤهلة إلى كأس آســيا تحت 23 عاما 2020 
التي ستقام في تايلند، وهي البطولة المؤهلة 

إلى أولمبياد طوكيو 2020.
الثالثــاء  ودياتــه  دشــن  قــد  المنتخــب  وكان 
وانتهــت  الكويتــي،  نظيــره  بلقــاء  الماضــي 

المباراة بالتعادل اإليجابي )1-1(.
وكان المــدرب التونســي للمنتخــب األولمبــي 
ســمير شــمام اســتدعى قائمــة مكونــة مــن 27 
الحــردان  محمــد  وهــم:  للتحضيــرات،  العبــا 
جميــل  حســين  اليونانــي(،   aiginiakos FC(
المالطــي(،   birkirkara( الشــروقي  وأحمــد 
محمــد مرهــون )بوهيميانــز بــراغ التشــيكي(، 
يوســف حبيــب، أحمــد حبيــب وســيد هاشــم 
عيســى )المالكيــة(، أحمــد صالــح وعبدالعزيــز 
محمــد  عمــار  عيســى(،  )مدينــة  الكنــدري 
)المنامــة(، ســيد إبراهيــم علــوي وعلــي حســن 
)األهلــي(، ســيد محمــد أميــن وحســن الكراني 

)ســترة(، مصعب عمر، جاســم خليف وحسين 
الخياط )الرفاع الشــرقي(، جاســم نور، عدنان 
)الرفــاع(، عبدالرحمــن  فــواز وحمــد شمســان 
األحمــدي ومحمد الشامســي )المحرق(، أحمد 
بوغمار )الحد(، حســن مــدن وعباس العصفور 
أحمــد  وأنــور  خالــد  عبدالعزيــز  )الشــباب(، 

)النجمة(.
سيدشــن  األولمبــي  منتخبنــا  أن  إلــى  يشــار 
منتخــب  بلقــاء  التصفيــات  فــي  مشــواره 
بنغالديــش يــوم 22 مــارس، علــى أن يواجــه 
يختتــم  فيمــا   ،24 يــوم  ســيرالنكا  منتخــب 
مبارياته يوم 26 بمواجهة منتخب فلسطسن.

منتخبنا األولمبي

حسن علي
المحرق يالقي 

النجمة والفوز يقوده 
للصعود المباشر

محمد الدرازي
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تحــت رعايــة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة الرئيــس الفخــري لالتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات 
القــدرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، تتواصــل منافســات بطولة ســموه 
الدوليــة الثالثــة لجمــال الخيــل التــي ينظمهــا االتحــاد الملكي للفروســية وســباقات 

القدرة في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة.

وبهذه المناســبة، أكد ســمو الشــيخ ناصر 
تعتبــر  البطولــة  أن  بــن حمــد آل خليفــة 
محطــة مهمــة فــي رياضــة جمــال الخيل 
خصوًصــا أنهــا تقــام للمــرة الثالثــة علــى 
أرض مملكــة البحريــن وتشــهد مشــاركة 
واســعة مــن المــالك واإلســطبالت إضافة 
إلــى وجــود مــالك وإســطبالت مــن دولــة 
الســعودية،  العربيــة  والمملكــة  الكويــت 
موضًحــا ســموه أن البطولــة التــي حولت 
أنظــار عشــاق الخيــل العربية إلــى مملكة 
البحرين ستكون عالمة فارقة في تاريخ 
باهتمــام  تحظــى  التــي  الرياضــة  هــذه 
ومتابعــة مســتمرة مــن لــدن عاهــل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى 

آل خليفة.
وأعــرب ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
تنظيــم  باســتمرار  اعتــزازه  عــن  خليفــة 
البطولــة الدولية التــي لها مردود إيجابي 
فــي  واإلســطبالت  المــالك  علــى  كبيــر 
التــي  العاليــة  المكانــة  وتؤكــد  المملكــة 
وصلــت لهــا مملكة البحريــن في بطوالت 
جمال الخيل، مشيًرا سموه إلى أن إقامة 
النســخة الثالثــة تعزز مــن مكانتها وتؤكد 
نجاحهــا عاًمــا بعــد عــام في ظــل الجهود 
الملكــي  االتحــاد  يبذلهــا  التــي  الكبيــرة 
برئاســة  القــدرة  وســباقات  للفروســية 
ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفة 

واللجنة  العليا للبطولة.
آل  بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  وأكــد ســمو 
البيئــة  توفــر  البطولــة  هــذه  أن  خليفــة 
علــى  واإلســطبالت  للمــالك  المناســبة 
المشــاركة فــي البطــوالت الكبــرى، مبيًنــا 
ســموه أن البطولــة تحافــظ علــى التــراث 
المملكــة  أن  وتؤكــد  األصيــل  البحرينــي 
تمتلــك ميــزة خاصــة في بطــوالت جمال 

الخيل.
آل  بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  وأكــد ســمو 
250 مــن  مــن  أكثــر  خليفــة أن مشــاركة 
بمختلــف  والفحــول  واألفــرس  المهــور 
األعمــار تؤكــد الرغبــة الكبيرة مــن المالك 
للتواجــد فــي البطولــة وتهيئــة األجــواء 
والفحــول  والمهــور  لألفــرس  المناســبة 

متمنًيــا  القادمــة،  الكبيــرة  للمشــاركات 
لجميــع  والنجــاح  التوفيــق  كل  ســموه 

المشاركين.

خالد: مستويات مرتفعة

مديــر  الخيــل  جمــال  لجنــة  رئيــس  أكــد 
البطولة خالد أحمد حسن أن المستويات 
وشــهدت  األول  اليــوم  فــي  مرتفعــة 
منافســة قويــة بيــن المالك واإلســطبالت 
التوقعــات  أن  إلــى  مشــيًرا  المشــاركين، 
تشــير إلــى ارتفــاع وتيــرة المنافســة بين 

الجميع في اليومين المتبقيين.
وأوضــح خالد أحمــد أن اللجنــة المنظمة 
حرصــت على االســتعداد األمثل للبطولة 
بنــاًء علــى توجيهات ســمو الشــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، مشيًرا إلى أن اللجنة 
فيصــل  الشــيخ  ســمو  برئاســة  المنظمــة 
بــن راشــد آل خليفــة حرصــت علــى بــذل 
الجهــود؛ من أجل إخراج البطولة بأفضل 

صورة تنظيمية
وتمنى خالد أحمــد كل التوفيق والنجاح 
تشــهد  أن  توقــع  إذ  المشــاركين،  لجميــع 
البطولــة مســتويات أرفــع فــي اليوميــن 
التــي  التجهيــزات  المقبليــن عطًفــا علــى 
قــام بهــا المــالك واإلســطبالت مــن خــالل 

المســتويات المميــزة التــي شــهدها اليوم 
األول، متمنًيــا لجميع المــالك والعارضين 
التوفيق والنجاح في مسابقات البطولة.

نتائج اليوم األول

إثــارة  األول  اليــوم  منافســات  شــهدت 

وندية بين المشاركين وسط تفاعل كبير 
من الجماهير الحاضرة.

واســتطاع المهــر مالكة من الفــوز بالمركز 
األول فــي فئــة المهــرات عمــر الســنة )أ( 
بنتيجة إجمالية 89.50 للمالك إسطبالت 
العالي، والمركز الثاني المهر جمانة مودار 

للمالك عبدهللا الفردان وبنتيجة إجمالية 
88.88، والمركــز الثالــث المهــر M غزالــة 
للمالــك محمد يوســف إلســطبل المعرفي 
وبنتيجة إجماليــة 88.00، والمركز الرابع 
إســطبالت  للمالــك  المهنــا  بدويــة  المهــر 

المهنا وبنتيجة إجمالية 87.50.
وتــوج خالــد أحمــد مدير البطولــة وأمين 
للفروســية  الملكــي  باالتحــاد  الســر 
وســباقات القــدرة غالــب العلــوي أبطــال 
الفئــات ورئيس اللجنــة اإلعالمية توفيق 

الصالحي.

مشاركة طيران الخليج في 
التتويج

شــارك عــدد من مضيفــات شــركة طيران 
المــالك  علــى  الجوائــز  بتقديــم  الخليــج 
واإلســطبالت الفائــزة فــي الفئــة األولــى 
المهــرات عمــر الســنة )أ( فــي إطــار رعاية 

الشركة للبطولة.

برنامج اليوم

تتواصل اليوم البطولة بإقامة منافســات 
اليوم الثاني، إذ ســتبدأ بإقامة منافســات 
فئة المهور عمر السنة )أ(، فئة المهور عمر 
الســنة )ب(، فئــة المهور عمر ســنتين، فئة 
المهور عمر ثالث ســنوات، فئة األفحل 4 
- 6 ســنوات، فئــة األفحــل 7 - 9 ســنوات، 
وســوف تختتــم المنافســات بإقامــة فئــة 

األفحل 10 سنوات فما فوق.

نقل مباشر تلفزيوني 
وإلكتروني

قنــاة  علــى  مباشــر  نقــل  البطولــة  تشــهد 
البحريــن الرياضيــة، كمــا يرافــق البطولة 

نقل مباشر إلكتروني.
وتشهد البطولة تقديم أستوديو تحليلي 
العمــري  وناصــر  ناصــر  صــدام  بــإدارة 

وعايض ناصر.

حضور جماهيري

شــهدت البطولــة حضــور جماهيــري جيد 
من محبي الخيل من مختلف الجنسيات.

وســيتضاعف الحضور الجماهيري اليوم 
فــي ظل اشــتداد المنافســة علــى المراكز 
األولــى والمســتويات العاليــة التي قدمها 

المشاركين في اليوم األول.

عروض ترويض الخيل

عــروض  البطولــة  هامــش  علــى  ســتقام 
مــن  نخبــة  ســيقدمها  الخيــل  ترويــض 
الفنييــن المختصين فــي الخيل من رعاة 

الخيل.

جانب من العرض سمو الشيخ ناصر بن حمد

انطالق بطولة ناصر بن حمد لجمال الخيل العربية
ناصـــر بـــن حمـــد: المنافســـات تؤكـــد اهتمـــام االســـطبالت فـــي المملكـــة بجمـــال الخيـــل

اللجنة اإلعالمية

جانب من الحضور الجماهيري
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اســباب وعــاج انتفــاخ البطن والغــازات من 
المســائل الصحيــة المهمــة التي يعانــي منها 
نســبة كبيــرة مــن النــاس حــول العالــم ولهــا 
اسبابها العديدة سواء الصحية او الحياتية.
وانتفــاخ البطــن والغــازات هــي واحــدة مــن 
ابرز مشــاكل الجهاز الهضمــي التي يمكن ان 
تحصــل نتيجــة عــادات تنــاول الطعــام غيــر 
الصحيــة بالمقام االول والتي تؤدي لتشــكل 
الغازات في البطن وانتفاخها بشكل مزعج.

معينــة  صحيــة  مشــاكل  تؤثــر  ان  ويمكــن 
والغــازات  البطــن  بانتفــاخ  التســبب  فــي 
اســباب  ابــرز  علــى  ســويا  لنتعــرف  مثــل، 
انتفــاخ البطــن والغــازات واعراضها والطرق 

الصحيحة لعاجها.

الســمنة وبلــع الهــواء أثنــاء مضــغ الطعــام من المســببات

أسباب وعالج انتفاخ البطن والغازات

فوائــد الكركــم لعالج الغدة الدرقية تحدثت عنها بعض الدراســات إال أنها 
لم تثبت قطعيا فوائد الكركم لعالج الغدة الدرقية.

كمــا أنــه ومــن المهــم عدم اســتبدال 
يصفــه  دوائــي  عــاج  بــأي  الكركــم 
الدرقيــة،  الغــدة  لعــاج  الطبيــب 
ويجــب التعــرف على أعــراض فرط 
نشاط الغدة الدرقية ألن تشخيصها 
مبكــرا يســاهم فــي عاجهــا وتفادي 

مضاعفاتها.
في دراسة نشرت في “المجلة الهندية 
 2002 عــام  التجريبيــة”،  للبيولوجيــا 
وجــدت أن الفئــران الذين يعانون من 

فــرط نشــاط الغدة الدرقيــة يمكن أن 
تتحسن لديهم وظائف الغدة الدرقية 
عنــد إعطائهــم مضادات أكســدة مثل 

عنصر الكركمين.
ويحــد الكركــم مــن اإلجهاد التأكســدي 
الغــدة  نشــاط  فــرط  يحــدث  الــذي 
علــى  يحتــوي  الكركــم  الدرقيــة. 
مضادات أكســدة تحسن وظيفة الغدة 
الدرقية. ويساعد الكركم في الحد من 

مضاعفات وأعراض الغدة الدرقية.

فوائد الكركم لعالج الغدة الدرقية

بعــد تجــاوز الـــ40 يصبــح مــن الصعب علــى المرأة فقدان الوزن، وذلك بســبب ضعف عمليــة االيض، ونقص متطلبــات الطاقة، فضالً عن 
انتقال المرأة لما يعرف بسن اليأس، ولكن الخبراء يقدمون بعض النصائح واإلرشادات للمساعدة على فقدان الوزن في هذه المرحلة:

1- تغيير النظام الغذائي

أكد الخبراء على أنه ســيكون هناك زيادة شــيئًا ما في وزن الجســم 
بعــد ســن الـــ40، إذا لــم يتــم تعديــل النظــام الغذائــي أو تقليــل كمية 

الطعــام أو ممارســة الرياضــة بشــكل أكبــر، 
وذلــك بســبب قلــة حاجــة الجســم للطاقة 

والتغيــر الطــارئ علــى عمليــات األيــض، 
باالعتمــاد  التغذيــة  خبــراء  ونصــح 
أكثــر علــى الحبــوب الكاملــة والفواكــه 

والخضراوات.

2- البحث عن الرياضة المناسبة

نظــرًا إلى أنه ينبغي ممارســة الرياضة بشــكل منتظم 
بعــد ســن الـــ40، فمــن الضــروري أن يتــم االســتمتاع 

بهــا، ولذلــك أوصــى الخبــراء بالبحث عن نــوع الرياضة 
المناسب الذي يبعث على السعادة، ومن األفضل ممارسة 

الرياضة ثاث مرات في األسبوع لمدة 30 دقيقة.

3- تجنب التوتر

يعمل التوتر والضغط العصبي المستمر على زيادة إفراز هرمون 
الكورتيــزول، وبالتالــي انخفاض مســتوى ســكر الدم، ما يتســبب 
في الشــعور بالجوع ورغبة شديدة في تناول 

المزيد من الطعام.

4- النوم بشكل كاٍف

النــوم بشــكل جيد ليس شــيئًا مهمــًا فقط 
للنشــاط البدنــي والمظهــر الجيــد، ولكنــه 

مهم أيضًا لعمل األيض بشكل صحيح.

5- الديتوكس

تنظيــف الجســم مــن الســموم ال يترتــب عليــه فقط الشــعور 
بالراحة والصحة، بل يســاعد أيضــًا على فقدان الوزن الزائد 
مــن الجســم، وهنــا يمكن االختيار بين نظــام كامل من 14 

يومًا أو أيام فردية في األسبوع للتخلص من السموم.

بعد هذا الســن يصبح من الصعب على المرأة فقدان الوزن

5 نصائح لخسارة الوزن بعد الـ 40

أصــدرت هيئــة األغذيــة البريطانيــة تحذيــرًا لشــركات األغذية مــن وجود 
مــادة كيميائيــة قــد تســبب الســرطان فــي 13 منتجًا تتــراوح بيــن رقاقات 
البطاطــس والقهــوة الفوريــة وصــوالً إلــى الكعــك بالزنجبيــل وبســكويت 

لألطفال والرّضع. 

وأوضحــت الهيئــة فــي دراســة أنهــا 
رصــدت فــي 13 منتجــًا مســتويات 
عاليــة مــن مــادة “األكرياميــد” التي 
تتكــون عنــد تحميــص أو تحميــر أو 

فــي المــواد الغذائية التي تحتوي 
عنــد  النشــويات  علــى 

درجات حرارة 
عالية .

أنهــا  غيــر 
هــذا  أن  أكــدت 

يشــّكل  ال  االكتشــاف 
خطــرًا مباشــرة علــى الناس وال 
حاجة لتغيير نظامهم الغذائي.

المــواد  شــركات  الهيئــة  وأوصــت 
مســتوى  بتقليــص  الغذائيــة 
ألن  منتجاتهــا  فــي  األكرياميــد 

االستهاك الطويل األمد لها قد يزيد 
من خطر اإلصابة بالسرطان.

كشــفت دراســة حديثة أن بلوغ اإلنســان عمر ال70 عاما يجعله أكثر ســعادة، 
مقارنة بالمراحل العمرية السابقة.

ووجــد الباحثــون أن اإلنســان مــع تقدمــه 
العمــر يتوقــف عــن ماحظــة غضــب  فــي 
األشــخاص من حوله، تمامــًا مثل األطفال، 
مــن  العديــد  عــن  يتغاضــى  يجعلــه  مــا 

األحداث.
ووفــق موقــع طب ويب، أوضــح الباحثون 
يكــون  العمــر  منتصــف  فــي  اإلنســان  أن 
الدراســة  قائــدة  وقالــت  ســعادة،  أقــل 

إدراك  “إن  جيرمــن:  لــورا  البروفيســورة 
اإلنســان لمشــاعر الغضــب والحــزن يصبــح 
أقــل مــع التقــدم بالعمــر، فــي حيــن يــزداد 
إدراكــه للســعادة، أي يصبــح أكثــر تفــاؤال، 
وفــي الثاثينات يصبــح أكثر إدراكا لجميع 
المشــاعر الســلبية واإليجابيــة معــا، أما في 
مثــل  الســلبية  المشــاعر  تقــل  الســبعينات: 

الغضب والخوف، وتزداد نسبة السعادة”.

الجــواب بســيط جــدا وقد يفاجئ الجميــع. فالدجاجة البيضــاء تضع البيض 
األبيــض والدجاجــة الحمراء تضع البيض البني اللون 
)هــذا األمــر قــد ال ينطبــق على كل الســالالت(. 
ولكــن ال يوجــد أي فــرق بيــن البيــض مــن 

كال اللونين من الناحية الغذائية.

البنــي  البيــض  أن  كثيــرون  يعتقــد 
مــن  ثمنــا  أغلــى  ألنــه  أفضــل 
ليــس  األمــر  ولكــن  األبيــض، 
كذلــك علــى اإلطــاق. فيرجع 
ســعر  فــي  االرتفــاع  هــذا 
البيــض البني لحجم الدجاج 
تعتبــر  حيــث  يضعــه،  الــذي 
أكبــر  الحمــراء  الدجاجــة 
حجما مــن البيضاء وبالتالي 
تســتهلك طعامــا أكثــر، ولهذا 
البنــي  البيــض  ســعر  يكــون 

أغلى من األبيض.
وال يوجــد اختــاف بيــن هيــكل 
والبيــض  البنــي  البيــض  قشــرة  أو 

األبيض.

13 منتجًا غذائيًا على الئحة “السرطان”

ما المرحلة العمرية األكثر سعادة؟

الفرق بين البيض األبيض والبني
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كشــفت دراســة طبية حديثة في الواليات المتحدة، أن التناول الدوري للمكســرات بمختلف أشــكالها، يعود بمنافع جمة على خصوبة الرجال 
من خالل رفع عدد الحيوانات المنوية.

وأوردت مجلــة “أميــركان جورنــال أوف كلينيــكال نيوترشــن”، الثاثاء، 
أن الدراســة اعتمــدت علــى عينــة مــن 98 رجــا في حالــة صحية جيدة 
وفــي أعمــار تتــراوح بيــن 18 و35. وضمت العينة رجــاال يواظبون على 

يســبق  ولــم  ذلــك،  يفعلــون  ال  وآخريــن  المكســرات  أكل 
ألي مشــارك فــي الدراســة أن عانــى مشــكلة فــي 

الخصوبة.
كل  تنــاول  للتجربــة،  الخضــوع  وأثنــاء 

مشارك قرابة نصف كوب من المكسرات 
كل يــوم )لــوز وجــوز وبنــدق(، وبعــد 
أربعة عشــر أســبوعا، ظهــرت نتائج 

مبهــرة. وخلصت الدراســة إلى أن 
األثــر الحقيقــي علــى مــن تناولــوا 

المكســرات لــم يقتصــر فقــط علــى 
المنويــة  عددالحيوانــات  ارتفــاع 

علــى نحــو ملحــوظ، بــل تجــاوز ذلك 
إلى نشــاط الحيوانــات المنوية وبنيتها 

وحركتها ووحدات الحمض النووي.

وفي دراســة ســابقة لمدرســة “هارفارد تي إتش تشان” للصحة العامة 
في بوســطن بالواليات المتحدة، وجد باحثون أن من يأكل ما يقارب 
31 غراما من المكســرات على مدار خمســة أيام في األســبوع، يســاعد 
فــي تخفيض نســبة اإلصابــة باألمراض القلبيــة الوعائية 

القاتلة.
الوفــاة  احتمــاالت  مــن  يقلــص  أنــه  كمــا 
 34 بمعــدل  حالتهــا  تطــور  أو  بســببها 
و17 فــي المئــة على التوالــي مقارنة 
الذيــن ال يداومــون علــى  بأولئــك 

هذه العادة.
أكــدت  المكســرات،  بيــن  ومــن 
الدراســة أن الجــوز هــو األفضــل 
القلــب،  لصحــة  المكســرات  بيــن 
حيــث يعــزز التحكــم فــي معــدل 
وحــرق  والضغــط  بالــدم  الســكر 
الدهــون ويعالــج االلتهابــات، كمــا أنــه 

يدعم عمل األوعية الدموية.

يساعد في تخفيض نسبة اإلصابة باألمراض القلبية القاتلة

المكسرات والخصوبة

فضال عن العادات الخاطئة في تناول الطعام غير الصحي خصوصا الوجبات 
الســريعة واالطعمــة المقليــة وغيرهــا، فــان انتفاخ البطــن والغــازات يمكن ان 

يحدث نتيجة االسباب التالية:

السمنة وزيادة الوزن. «
الحمل. «
تراكم الدهون في البطن. «
االمساك وعسر الهضم. «
تناول كمية كبيرة من الطعام في  «

الوجبة الواحدة.
تناول الطعام بسرعة وعدم  «

المضغ جيدا.
ابتالع الهواء نتيجة التدخين او  «

مضغ العلكة باستمرار او بسبب 

عادة عصبية تؤدي لتحول الهواء 
الى غازات في البطن.

حساسية الالكتوز. «
االفراط في تناول الحليب. «
القولون العصبي. «
تناول االطعمة الحارة والغنية بالتوابل. «
تناول الوجبات السريعة والمياه  «

الغازية والماء اثناء تناول الطعام.
االكثار من تناول الخضروات  «

واالطعمة الغنية بااللياف.

األسباب

كمــا يمكــن لبعض المشــاكل الصحية ان تتســبب بانتفاخ 
البطن والغازات ومنها:

االستسقاء  «
وتراكم السوائل 

في البطن.
سرطان المبيض. «
الخلل في وظائف  «

البنكرياس.
تضخم الغدد  «

اللميفاوية في 
تجويف البطن.

انسداد االمعاء والنزيف داخل تجويف البطن. «
التهاب المعدة والسل البريتوني. «

تتســبب هذه المشــكلة 
باالعراض التالية:

االم وتقلصات  «
شديدة في البطن.

خروج غازات من  «
البطن عن طريق 

التجشؤ.
انتفاخ البطن  «

وزيادة حجمها.

األعراضمشاكل الصحية

البطــن  انتفــاخ  عــاج  دومــا  يمكــن 
والغــازات مــن خــال عــاج االســباب 
اليــه، ســواء كانــت صحيــة  المؤديــة 
عــن طريــق الفحــص الطبــي وتنــاول 
الطبيــب.  مــن  الموصوفــة  االدويــة 
او حياتيــة مــن خــال اتبــاع عــادات 
صحيــة فــي تنــاول الطعــام وتجنــب 
التــي  الغذائيــة  والمصــادر  االطعمــة 
تتســبب بانتفاخ البطن والغازات. كما 
يمكن للخطوات التالية المساعدة في 

عاج انتفاخ البطن والغازات:
تجنب االطعمة والمشروبات  «

التي تسبب االنتفاخ.
الحرص على مضغ الطعام  «

جيدا وعدم بلع الهواء بكمية 
كبيرة.

تناول كميات مناسبة من  «
االطعمة الغنية بااللياف.

شرب الماء والسوائل بكثرة  «
طوال النهار لتفادي 

االمساك.
االقالع عن  «

التدخين.
ممارسة  «

الرياضة 
للمساعدة 

في الحفاظ 
على حركة 

االمعاء الطبيعية.

العـالج
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نجاحك باهر، فانت تبني اساسات صلبة 
كالحديد.

دع قلبك يقرر واعط عقلك اجازة طويلة.

االستقرار العاطفي هو من أهم المراحل.

تندفع مع تأثير الحظ وتحظى بالشخص الذي 
طالما تمنيت.

تعيش أوقات فرج واستقرار انتبه إلى صحتك.

تمتاز بأفكار خالقة جدًا، وتكّرر المحاوالت 
وتمارس جميع صالحياتك.

تطرح مواضيع شائكة تتسبب بجرح مشاعر 
الشريك.

قد تخسر رهانًا أو صفقة أو عرضًا مغريًا اليوم.

اذا رغبت في ترك الشريك، عليك ان تصارحه 
باألسباب.

قد تستفيد من حياة مهنية صاخبة اللتقاط 
فرص معينة تفتح أمامك بعض األبواب.

تعيش اوقاتًا مسلية وتفرح بلقاءات وجلسات 
مميزة.

عليك تسهيل األمور والتخّلص من العقد بدل 
تأزيمها.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

15 مارس

1498
المستكشف البرتغالي 

فاسكو دا غاما 
يصل إلى 

مدغشقر 
ضمن حملته 

للوصول إلى الهند 
بحًرا.

كشف رامي جمال 
عن انشغاله حالًيا في 

اختيار األغاني التي من 
المقرر أن يضمها أللبومه 

الجديد، حيث قال: 
نجاح “ليالينا” وضعني 

في مأزق وهو أن يكون 
ألبومي المقبل أفضل.

tariq.albahar
@albiladpress.com

األعمال التي تعبر عن العصر الذهبي الهولندي وفيلم عن حياته

“رامبرانت” في “اللوفر أبوظبي”

فــي جولــة خاصــة لمســافات “البــالد” فــي متحــف اللوفــر أبوظبــي مؤخــرا 
ضمن مهرجان ابوظبي اكتشــفنا وشــاهدنا مع الجمهور مجموعة من أجمل 
اللوحــات والقطــع الفنيــة الهولنديــة من العصــر الذهبي للفــن الهولندي مثل 
لوحتــي يوهانــس فيرمير، صانعة الدانتيل )متحــف اللوفر باريس(، وامرأة 
شــابة جالســة إلى آلة موســيقية قديمة )مجموعة اليدن( المرسومتين على 

نفس القماش، إلى جانب بعضهما بعضًا للمرة األولى منذ 300 عام.

المعــرض  أرجــاء  فــي  جولــة  وفــي 
والــذي يضم 95 لوحــة وقطعة فنية، 
منهــا أكثــر مــن 20 عمــًا لرامبرانــت 
وفيه شاهدنا مسيرته الفنّية انطاًقا 
من آخــر القطع الفنّية التي اســتحوذ 
عليهــا اللوفــر أبوظبي للفنــان بعنوان 
)رأس شــاب، متشــابك اليدين: رســم 
تمهيدي لصورة المســيح(، إلى جانب 
)صــورة نصفيــة لرجــل عجــوز ملتٍح( 
ُتعــرض  التــي  اليــدن(  )مجموعــة 
عــرض  صنــدوق  فــي  األولــى  للمــرة 
ُصمــم خصيًصــا لها بطلب مــن مالكها 
الســابق، رجــل األعمال آنــدرو ويليام 

ميلون.
وتابعنا جولتنا داخل أورقة المعرض 
الذي جرى تقســيمه إلى عدة صاالت 
مــن  مجموعــة  بعــرض  األولــى  تبــدأ 
األعمال التي تعبر عن العصر الذهبي 
الهولنــدي، تلتهــا صالــة ثانيــة بعنوان 
)بدايــات اســتثنائية: رامبرانــت فــان 
ثالثــة  ثــم صالــة  فــي اليــدن(،  رايــن 
فــان  الذهبــي  العصــر  )ذروة  بعنــوان 
بعنــوان  فالرابعــة  امســتردام(،  رايــن 
عبقريــان:  ومنافســان  )صديقــان 
ثــم  ليفنــس(،  رايــن  فــان  رامبرانــت 
الدقيــق  )الرســم  بعنــوان  الخامســة 
فــي اليــدن: جيــرار داو وفرانــز فــان 
بعنــوان  السادســة  ثــم  مييريــس(، 

)تصوير الحياة اليومية في المهورية 
الهولندية(. 

وايضــا عــرض اللوفــر أبوظبــي فيلــم 
مــع  بالتزامــن  وذلــك  )رامبرانــت(، 
المعــرض، وذلــك ضمــن مجموعــة من 
األفــام الوثائقيــة التــي عملــت علــى 
تنسيقها الفنانة اإلماراتية هند مزينة، 
الرســم  فــن  علــى  الضــوء  وتســلط 
عشــر.  الســابع  القــرن  فــي  الهولنــدي 
الفيلم للمخرج ألكسندر كوردا ومدته 
85 دقيقــة درامــا باللغــة اإلنجليزيــة، 
الرســام  حــول  ذاتيــة  ســيرة  يتنــاول 

الهولندي الشهير رامبرانت.
وقــال محمــد خليفــة المبــارك، رئيس 
دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبي: 

منــذ  أبوظبــي  اللوفــر  متحــف  إن 
مــن  باهــرًا  نجاحــًا  حقــق  افتتاحــه 
خــال ترســيخ ثقافــة المتاحف التي 
تشــهد نمــوًا كبيرًا، وهــو أمر يعزز من 
صداقتنــا المتينــة مع فرنســا، وكذلك 
الثقافيــة  المؤسســات  مــع  شــراكتنا 
تدعــم  التــي  العالميــة  والمتاحــف 
دولــة  وتحتفــي  أبوظبــي.  اللوفــر 
اإلمــارات هــذا العــام بقيــم التســامح 
باعتبارهــا أساســًا لانفتــاح والتبادل 

الحضــاري، وفــي هــذا اإلطــار، يأتــي 
معــرض )رامبرانــت وفيرمير.. العصر 
الضــوء  الهولندي)ليســلط  الذهبــي 
علــى أهميــة التبــادل الثقافــي الــذي 
يتخطى الحــدود الجغرافية، وليبين 
قلــب  فــي  البشــري  اإلبــداع  مكانــة 
التاريــخ النابــض، ال ســيما مــع تقديم 
فــي  الشــهير  للفنــان  مجموعــة  أكبــر 

منطقة الخليج ألول مرة.
وقــال مانويــل راباتيــه، مدير متحف 
معــرض  يعــد  أبوظبــي:  اللوفــر 
والعصــر  وفيرميــر  )رامبرانــت 
الذهبــي الهولنــدي: روائــع فنّيــة مــن 
مجموعتي اليدن ومتحف اللوفر)هو 
متحــف  بــه  يفتتــح  الــذي  المعــرض 
اللوفــر أبوظبــي هــذا العــام معارضــه 
العالمية(. وأضاف: )يترافق المعرض 
مــع برنامــج مــن الفعاليــات الثقافيــة 
التزامــًا مــن متحــف اللوفــر أبوظبــي 
اللحظــات  علــى  الضــوء  بتســليط 
البــارزة في تاريخ البشــرية في إطار 
ســعيه ليكون مركــزًا للتبادل الثقافي 

العالمي(.

أفادت مجلة “كونيكت” األلمانية بأنه يمكن رفع أداء وزيادة ســرعة جهاز 
الالب توب ببعض التدابير.

أن  األلمانيــة  االنبــاء  ونقلــت وكالــة 
البرامــج، التــي يتم تشــغيلها تلقائيا 
ســببا  تعــد  الوينــدوز،  إقــاع  مــع 
رئيســيا لبــطء إقــاع الــاب تــوب. 
ويمكــن التحكــم فــي البرامــج، التي 
تبــدأ مع إقــاع الويندوز، عن طريق 
 )Ctrl+Alt+Delete( النقــر على أزرار
 Task( ســويا الستدعاء مدير المهام
Manger(، ثــم الضغــط علــى عامــة 
التبويب )Startup(. ومن خال هذه 
تحديــد  للمســتخدم  يمكــن  القائمــة 

البرامــج، التــي ال ينبغــي عملهــا مــع 
إقاع الوينــدوز، ثم الضغط على زر 

.)Deactivate(
أن  األلمانيــة  المجلــة  وأضافــت 
بطاقــة SD تمثــل حــا جيــدا إذا تــم 
الوصــول إلــى الحــد األقصــى لســعة 
الجهــاز البالغــة 64 جيجابايت فقط، 
قــارئ  فــي فتحــة  دائمــا  تركهــا  مــع 
البطاقــات كتوســعة للذاكــرة بســعة 
علــى  جيجابايــت   128 إلــى  تصــل 

سبيل المثال.

خطوات بسيطة لزيادة سرعة الالب توب
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 1907
الحكومة الفنلندية تمنح المرأة حق التصويت في االنتخابات لتصبح أول دولة في أوروبا تعطي المرأة هذا الحق.

1917
إحدى قطعات الجيش العثماني تصل إلى خانقين منسحبة من بغداد بعد دخول القوات البريطانية إليها.

1922
إعان استقال مصر بموجب تصريح 28 فبراير الصادر من طرف بريطانيا.

1939
زواج شقيقة ملك مصر فاروق األول األميرة فوزية من ولي عهد إيران.

 2016
أندرو وايلز يفوز بجائزة أبيل إلثباته لمبرهنة فيرما األخيرة.

22

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي في السوشيال ميديا يوم 
امس أنها تعاقدت مؤخرا على المشاركة في بطولة مسلسل 
“ياســمينا” لعرضه خالل السباق الرمضاني المقبل، هذا إلى 
جانــب تعاقدهــا أيضا على القيــام ببطولة فيلم ســينمائي 
جديد يحمل اسم “استدعاء ولي عمرو”، فضال عن مشاركتها 

في بطولة فيلم “براءة ريا وسكينة” إلى جانب ظهورها كضيف 
شرف ضمن السياق الدرامي ألحداث فيلم “حملة فرعون” للمنتج 

محمد السبكي وتدرس حاليا ايضا العديد من االعمال.

كشــفت الفنانة والء الشريف عن ســعادتها بردود الفعل عن 
دورها في مسلســل “كارمــن” الذي يتم عرضــه حاليا عبر 
إحدى القنوات الفضائية.وقالت والء الشريف: “كنت قلقة 
بشأن دوري في مسلسل “كارمن” إذ إنه يحمل الكثير من 
الشــر ومختلفا تماما عــن دوري في “أبوالعروســة”، لكن 

الحمــد للــه ردود الفعل فاقت توقعاتي”، أما عن اشــتراكها 
في مسلســل “فكرة بمليون جنيه” فأكدت أنها سعيدة للغاية 

بمشاركة الفنان علي ربيع هذا العمل.

أّكــدت الفنانة الكبيرة إلهام شــاهين، أن النجمة يســرا هي 
صديقة عمرهــا، وأنها تمتلك قلًبا كبيــًرا ليس له مثيل، 
مشــيرة إلى أنهمــا ارتبطا بصداقة كبيــرة منذ أن التقيا 
معا في عام 1984مع الفنانة شادية في فيلم “ال تسألني 
من أنــا”، ثم قّدمتــا مجموعة من األعمال الســينمائية 

منهــا أيام الغضب، بســتان الدم. وأوضحــت إلهام أن ما 
يميز يســرا أنها صادقة مع نفسها ومع جمهورها وتواضعها 

وحبها للجميع.

صديقة العمرجديد والء الشريففي مسلسل “ياسمينا”

طارق البحار



أوركسترا السيمفونية ألماتي تقدم “السيد آدم” في البحرين

»  ،”Zombieland 2“ انضمت النجمة روزاريو داوسون لفريق عمل فيلم
ولم يكشف حتى اآلن عن أي تفاصيل خاصة بدورها. ويضم الفيلم 
عددا كبيرا من النجوم العالميين، من أبرزهم: إيما ستون وابيجال 

بريسلين وزوي داتس، وغيرهم. ُيذكر أن داوسون قدمت عددا كبيرا 
من األعمال الفنية الناجحة التي تنوعت بين سينمائية وتلفزيونية، 

.”The Captive“ ومن أبرزها

تســتضيف مملكــة البحريــن فــي 22 و23 مــارس الجــاري أوركســترا ألماتــي 
السيمفونية التي ستقدم مشروعها الكالسيكي الحداثي المبتكر “السيد آدم” 
ألول مرة في الشرق األوسط. وينطلق العرض في تمام الساعة 7:00 مساًء 
على مسرح خليج البحرين ضمن الدورة السنوية الرابعة عشرة من مهرجان 

ربيع الثقافة.

ألماتــي  أوركســترا  وتأسســت 
مــن   2006 العــام  فــي  الســيمفونية 
قبــل عــازف الكمــان الموهــوب مــارات 
كايــرات  والمنتــج  بيســنجالييف 
ألماتــي  مــن عمــدة  بدعــم  كولباييــف، 
أحمد محمد يســيموف. ومنذ نشــأتها، 
فــي  عروضهــا  األوركســترا  قدمــت 
أماكــن شــهيرة، ومنها قاعــة كارنيجي 
فــي نيويورك والكرملين في موســكو. 
مــن  مجموعــة  األوركســترا  وتضــم 
العازفين الشباب من كازاخستان وقد 
حظيــت باهتمام الكثير مــن المتابعين 
فــي جميع أنحاء العالم بفضل منهجها 

التجريبي الحديث.
وبحســب المديــر العــام للعــرض، إلدار 
يمثــل  آدم”  “الســيد  فــإن  كوناييــف، 
“مزيجــًا فريــدًا يجمــع بين الموســيقى 

الكالســيكية واســتخدام التكنولوجيــا 
المتطورة، وعرض الفيديو، والخرائط 
المجســمة،  والصــور  األبعــاد،  ثالثيــة 
أن  مضيفــًا  المتحركــة”،  والديكــورات 
“الهدف الرئيســي من إنشــاء مثل هذا 
العرض هو توســيع نطاق جمهورنا من 
الشــباب الذين لم يكن لهم في السابق 
والعــروض  بالحفــالت  كبيــر  اهتمــام 

الكالسيكية”.
التايمــز  صحيفــة  وصفــت  وقــد 
البريطانية السيد مارات بيسنجالييف، 
ألماتــي  ألوركســترا  الفنــي  المديــر 
الســيمفونية، بأنــه “عازف كمــان رائع”. 
هــو حلــم  آدم  “الســيد  مــارات:  وقــال 
يتحقــق، حيــث يجمع بين الموســيقى 
الفنــي  المســتوى  ذات  الكالســيكية 
الرفيــع مــع رواية القصــص والمحتوى 

المرئــي المذهــل. وإننــي علــى ثقة بأن 
فقــط  ليــس  ضــروري  المفهــوم  هــذا 
للمســتمعين، ولكــن للمشــاهدين أيضًا. 
لذلــك فــإن تجربة الحضــور لن تقتصر 
علــى االســتماع للموســيقى فقــط، بــل 
واإلحساس بها أيضًا. إن هذا المشروع 
هــو ثمــرة تحضيــرات اســتمرت عامــًا 

تقريبًا”.

الموســيقي  هــو  آدم”  “الســيد  مؤلــف 
كارل  الســير  الويلــزي،  والملحــن 
جينكينــز، وهــو حاصــل علــى العالمــة 
البريطانيــة  األكاديميــة  مــن  الذهبيــة 
لكتــاب األغاني والملحنيــن والمؤلفين
تقديــرًا   BASCA Gold Badge
عالــم  فــي  الفريــدة  لمســاهماته 

الموسيقى.
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اثــارت الفنانــة البحرينيــة، هيفــاء حســين، جدالً ســاخنًا على مواقــع التواصــل االجتماعي، 
بعدمــا نشــرت صــورًا لها من داخل المســجد األقصى المبارك، ُمرفقــًة إياها بتعليٍق جاء فيه 

أن “األقصى قبلة لليهود”.!

معّلقــون  هاجمهــا  وبعدمــا 
التواصــل  مواقــع  عبــر 
االجتماعي، قامت “هيفاء” 
وكتبــت  التعليــق،  بتعديــل 
علــى الصورة التي نشــرتها 
في حسابها الخاص بموقع 
“انســتغرام”،  التواصــل 
اولــى  االقصــى  المســجد 
القبلتيــن وقبلــة المســلمين 

وقبلة اليهود.
رام  ســلطة  رئيــس  وكان 
قــد  عبــاس،  محمــود  هللا، 
كرم هيفاء حسين ومنحها 
والفنــون  الثقافــة  وســام 
“مســتوى اإلبداع”، في مقر 
المقاطعــة فــي مدينــة رام 

هللا. واحتفلــت هيفــاء مــع من خــالل صفحتها الشــخصية بموقع “انســتغرام” بنشــرها “فيديو” 
تكريمهــا تقــول: “نعــم هذا هو االنجــاز الحقيقي.. الحمدللــه تم تكريمي ومنحي وســام الثقافة 
والفنون- مســتوى االبداع، وهو وســام رئاسي من فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس 

على تقديمي دور ريتاج في المسلسل الوطني السياسي “خيانة وطن”.

سبب الغضب!

تحل النجمة الكويتية “هند البلوشي” ضيفة على البرنامج االجتماعي 
الحــواري “هــذا أنا” الذي تقدمه اإلعالمية ندى الشــيباني على شاشــة 
قناة اإلمارات، الســبت المقبل في تمام الســاعة الحادية عشرة مساًء 

بتوقيت اإلمارات “العاشرة بتوقيت البحرين”. 

وتميــزت الفنانــة هند، خــالل اللقاء، 
وبأجوبتهــا  المطلقــة،  بعفويتهــا 
عــدد  علــى  والصريحــة  الجريئــة 
مواقــع  شــغلت  التــي  القضايــا  مــن 
التواصل االجتماعي، كما عبرت عن 
موقفهــا فــي عــدد مــن النقــاط التــي 
تشغل الرأي العام، لتتطرق بعد ذلك 
إلــى مســيرتها الطويلــة فــي مجــال 
إلــى  باإلضافــة  والمســرح،  الدرامــا 
جديدهــا الــذي ســيرى النــور خــالل 

رمضان 2019. 
لــم تنــس الفنانــة الكويتيــة الكشــف 
علــى جوانب مهمة ومحطات فارقة 
وحساسة في حياتها الشخصية، كما 
تحدثــت عــن طموحاتهــا ومخاوفها 

وأحالمها المهنية والخاصة.

“هند البلوشي” في “هذا أنا”

تعلمت الموسيقى بشكل عصامي
سلمان زيمان: أغانينا تنافس الجيل الجديد... وتفاعل واسع من الجمهور

انطلقت ندوة “ضيافة االثر” اللقاء الثاني التي تنظمها الموجة السابعة لتعليم 
الفنــون فــي مقرهــا بســار، مع ضيف الشــهر القنان ســلمان زيمان حول مشــواره 
الفنــي وابــرز اعمالــه الفنيــة. واخذنــا زيمــان في رحلة مــع مشــواره الغنائي من 
انامــل ابداعــه الــى مــا وصــل عليــه مــن فــن ليوصــل صوته الــى الجيــل الجديد 

لتعريفهم بالهوية التي شكلت الفن.

عن انطالقته ونمو اظافره في المجال 
الفني يقول ســلمان زيمان بأّن المذياع 
ان  كمــا  لــه  موســيقية  ابــواب  فتــح 
انواعهــا  بمختلــف  االيقاعيــة  االدوات 
آلــة  اول  والطبــل  االول،  حبــه  كانــت 
استخدمها وكانت هدية من والده بعد 
نجاحــه فــي المدرســة حيــث انــه تعلم 
الموســيقى بشــكٍل عصامــي، ولم يأخذ 
احــد بيــده ليعلمه الموســيقى والعزف، 
المحيطــة  البيئــة  ذلــك  علــى  وشــّجعه 
والحريــة فــي المنــزل جعلتــه يواصــل 

مشواره الفني. 
و بعــد فتــرة عملــه فــي عطلــة الصيــف 
ادخــر مالــه ليشــتري اول آلــة لــه وهــي 
القيتار، ونّوه بأن ليس من الغريب في 
تلك الحقبة ان نرى هذه اآلالت ويعدو 
ذلك النتشار العزف والفرق الموسيقية 

والفنانين في سماء البحرين.

نادي الجيل 

كان “ نادي الجيل “ اول ناٍد ينضم اليه 
الفنانيــن،  اقرانــه  مــع  والغنــاء  للعــزف 
وكان النادي واحة فنية وثقافية حيث 
التمثيليــة والغنائيــة،  قامــوا باالعمــال 
وكانت جــدران النادي مملوءة بالحكم 
واالقوال التنويرية التي تشــجع العمل 

كاسرة واحدة. 
وذكــر بأنــه كان يأخذ االغانــي ويلحنها 
ويقدمهــا فــي نــادي الجيــل، ومــن ابرز 
هــذه االغانــي التــي تأخذنــا الــى الزمن 

الجميل “ فطوم فطوم فطومي”.

بغداد 

الثانويــة  الدراســة  مــن  انتهائــه  وبعــد 
بتخصص الصناعي في البحرين، سافر 
الســبعينيات،  فــي  بغــداد  الــى  زيمــان 

ووهنــاك القــى متســع واســع مــن العلم 
بأشــكالها.  والفنــون  واالدب  والثقافــة 
بالذهبيــة  بغــداد  فــي  فترتــه  ووصــف 
حيــث قــام بالعزف والغنــاء كهواية مع 
مجموعــة مــن اقرانــه فــي الشــقة التي 
واالغانــي  فيــروز  بأغانــي  يقطنونهــا 
اليمينيــة الحضرميــة التي القت صدى 

واسع في تلك الفترة.

نجوم الخليج 

وبعد العودة الى البحرين.. انضم زيمان 
الــى فرقــة نجــوم الخليــج فــي الجفيــر، 
الشــاطئ  علــى  يســهرون  كانــوا  حيــث 
قــرروا  المــرات  احــدى  وفــي  ويغنــون. 
الحضرميــة  اليمنيــة  االغانــي  تســجيل 
بصوتــه وبيعهــا لتنتشــر اغانيــه بشــكل 
لذائقــة  وراق  الخليــج  فــي  واســع 
المســتمعين، لتحدث الصدمة بأن تأتيه 

الدعوات من الكويت للغناء هناك.

خطوة 

ومــن هنــا قرر زيمان بأن يخطو خطوة 
لألمــام بأن يقــوم باصدار اغــان خاصة 
بــه، خالًفــا للســابق حيــث كان يقتبــس 
كلمــات االغانــي ويغنيها بصوتــه، فقام 
بأخــذ كلمــات اغانــي لــم ُتغنــى ويغنيها 
دمــع   “ االغانــي  هــذه  ومــن  بصوتــه، 
الدفاتر حبر “، ومن االغاني التي كتبها 
ولحنهــا وغناها بنفســه “ وســألنا الطائر 
الهيمــان “. كمــا غنــى بكلمــات الشــاعر 
الفلســطيني محمــود درويش وســميح 
قاســم، وتواصــل معه بعد ذلك شــعراء 

لغناء كلماتهم امثال توفيق الزيات.

وعــن الشــعراء البحرينيين، قــال زيمان 
بأّن النصوص التي وصلته كانت ركيكة 
بنصــوص  وتغنــى  غنــى  لكنــه  للغنــاء، 
الشــاعرة فتحية عجــالن وعلي عبدهللا 
صــدى  زيمــان  اغانــي  والقــت  خليفــة. 
واسع في الوسط البحريني، حيث تأتيه 
اتصاالت المديح بشــٍكل واسع، وجاءت 
مطالبــات الناس باالســتماع ألغانيه مما 

ساهم في نشرها في االذاعة.

فرقة اجراس

وعن فرقة اجراس، قال زيمان “ قررنا ان 
نخلق كيان يحتوينا في 12 يوليو 1982 
اذ اخترنــا اســم اجــراس الــذي يــدل على 
وانطلقــت  وااليقــاع،  والموســيقى  الفــن 
الفرقة ب 13 شــخص، واول مقر لنا كان 
فــي نــادي الوحــدة حيث كنا نتــدرب في 
غرفــة بعدها انتقلنا الى شــقة خاصة في 
العدليــة ثــم وزارة االعــالم اعطتنــا مقرنا 
عملهــا  اجــراس  فرقــة  وادت  الحالــي. 
الفنــي بكل تفاٍن وحــب واخالص، وادت 
دورهــا كجماعــة، إال ان االعمــال الفردية 
واالنشــغاالت ادت الــى ان يخــف صداها 
لنكتفــي  الموقــع،  فــي  لقاءاتنــا  وتقــل 

بالتسجيل في االستوديو فقط.
وعن اغانيه اآلن، ذكر زيمان بأن “ اغانينا 
وهنــاك  الجديــد  الجيــل  اغانــي  تنافــس 
تفاعل واسع من الجمهور لألغاني، وآخر 
حفلــة فــي الكويت في ديســمبر الماضي 

كان الحضور معظمه من الشباب “. 
واضــاف اخيــًرا بــأن “لو عاد بــي الزمن 
ولــن  المشــوار  نفــس  فــي  ســأواصل 
انفصل عن الموسيقى ألني متذوٌق لها 

قبل ان اكون مطربا”.

علي حسين
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خطر كبير يهدد العالم!
حــذر تقريــر تاريخي لألمم المتحدة من أن التلوث البالســتيكي يعد 

أحد التهديدات الصحية الرئيسة للعالم.
ويقّيــم التقريــر مخاطــر الملوثــات البيئية على حياة اإلنســان، حيث 
تعــد الثمانيــة مالييــن طــن مــن البالســتيك، التــي ُترمــى فــي البحــر 
ســنويا، واحدة من التهديدات التي تتطلب عمال عاجال، ولكن حتى 

اآلن ال يوجد أي اتفاق دولي لوقف التدفق الحاصل.
وُكشــف النقــاب عــن التقريــر الــذي يتكــون مــن 700 صفحــة بعنــوان 
“توقعــات البيئــة العالميــة السادســة )GEO(”، وجمعــه 250 عالمــا من 

250 دولة، في جمعية األمم المتحدة للبيئة في نيروبي.
بــه  ينتهــي  الــذي  البالســتيك  مــن   %  80 أن  مــن  التقريــر  ويحــذر 
المطــاف فــي البحــر، مصــدره اليابســة. وجــاء فيــه أيضــا: “يمكــن أن 
تــؤدي النفايــات البالســتيكية البحريــة إلــى تأثيــر بيئــي كبير يشــمل 
التشــابك واالبتــالع، ويمكــن أيضــا أن تكــون مثابــة ناقــل لألنــواع 
صحيــة  أخطــارا  التهديــد  ويتضمــن  األخــرى”.  والملوثــات  الغازيــة 
أخرى للبشــرية، تشــمل االستخدام غير المناسب للمبيدات الحشرية 
والمعــادن الثقيلــة، والتــي “تثيــر قلقــا كبيــرا” وتظهر في “مســتويات 
عاليــة بشــكل مثيــر للقلق في إمداداتنــا الغذائية”. ويبلغ عدد ســكان 
العالــم حاليــا 7.7 مليــار نســمة، ولكــن بحلــول عــام 2050، ســيكون 

الكوكــب موطنــا لنحــو 10 مليــارات نســمة. وســتكون حوافز خفض 
تنــاول اللحــوم، مثــل فــرض الضرائــب، أمــرا عاجــال لتعزيــز “النظــم 

الغذائية المستدامة والصحية”.
وبحلول عام 2050، يمكن أن تصبح البكتيريا المقاومة للميكروبات 

في إمدادات المياه، سببا رئيسيا للوفاة، ما لم يتم السيطرة عليها.
وقالــت األمــم المتحــدة إن ربع إجمالــي الوفيات واألمــراض المبكرة 
فــي جميــع أنحــاء العالم، يرجــع إلى تلوث من صنع اإلنســان وأضرار 

بيئية.

وأوضح التقرير أن الظروف البيئية السيئة “تسبب نحو 25 % من األمراض والوفيات العالمية”. ووصل هذا الرقم إلى زهاء 9  «
ماليين حالة وفاة في عام 2015 وحده. وتسبب المواد الكيميائية التي ُتضخ في البحار، آثارا صحية ضارة “يحتمل أن تكون متعددة 

األجيال”. وحذر التقرير من أن “التحرك العاجل على نطاق غير مسبوق ضروري للسيطرة على هذا الوضع وعكس اتجاهه”.

بــدأت مدينــة شــينزين الصينيــة ، الملقبــة 
بعاصمــة التكنولوجيــا فــي البــالد، مؤخــرا 
اختبار طريقة جديدة في إحدى محطات 
متــرو األنفــاق تســمح للــركاب بدفــع ثمــن 
التذكــرة واســتقالل القطــارات مــن خــالل 
وجوههم. ووفقــا لتقارير صحفية محلية، 
فــإن الطريقــة الجديدة تعتمــد على تقنية 
تمييــز الوجــوه البشــرية، مشــيرة إلــى أن 
التجربــة مقتصــرة في الوقت الحالي على 
محطــة واحدة، مــع إمكانية زيــادة عددها 

مستقبال.

تسمح التقنية للركاب بعمل  «
مسح ضوئي لوجوههم قبل ركوب 
القطارات، ومن خالل هذه العملية 

يتم خصم قيمة التذاكر تلقائيا 
من حساباتهم البنكية المربوطة 

بوجوههم، ما يعني ضرورة إدخال 
البيانات المرتبطة بوجوههم 

وربط طريقة الدفع باشتراكهم في 
خدمة القطارات بشكل مسبق 

قبل استعمال التقنية.

“ادفع بوجهك”.. 
تجربة صينية 

جديدة!
وضــع باحثون خطة غريبــة لتخفيف حدة 
تغيــر المناخ من خالل رش مواد كيميائية 
في الغالف الجوي بهدف “إطفاء الشمس”.
ويــدرس الباحثــون إمكانــات مــا يســمى بـــ 
“الهندسة الجيولوجية الشمسية”، لمعالجة 
تغير المنــاخ مؤقتا، ولكن الكثيرين قلقون 

بشأن اآلثار الجانبية غير المرغوب فيها.
ومــع ذلــك، تزعــم دراســة جديــدة أن رش 
“جرعــة” مناســبة مــن الهبــاء الجــوي فــي 
الشــمس،  ضــوء  لعكــس  الجــوي  الغــالف 

يمكــن أن يخفض ارتفــاع درجات الحرارة 
العالميــة إلــى النصــف، دون أي تداعيــات 

خطيرة.
ووجــد فريــق مــن علمــاء جامعــة هارفــارد 
للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس  ومعهــد 
الجيولوجيــة  الهندســة  أن  و”برينســتون”، 
الكوكــب  تبريــد  علــى  تعمــل  ال  الشمســية 
اعتــدال  إلــى  أيضــا  تــؤدي  بــل  فحســب، 
وهطــول  الميــاه  توافــر  فــي  التغيــرات 

األمطار الشديد في العديد من األماكن.

أعلــن علمــاء آثــار، مؤخرا، عثورهم علــى مومياء قديمة يصل عمرها إلى 1500 ســنة، 
داخل أحد الكهوف في منطقة “ألتاي” الجبلية بمنغوليا.

وبحســب مــا نقل موقــع “ذا إبــوش تايمز”، فإن 
البقايا التي كانت ملفوفة في ثوب من الخيش 

هــي األولــى من نوعها لســكان منطقة 
آسيا الوسطى.

متحــف  فــي  الباحــث  وأوضــح 
“خوفــد” بمنغوليــا، بــي. شــوخباتار، 
إن الموميــاء ال تعــود لشــخص مــن 
النخبــة، والراجــح حســب قوله، هو 

أن تكــون المرأة، بالنظــر إلى عدم وجود قوس 
الرمايــة داخــل القبــر. فــي غضــون ذلــك، أبــدى 
معلقــون علــى صــور الموميــاء مــا قالــوا إنها 
شــكوك مشــروعة، ألن حذاء المومياء يبدو 

شبيها بما تصنعه “أديداس” في عصرنا.
واســتنادا إلى المؤشــرات التي تم رصدها، 
يقول الباحثون إن اآلثار تعود إلى القرن 

السادس لميالد المسيح.

خطة علمية غريبة لـ “إطفاء الشمس”

مومياء بعمر 1500 عام.. حذاؤها مذهل

محتفلون أثناء مشاركتهم في الدورة الشتوية 
األولى من مهرجان الموسيقى اإللكترونية، في شرق 

فرنسا )أ ف ب(

أعلنــت الشــرطة األميركيــة، اعتقــال رجــل اقتحــم إحــدى المــدارس وهــو يحمل 
ســالحا رشاشــا فــي حالة غضــب، بعدما تلقى اتصــاال من ابنه التلميذ يشــكو فيه 
تنمر األســتاذ. وبحســب “واشــنطن بوست” فإن كريســتوفر فريمان، تلقى اتصاال 
من ابنه عبر تطبيق “فيس تايم”، يوم اإلثنين، وقال التلميذ إن المدرس ال يعامله 
علــى نحــو جيد. ويــدرس التلميذ في المرحلة اإلعداديــة بمنطقة بالم بيتش في 
واليــة فلوريــدا، واتصــل بوالــده عبــر التطبيق الشــهير وهــو يجهش بالبــكاء، مما 
جعــل والــده ينفعــل بســرعة. وحضــر األب البالغ مــن العمر 27 عاما إلى المدرســة 
على نحو ســريع وهو يحمل ســالحا رشاشــا نصف آلي، وقال باحثا عن األســتاذ 

“أريد رؤية الشخص الذي اعتدى على ابني”.

وقام عناصر الشرطة بعزل المدرسة فيما تم اعتقال األب ووجهت  «
إليه تهم كبيرة تشمل حيازة سالح على أراضي مدرسة، وشن هجوم 

عنيف مع سالح، وعرقلة العمل في مدرسة، وحددت كفالة اإلفراج 
عن األب في 75 ألف دوالر.

والد تلميذ يقتحم المدرسة 
بسالح رشاش

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مواصفات مبالغ فيها

تفاعــل المتابعــون مع خبر طرح 
مناقصــة لتأجيــر ســيارة لرئيس 
مجلــس النــواب  لمدة 48 شــهرا، 
أقلهــا  اءات،  ـ 4 عطـ إليهــا  تقــدم 
بنحــو 26.8 الــف دينــار وأعالها 
ألــف دينــار، واعتبــروا أن   60.1
المواصفــات مبالــغ فيهــا. وقــال 
ماهــر المــال “هــذا المبلــغ يغطــي 
رواتــب 3 موظفيــن براتب 400 

دينار لمدة 4 سنوات”.

نجــا رجل أســترالي مــن المــوت بأعجوبة، 
فــي مواجهــة مســلح بقــوس وأســهم أمام 
المســلح  أطلقــه  ســهم  اختــرق  إذ  منزلــه، 
هاتفه المحمول الذي كان يمسكه لتصوير 
الواقعــة. وكان الرجل الــذي يبلغ من العمر 
43 عامــا عائــدا إلــى منزلــه، يــوم األربعاء، 
فوجــد رجــال مســلحا يعرفــه فــي انتظــاره 
خــارج المنــزل فــي بلــدة نيمبــن الصغيــرة 
جنوبــي  للبــالد،  الشــرقي  الســاحل  علــى 
أن  بيــان  فــي  الشــرطة  وذكــرت  برزبيــن. 
اللتقــاط  المحمــول  هاتفــه  رفــع  “الرجــل 
صــورة للمســلح الــذي رفــع عندهــا قوســه 

وكان مستعدا إلطالق السهم”.

وأضافت أن المرجح هو “أن  «
المسلح أطلق السهم فاخترق 

هاتف الرجل المحمول واصطدم 
بذقنه مما سبب جرحا صغيرا 

لم يستدع عناية طبية”. وقالت 
الشرطة إنها اعتقلت رجال عمره 

39 عاما في الموقع ووجهت إليه 
اتهامات، وفق ما نقلت رويترز.

أصــدرت هيئــة المحلفيــن بواليــة كاليفورنيــا 
قــرارا يلــزم شــركة “جونســون آنــد جونســون” 
بدفع 29 مليون دوالر المرأة مصابة بورم نادر 

جراء مادة مسرطنة في منتجات الشركة.
فــي  األسبســتوس  مــادة  أن  المــرأة  وادعــت 
منتجات بودرة األطفال الخاصة بالشركة هي 

المسؤولة عن إصابتها بالسرطان.
ووجدت هيئة المحلفين أن شــركة “جونسون 
آند جونســون” فشلت في تحذير المستهلكين 
مــن المخاطــر الصحيــة لمنتجاتها، مــا يجبرها 
دوالر  مليــون   29.4 قــدره  مبلــغ  دفــع  علــى 

كتعويضات لتيري ليفيت وزوجها.

وتم تشخيص ليفيت بسرطان  «
الظهارة المتوسطة في العام 2017، 

عقب استخدامها لبودرة األطفال 
ومنتجات االستحمام من “جونسون 

آند جونسون”، خالل الستينات 
والسبعينات. وتواجه الشركة أكثر 
من 13 ألف دعوى قضائية مرتبطة 

ببودرة التلك الملوثة باألسبستوس.

هاتف محمول 
ينقذ صاحبه من 

الموت بأعجوبة

“جونسون آند 
جونسون” تعوض 

امرأة 29 مليون دوالر
وّجه تاكر كارلسون مذيع قناة “فوكس نيوز” األميركية، ومقدم برنامج يحمل اسمه إهانات 

عنصرية للعراق والعراقيين خالل نقاش سابق خاضه، وتم تسريب مقاطع منه مؤخرا.

ونشــرت مؤسسة Media Matters سلسلة 
يوجــه  وهــو  لكارلســون،  صوتيــة  مقاطــع 

عبارات مسيئة لمختلف فئات المجتمع.
وبين التسجيالت مقطع يعود للعام 2008، 
مقــرف  “مــكان  بأنــه  العــراق  فيــه  وصــف 
ومليء بمجموعة من القردة البدائية شــبه 
األمية، ولهذا السبب لم يكن األمر يستحق 

غزوه”.
وتابع: “ليس لدي أي تعاطف مع العراقيين؛ 
أو  الحمــام  ورق  يســتخدمون  ال  ألنهــم 
أن  وعليهــم  بالشــوكة  الطعــام  يتناولــون 
يصمتوا ويطيعوا”، مشيرا إلى أنه ال يمكن 
قــّرر  مــا، فيمــا  “بطريقــة  العــراق إال  إنقــاذ 

العراقيون أن يتصرفوا مثل البشر”.

مذيع أميركي يهاجم العراقيين ويصفهم بـ “القردة”

من عروض األزياء في مدينة نيويورك )أ ف ب( تعرضت قناة فوكس “نيوز” لفترة طويلة لتداعيات هذه التصريحات المثيرة، أججتها قبل أيام 
مذيعة القناة جينين بيرو التي هاجمت عضو الكونغرس المسلمة إلهان عمر، منتقدة حجابها 

الذي اعتبرته مظهرا منافيا للدستور األميركي.

@albiladpress

أنقذوا االرض من التلوث البالستيكي
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